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 ОБРАЗОВАНИЕ 

     Средно училиште „Коце Металец“ 
   Скопје, Македонија 
     Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
   Скопје, Македонија 
 

  Завршено во 1986 

  Дипломиран на Филолошкиот  факултет   во  
1994 година, германски и англиски јазик и 
литература, преведувачка насока 

  Универзитет „Гоце Делчев“ 
   Штип, Македонија 
 

 Втор циклус магистерски студии по применета 
политика и дипломатија 2013 – 2015  

 

ИСКУСТВО СО СИМУЛТАНИ, КОНСЕКУТИВНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ 

      22 години 

 

 ОБЛАСТИ НА ПРЕВЕДУВАЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

      Правни прашања; судство; Acquis Communitaire; економија и бизнис; здравствено 
осигурување; образование; хуманитарни активности; НВО; политички прашања; национална 
и локална управа; мас-медиуми и новинарство; компјутери; проекти за меѓународен развој; 
проект-менаџмент (најмалку 7000 страници преведени од англиски и германски на 
македонски јазик и обратно во периодот од 22 години) 

 ЈАЗИЧНИ КОМНИНАЦИИ НА ПРЕВЕДУВАЧКА И ТОЛКУВАЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА: 
 

 Од германски кон македонски/српски јазик и обратно  
 Од англиски кон македонски/српски јазик и обратно  
 Од германски на англиски јазик и обратно 
 Од бугарски на македонски/српски/англиски јазик и обратно 

 

 РАБОТНО ИСКУСТВО (почнувајќи од последното) 

 Официјален толкувач од вкупно 34 дена во Македонија, Албанија и Германија (симултано 
и консекутивно толкување од германски и англиски на македонски јазик и обратно)  за 
потребите на Германското друштво за интернационална соработка (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit GIZ GmbH) на долунаведените настани одржани во 2016 
и 2017 година: 

o Конференција на тема Перење на пари (ИПА проект) одржана на 14 февруари,  
2017 година во Академијата за судии и јавни обвинители на Македонија;  

o Состанок во Транзитниот центар Табановце, одржан на 02 февруари, 2017 година; 
o Состанок на работната група во врска со Пилот иницијативата: Спречување на 

прекуграничен транспорт на готовина, одржан на 01 февруари, 2017 година во 
хотел Сити Парк, Скопје; 

o Годишен состанок за вмрежување на НВО на тема „ Социјалното претприемништво 
како средство за финансиска одржливост на НВО’’ – Регионален проект за 
социјалните права за ранливите групи, одржан на 02 декември, 2016 година во 
хотел Арка во Скопје; 
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o Настан во рамките на ИПА проектот „Отворен регионален фонд за Југоисточна 
Европа“ одржан на 29 ноември, 2016 година во хотел Арка, Скопје; 

o Студиска посета во Шлезвиг-Холштајн, Германија во рамките на проектот 
„Малзинствата во Западен Балкан“, одржана од 30 октомври до 04 ноември, 2016 
година;   

o Состанок во Кукеш, Албанија, одржан на 26 октомври, 2016 година;   
o Состанок во рамките на проектот „Бегалците во Македонија и Србија“, одржан на 

25 октомври, 2016 година во Гевгелија; 
o Обука за финансиски истраги: „Оф-шор банкарство“ одржана на 13-14 октомври, 

2016 година, во хотел Стоунбриџ, Скопје; 
o Конференција за Надградба на капацитетите на локалните партнерски институции 

