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1. Презиме:              Станоевски 
2. Име:                           Жан 
3. Датум на раѓање: 22.02.1968 
4. Државјанство:             Република Македонија 
5. Место на живеење: Република Македонија 
6. E-mail:                 
jean.stanoevski@balkannet.eu  
7. Тел.:                              +389 75 219 359 
8. Образование:  

 

 
 

9. Јазици: (1 - одлично; 5 - основно) 
Јазик Читање Говорење Пишување 

Македонски 1 1 1 
Англиски 1 1 1 

Германски 1 1 1 
Српски/Хрватски/Босанск

и 
1 1 1 

Руски 1 3 4 
Бугарски 1 3 4 

 

10. Други вештини:  
 

КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ, ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС ЗА ГЕОПОЛИТИКА, ЕВРОПСКА И МЕЃУНАРОДНА 
ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА, РЕЛИГИЈА И ПСИХОЛОГИЈА, ЈАКИ МОТИВАЦИСКИ ВЕШТИНИ, СПОСОБНОСТ 
ЗА МОДЕРАЦИЈА, РАКОВОДЕЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ  

 

11. Тековна позиција: Директор на Констан Дооел (www.constan.com.mk) и  
   Претседател на Меѓународната фондација Балкан Нет     
(www.balkannet.eu)  

 
12. Клучни квалификации: 

 

Практично искуство стекнато во изминатите 21 година, работејќи за различни 
меѓународни и македонски институции/компании/донатори  во домицилната држава и во 
странство (Светска Банка, EAR, GTZ, KfW, CDG , InWEnt итн.), најмногу во правниот, 
економскиот, секторот за водоснабдување и одведување на отпадни води, секторот за 
логистика и транспорт, како и секторот за животна средина.   
 
Главните активности вклучуваа: менаџирање на проекти, обучување/олеснување, 
институционална и поддршка за управување, логистика, организација и модерација на 
семинари и работилници, локална координација како и преведување, толкување и 
техничка поддршка на меѓународни експерти.  

13. Посебно искуство во регионот: 

Држава Од - до 
Македонија, Србија, Бугарија, 

Црна Гора, Босна и 1994 - 2016 

Институција 
(од - до) 

Стекнато образование и дипломи: 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, Македонија, 1988 - 1994 

Дипломиран на филолошкиот факултет, германски и 
англиски јазик и литература, преведувачка насока 

Развој на претпријатијата во Југоисточна 
Европа, 2005 Сертификат за корпоративно финансирање 

Развој на претпријатијата во Југоисточна 
Европа, 2005 Сертификат за стратешко планирање 

Германско друштво за меѓународна 
соработка (ГИЗ), Германија, 1998 

Сертификат за целно ориентирано проектно планирање и 
модерација  и планирање на стратешки работилници 

Совет на Европа, 2012 Академија за лидерство 
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,  
2013 - 2015 

Втор циклус магистерски студии по применета политика и 
дипломатија  
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Херцеговина, Албанија, 
Германија 
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14. Работно искуство 
 

Од - до Локација 
Институција/компанија за 
референци (име и контакт 

информации) 
Позиција Опис 

2012 - 2017 Македонија и 
Бугарија 

 
Г-ДИН ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ 
НАОСБ (Национална 
асоцијација на општински 
службеници на Бугарија) 
 
Тел.: +359 887 9962 14 
E-mail: lazarov@namcb-org.bg 
 
 

Главен тренер и 
фасилитатор 

 
Проект „Академија за лидерство 2014”: 

 Подготовка и адаптација на материјалите за обуката; 
 Формирање на тимот на обучувачи; 
 Проектен менаџмент, селектирање и интервјуирање на кандидатите 

за обука, организација и подготовка на материјалот за обуката и 
опремата, организација на настаните и спроведување на обуката; 

 Одредување и координирање на работата на надворешните 
консултанти за да се поддржи процесот  на обучување; 

 Креирање и спроведување на процесот на обучување и евалуација; 
 Изготвување извештаи; 

Годишна вредност на проектот: прибл. 15.000,00 ЕУР 

Април 2016 –  
Август 2016 

Скопје и 
Охрид, 

Македонија 

Г-ЃА ЛОЛИТА СТОЈАНОВСКА 
Извршен директор 
Асоцијација на јавните 
комунални претпријатија на 
Македонија  
 
 

Модератор 

 
Проект 
5та Меѓународна конференција: “Regulating water supply and waste water 
services” 

 Подготовка на конференцијата, 
 Координирање и канење на учесниците, 
 Протоколирање на конференцискиот материјал, 
 Модеритање за време на конференцијата,  
 Организирање на симултано толкување за време на настанот и 

контролирање на квалитетот на преводот, 
 Изготвување на извештај и брошура за конференцијата на англиски, 