во регионот на проектот SoRi во врска со можностите за финансирање од ЕУ 
фондовите,  одржана на 05-07 октомври, 2016 година во хотел Арка, Скопје; 

o Регионална обука на тема „Вовед во заштитата на малцинствата во Шлезвиг-
Холштајн, Германија“ одржана на 11-12 јули, 2016 година во хотел Мериот, Скопје; 

o Регионална работилница на тема „Борбата против трговијата со луѓе и 
криумчарењето на мигранти” одржана на 08-10 јуни, 2016 година во Клуб на 
пратеници, Скопје; 

o Научна конференција „Македонија на патот кон ЕУ (2020) – искуства, предизвици и 
перспективи“ одржана на 06 мај, 2016 година  во МАНУ, Скопје; 

o Координативен состанок на јавни обвинители и полициски службеници од 
Македонија, Србија, Албанија и Косово, одржан на 05 мај, 2016 година во хотел 
Арка, Скопје; 

o Толкувачки услуги во просториите на Основниот суд 2 – Скопје 2 на 04 април, 2016 
година; 

o Меѓуграничен координативен состанок на јавни обвинители и полициски 
службеници од Македонија и Косово, одржан на 14 април, 2016 година во Скопје;  

o Тркалезна маса: Извештај за проценката за меѓусебна правна помош  во 
кривичната материја, одржана на 11 април, 2016 година во хотел Арка, Скопје; 

o Конференција за Регионалните иновативни стратегии одржана на 08 април, 2016 
година во Јавна соба, Скопје; 

o Работилница за Основните човекови права одржана на 24 март, 2016 година во 
Клуб на пратеници, Скопје.  

 
 Официјален толкувач (симултано и консекутивно толкување од германски на македонски 

јазик и обратно)  за потребите на Стопанска Комора на Македонија за настаните наведени 
подолу, одржани во 2016 и 2017 година: 

o Семинар за „Новиот закон за царини на Европската Унија“ одржан на 15 март, 2016 
година во хотел Холидеј Ин, Скопје; 

o Обука на тема „Европски програми и можности за финансирање на проекти за 
јавниот и приватниот сектор“ одржана на 30 ноември, 2016 година во Стопанска 
Комора на Македонија, Скопје; 

o Настан во просториите на Стопанска Комора на Македонија одржан на 14-16 
декември, 2016 година;   

 
 Официјален толкувач за потребите на ЕВН Македонија (симултано и консекутивно 

толкување од германски на македонски јазик и обратно) во придружба на експерти од 
Австрија во периодот од 2009 – 2017 во многу наврати; 
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 Официјален толкувач (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и 
обратно) за потребите на Адвокатското друштво ДДК, ангажман на 27 јули, 2016 година во 
Скопје; 

 Официјален толкувач (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и 
обратно) за потребите на ЕУРОЛИНГВА, ангажман во јули, 2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од српски на англиски јазик и обратно) за 
потребите на НП Време Доо, Србија, ангажман во јуни, 2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и 
обратно) за потребите на Адвокатското друштво ДДК, ангажман на 30 мај, 2016 година во 
Скопје; 

 Официјален толкувач (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и 
обратно) за потребите на Адвокатското друштво ДДК, ангажмани во април и март, 2016 
година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од англиски на македонски јазик и обратно) 
на семинарот на тема „Технички, технолошки и организациски искуства на водоводните 
компании од Израел“ за потребите на ОДИКОН КОНСУЛТАНТИ, одржан на 26-27 април, 
2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од босански на англиски јазик и обратно) за 
потребите на АКВАСАН Мрежата во БиХ, за во април, 2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од македонски на англиски јазик и обратно) 
на Тридневната обука за родови податоци и индикатори, за потребите на УН ВОМЕН, 
одржана на 23-25 март, 2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од српски на македонски јазик и обратно) на 
конференцијата на тема „Намалување на непрофитната вода во Република Македонија“ – 
Приоритети и можности за подобрување на услугите, за потребите на АДКОМ, одржана на 
13 април, 2016 година во Скопје; 

 Официјален толкувач (симултано толкување од англиски на македонски јазик и обратно) 
на Националната конференција на тема „Одбележување на десет години од Законот за 
еднакви можности помеѓу жените и мажите/Финансирање за промовирање на родовата 
еднаквост и 2030 агендата, за потребите на УН ЊОМЕН, одржана на 08 март, 2016 година 
во хотел Холидеј Ин, Скопје; 

 Официјален толкувач на состанок во Скопје (симултано толкување од германски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на Министерството за транспорт и врски на 
Република Македонија, Сектор за патен сообраќај, јуни 2015 

 Официјален толкувач на конференцијата во рамките на проектот „Размена на најдобри ЕУ 
практики во следење на антикоруптивни мерки на локално ниво” (ЦИКП - ЛОТОС) 
(симултано конференциско толкување од англиски на македонски јазик и обратно) за 
потребите на Центарот за истражување и креирање политики – ЦИКП, мај 2015 

 Официјален толкувач на меѓународен семинар во Скопје (симултано конференциско 
толкување од англиски на српски јазик и обратно) за потребите на ИАВД / Данубе Ватер 
Програм, април 2015 

 Официјален толкувач на три работилници во врска со проектот „Промовирање на доброто 
владеење и економски права преку зајакнување на капацитетот на Македонското цивилно 
општество за вршење на мониторинг и справување со сивата економија во Република 
Македонија“ (ЦИКП - ПДВЕП) (симултано конференциско толкување од англиски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на Центарот за истражување и креирање 
политики – ЦИКП, од ноември 2014 до февруари 2015 
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 Официјален толкувач на меѓународната конференција за „Прогресивно и ефикасно 
отворање на пазарот за јавни набавки на земјите-потписнички на ЦЕФТА-
Договорот“(симултано конференциско толкување од англиски на германски и македонски 
јазик и обратно) за потребите на Стопанската комора на Македонија и ДИХК Сервис ГмбХ, 
февруари 2015 

 Писмен превод од македонски на англиски јазик на водичот за претприемачи под наслов 
„Образовна програма – Започнување на нов бизнис“ со 132 страници за потребите на 
Стопанската комора на Македонија и ДИХК Сервис ГмбХ, јануари 2015 

 Писмен превод од англиски на германски јазик на 150 страници од областа на ИТ и 
компјутерската терминологија, за потребите на НДТ-Системс, Австрија, декември 2014 

 Официјален толкувач на регионалната работилница „Кон подобрена заштита на жртвите и 
ефикасно гонење на сторителите на родово базираното насилство и семејно насилство” 
(симултано конференциско толкување од англиски на македонски јазик и обратно) за 
потребите на УНДП и УН ВОМЕН за проектот „Промовирање на родово одговорни 
политики во Југоисточна Европа, фаза II“, септември и октомври 2014 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Меѓународни договори и пресметка на 
извозни цени“(симултано конференциско толкување од германски на македонски јазик и 
обратно) за потребите на Стопанската комора на Македонија, октомври 2014 

 Официјален толкувач за потребите на Германската читалница Скопје (Deutscher Lesesaal 
Skopje) (симултано конференциско толкување од германски на македонски јазик и 
обратно), октомври 2014 

 Официјален тлкувач за потребите на ЦИНЕПЛЕХХ Македонија (консекутивно толкување од 
англиски на македонски јазик и обратно), септември 2014 

 Официјален толкувач на конференција (консекутивно толкување од германски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на Трговското здружение при Австриска 
Амбасада во Скопје, септември 2014 

 Официјален толкувач на јавната дебата: „Реформите поврзани со Отворено Владино 
Партнерство и нивната релевантност за ЕУ интеграцијата на Македонија“(симултано 
толкување од англиски на македонски јазик и обратно во период) за потребите на 
Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), јуни 2014 

 Официјален толкувач на конференција (консекутивно толкување од германски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на Трговското здружение при Австриска 
Амбасада во Скопје, јуни 2014 

 Официјален толкувач за потребите на Германското-македонско стопанско здружени 
(МГСЗ) (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и обратно), април 2014 

 Официјален толкувач на конференција (консекутивно толкување од англиски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО, март 2014 

 Официјален толкувач за потребите на Лајонес Македонија (консекутивно толкување од 
англиски на македонски јазик и обратно), март 2014 

 Официјален толкувач на конференција (консекутивно толкување од германски на 
македонски јазик и обратно) за потребите на Трговското здружение при Австриска 
Амбасада во Скопје, март 2014 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Арбитражата во ЦЕФТА регионот во 
насока на унапредување на економскиот развој“ (симултано толкување од германски на 
македонски јазик и обратно)за потребите на Стопанската комора на Македонија, февруари 
2014 
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 Официјален толкувач (симултано и консекутивно толкување) за време на посетата на 
делегација на министерството на одбрана на РМ во СР Германија, по налог на Сојузното 
министерство за одбрана во Берлин, јануари 2014 

 Официјален толкувач за потребите на ЕВН Македонија (симултано и консекутивно 
толкување од германски на македонски јазик и обратно) во придружба на експерти од 
Австрија во периодот од 2009 – 2014 во многу наврати 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Продажба и маркетинг на 
меѓународните пазари со посебен акцент на Германија“  (симултано конференциско 
толкување од германски на македонски јазик и обратно) за потребите на Стопанската 
комора на Македонија, ноември 2013 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Потекло на стоки и преференци“ PAN-
EURO-MED Конвенција (симултано конференциско толкување од германски на македонски 
јазик и обратно) за потребите на Стопанската комора на Македонија, октомври 2013 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Добро управување со локалните 
самоуправи“ (симултано конференциско толкување од германски на македонски јазик и 
обратно)за потребите на фондацијата Конрад Аденауер, октомври 2013 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Нови предизвици за европската 
политика – семинар за бугарски и македонски новинари„ (симултано конференциско 
толкување од германски на македонски јазик и обратно во период од два работни 
денови), за потребите на фондацијата Конрад Аденауер, Бугарија, октомври 2011 

 Официјален толкувач на меѓународниот семинар „Нови предизвици за европската 
политика – семинар за бугарски и македонски новинари„ (симултано конференциско 
толкување од англиски на македонски јазик и обратно во период од два работни денови), 
октомври 2010 

 Официјален толкувач на меѓународната работилница „подобрување на менаџерските 
капацитети на јавните комунални претпријатија во Албанија и Македонија (симултано 
конференциско толкување од англиски на македонски јазик и обратно во период од 5 
работни денови), Септември 2010 

 Официјален толкувач на меѓународната конференција по налог на Здружението на 
геотехничари од Македонија (симултано конференциско толкување од англиски на 
македонски јазик и обратно во период од 2 работни денови), јуни 2010 

 Официјален толкувач на преговорите помеѓу делегациите на македонското министерство 
за транспорт и швајцарското министерство за транспорт (консекутивно толкување од 
германски на македонски јазик и обратно), февруари 2010 

 Официјален толкувач на „Регионалната конференција за вмрежување на разузнавачките 
служби во регионот на југо-источна Европа„ (симултано конференциско толкување од 
англиски на македонски јазик и обратно во период од 2 работни денови), декември 2009 

 Официјален толкувач за ГТЗ и ИнВент за време на едно-неделното студиско патување на 
22 градоначалници на  македонски општини  на Германија, Јуни 2009 (консекутивно 
толкување од германски на македонски јазик и обратно) 

 Официјален толкувач  за Фондацијата Конрад Аденауер на семинарот „60 години од 
германскиот устав“, Март 2009 (симултано конференциско толкување од англиски на 
македонски јазик и обратно во период од еден работен ден) 

 Официјален толкувач на семинарот „ Финансиски и криминални истраги“ за Академијата 
за спроведување на меѓународното право во Будимпешта, Унгарија, 2009  (симултано 
конференциско толкување од германски на македонски јазик и обратно во период од 
еден работен ден) 
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o Официјален толкувач за време на посетата на Неговата Ексцеленција Г-дин Ивица 
Боцевски, Заменик претседател на Владата на Република Македонија на германски 
владини и парламентарни институции  во период од три работни дена, Берлин, 
Февруари, 2009 (консекутивно толкување од германски на македонски јазик и обратно) 

o Официјален толкувач за Македонски Железници на семинарот за меѓународна соработка 
во железничкиот сектор, Март 2009 (симултано конференциско толкување од германски 
на македонски јазик и обратно во период од еден работен ден) 

o Официјален толкувач за Вооружените сили на Германија (Бундесвер) на семинарот 
„Внатрешно управување со војска“ во Штраусберг, Берлин, Јануари 2009 (симултано 
конференциско толкување од германски на македонски јазик и обратно во период од 
еден работен ден) 

o Официјален толкувач за Фондацијата Конрад Аденауер на семинарот „Искористување на 
интегративниот потенцијал на медиумите во 21-от век“ во Каденабиа, Италија (симултано 
конференциско толкување од германски на македонски јазик и обратно во период од една 
работна недела) 

o Официјален толкувач за Министерот за внатрешни работи на СРГ и Регионалната школа за 
јавна администрација/Академијата за јавна администрација на СРГ на семинарот за 
изготвување закони, Берлин и Бон, Октомври/Ноември 2008 (симултано толкување од 
германски на македонски јазик и обратно во период од две работни недели) 

o Официјален толкувач на семинарот „Креирање на визијата за праведно финансирање“ за 
УНДП и Министерот за финансии, Октомври 2008 (симултано конференциско толкување 
од германски на македонски јазик и обратно во период од еден работен ден) 

o Официјален толкувач на семинарот „Дијалог на религиите – Дијалог на етничките групи“ за 
Фондацијата Конрад Аденауер, Септември 2008 (симултано конференциско толкување од 
германски на македонски јазик и обратно во период од еден работен ден)  

o Официјален толкувач за Претседателот на Република Македонија Г-дин Црвенковски за 
време на официјалната посета на Македонија на Неговата Ексцеленција Претседателот 
на СРГ, Г-дин Келер, 2008 (од германски на македонски јазик и обратно) 

o Официјален толкувач за ДОО Џенерал Динамикс, Велика Британија на меѓународната 
конференција на добавувачи во Скопје, 2008 (симултано конференциско толкување од 
англиски на македонски јазик и обратно)  

o Официјален толкувач за ГТЗ за проектот „Соработка за развој помеѓу СРГ и Македонија“, 
од 1997 до денес (симултано и консекутивно толкување од германски на македонски јазик 
и обратно)  

o Официјален толкувач за Министерот за здравство на РМ од германски на македонски јазик 
и обратно во 2008 година 

o Официјален толкувач за македонската владина делегација во Германија од германски на 
македонски јазик и обратно во 2008 година 

o Официјален толкувач на Меѓународната конференција за вискоко образование во 
организација на АДА (Австриска агенција за развој) од англиски на македонски јазик и 
обратно во 2008 година 

o Официјален толкувач за ГТЗ за проектот „Модернизација на комуналните услуги во 
Македонија“ од германски на македонски јазик и обратно од 2000-2007 

o Официјален толкувач за Фондот за здравствено осигурување на Македонија од германски 
и англиски на македонски јазик и обратно од 2000-2007 

o Официјален толкувач за германско-македонската бизнис асоцијација од германски на 
македонски и обратно од 2003-2007 
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o Официјален толкувач на меѓународната конференција “Охридски разговори“ од германски 
на македонски јазик и обратно во Берлин, Германија во 2007 година 

o Официјален толкувач за „Македонија Сообраќај“  на Меѓународната конференција за 
сообраќај од англиски на македонски јазик и обратно во 2006 година 

o Официјален толкувач за Асоцијацијата на општини во Македонија на Меѓународната 
конференција од англиски на македонски јазик и обратно во 2006 година 

o Официјален толкувач за Фондацијата Конрад Аденауер на Меѓународната конференција за 
самостојно регулирање на медиумите од англиски на македонски јазик и обратно во 2006 
година 

o Официјален толкувач за македонската коалиција „Сѐ за фер избори“ на бројни семинари 
од англиски на македонски јазик и обратно од 2004-2006 

o Официјален толкувач за Градот Скопје за време на посетата на Кинеската политичка и 
бизнис делегација од градот Нан Чанг од англиски на македонски јазик и обратно во 2005 
година 

o Официјален толкувач за Министерството за финансии на Македонија на курсот 
„Менаџмент на јавните финансии за помлади економисти кои се инволвирани во 
финансиите и буџетот на Македонија“ од англиски на македонски јазик и обратно во 2005 
година 

o Официјален толкувач за Градот Скопје за време на неколкуте посети на британски 
експерти од сообраќајниот сектор од англиски на македонски јазик и обратно во 2005 
година 

o Официјален толкувач за Претставништвото на Светска банка во Скопје, Македонија од 
англиски на македонски јазик и обратно од 1998-2005 

o Официјален толкувач за време на посетата на македонскиот Министер за локална 
самоуправа во Советот на Европа во Стразбург од англиски на македонски јазик и обратно 
во 2003 година 

o Официјален толкувач за ЦДГ и ИСЛ – Балтички консалтинг за проектот „Логички концепти 
на Република Македонија“ од англиски на македонски јазик и обратно од 2000-2003 

o Официјален придружен толкувач за Официјалната македонска парламентарна и владина 
мисија во Германија „Споредби и можности на локалната самоуправа во Македонија“ од 
германски и англиски јазик на македонски и обратно во 2003 година 

o Официјален толкувач за Машинскиот факултет Скопје за проектот „Имплементирање на 
квалитетни менаџмент системи за мали и средни претпријатија во РМ“ од германски и 
англиски јазик на македонски и обратно во 1999 година 

o Официјален толкувач за Друштвото Карл Дисберг Германија, Македонски железници и 
Министерството за транспорт и врски на Македонија од германски и англиски на 
македонски јазик и обратно од 1997-1999 

o Официјален толкувач за време на имплементацијата и спроведувањето на проектот 
„Еколошка заштита на Езерото Охрид“ за Кредитната установа за реконструкција,  
Германија (KfW) од германски и англиски на македонски јазик и обратно од 1998-1999 

o Официјален толкувач за ГТЗ ПРОТРЕЈД, Германија, Македонската стопанска комора; 
толкување, преводи и подготовка на учеството на македонските компании на разни 
трговски саеми во Германија за проекти за техничка помош и развој од германски и 
англиски на македонски јазик и обратно од 1994-1999 

o Официјален толкувач за МД Еплер за „Инженерство и консалтинг за менаџмент на води и 
отпадни води“ од германски и англиски на македонски јазик и обратно во 1998 година 
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o Официјален толкувач за проектот на ГТЗ „Менаџмент на води и отпадни води“ на 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од германски и англиски на 
македонски јазик  и обратно од 1997-1998 

o Официјален толкувач за време на посетата на македонскиот Министер за транспорт и 
врски  од германски на македонскијазик и обратно во 1996 година 

 

 

 КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ 

   Извонредно познавање на МS Office, Internet, Hardware 

 

 ЈАЗИЦИ 

  македонски:           мајчин 

  англиски:                 одлично 

 германски:               одлично 

 српски/хрватски:   одлично 

 бугарски:                  добро 

 руски:                        добро 

 

 

 

 ДРУГИ ВЕШТИНИ 

 судски преведувач по германски и англиски јазик и обратно 

 извонредни менаџерски вештини 

 ефикасност и прецизност 

 овластен обучувач на програмата за лидерство на Совет на Европа 

 овластен ПроНет обучувач 

 обучен модератор за меѓународни стратешки работилници 

 инструктор за меѓународен проект-циклус менаџмент  

 издржливост при долгoтрајни симултани преводи 

 извонредни организациски вештини 

 флексибилно работно време 
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 извонредни канцелариски вештини 

 извонредни комуникациски вештини и соодветно концепирање на комуникацијата и  
кореспонденцијата на работното место при преведувањето на Европското Acquis 
Communitaire 

 извонредно познавање на меѓународните историски и геополитички констелации 

 способност за консекутивен и симултан превод од англиски на германски јазик и 
обратно 

 
 
 Препораки 
 

 приложени /или на барање 

                    

Жан Станоевски 