македонски и албански јазик. 
Вредност на проектот  – прибл. 6.000 ЕУР 
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Јуни 2015 – 
Декември 2015 

Скопје, 
Македонија 

 
Г-ЃА САРАНДА БЕЌИРИ 
Град Скопје 
Сектор за меѓународна 
соработка и соработка и 
поддршка на граѓани и 
фондации  
 
Тел: +389 (2) 3207 525 
E-mail: 
saranda.bekiri@skopje.gov.mk  
Веб страница: 
www.skopje.gov.mk   

Координатор на 
проектот 

 
Проект “USE-IT MAP OF SKOPJE: ИНОВАТИВНА И КРЕАТИВНА МАПА ЗА 
МЛАДИ”: 

 Подготовка и испраќање на предлог проектот; 
 Управување со проектот, 
 Одредување и координирање на работата на надворешните лица 

вклучени во проектот,  
 Претставување на проектот пред спонзорите, односно засегнатите 

страни во проектот  
 Дизајнирање (пишување информации за точките вклучени во 

мапата, ставање слики итн.) и печатење на мапата 
 Изготвување на извештаи; 

За подетални информации поврзани со проектот, Ве молиме, посетете ја 
www.balkannet.eu  

1998 – 2015 

Бугарија, 
Црна Гора, 

Босна и 
Херцеговина, 

Албанија, 
Германија, 

Македонија, 
Србија, 

Хрватска 

Г-ЃА СОЊА АНДОНОВА, ГИЗ 
(www.giz.de), Македонија; 
Тел. + 389 70 343 376;  
E-mail: sonja.andonova@giz.de  

 

Г-дин Јоаким Шредер, 
консултант на ГИЗ 
(agribizcon@aol.com), 
Германија 

Тел: + 49 171 456 6749;  
E-mail: agribizcon@aol.com  
 

Модератор на 
семинари и 

работилници 

Креирање, координација, организација и модерација на над 30 меѓународни 
семинари и работилници во балканските држави со повеќе од 500 учесници 
за потребите на проектите на ГИЗ во регионот. Главните активности 
вклучуваа: 
 Елаборирање на предлози за соодветни образци и договори за 

соработка помеѓу инволвираните страни во проектот, 
 Креирање и контролирање на задачите и темите на работилниците, 
 Одржување на редот, 
 Организација и мониторинг на активностите од работилниците 
 Резимирање на дискусии, 
 Прибирање и поттикнување на активен ангажман на учесниците, 
 Координирање на задачите со сите инволвирани засегнати страни, 
 Пишување на извештаи од работилниците. 

Октомври 2010 – 
Декември 2013 

Македонија и 
Југоисточна 

Европа 

Г-ЃА ИРЕНЕ ФРОЛИХ, ГИЗ 
(WWW.GIZ.DE), ГЕРМАНИЈА; 
 
ТЕЛ: +49 228 4460 1181; 
E-mail:irene.froehllich@giz.de  
 

Креирање и 
управување со 

проекти 

Целосно изготвување, подготовка и организација на проектот „Надградба на 
капацитети за искористување на обновливи извори на енергија и енергетска 
ефикасност во Југоисточна Европа“ (www.energy-project.info). Главните 
активности вклучуваа: 

 Организација и координација на проектните активности во 
општините во Македонија, Косово, Албанија, Србија и Босна и 
Херцеговина 

 Координација на активностите на проектните експерти, инструкции 
за извршување на поединечните обврски на експертите, вклучително 
и подготвка на листа на задачи  

 Обезбедување на навремено доставување на податоци и пишување 
на извештаи  

 Следење на набавката и распределбата на средства на проектот 
Вредност на проектот: 280.000,00 ЕУР 
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Мај 2011 – 
Декември 2013 

Македонија и 
Југоисточна 

Европа 

Г-ЃА ИРЕНЕ ФРОЛИХ, ГИЗ 
(WWW.GIZ.DE), ГЕРМАНИЈА; 
 
ТЕЛ: +49 228 4460 1181; 
E-mail:irene.froehllich@giz.de  
  
 
 

Креирање и 
управување со 

проекти 

Целосно изготвување, подготовка и организација на проектот „Безбедност на 
храната во регионот на Југоисточна Европа". Главните активности вклучуваа: 

 Креирање и подготовка на проекти 
 Организација и координација на активностите на проектот во 

Македонија, Косово, Албанија, Србија, Црна Гора и Босна и 
Херцеговина 

 Комплетирање на планот за имплементација на проектот со 
поврзување на сите достапни ресурси 

 Координација на активностите на проектните експерти, упатства за 
извршување на поединечните задачи на експертите вклучително и 
подготовка на листа на задачи 

 Обезбедување на навремено доставување на податоци и пишување 
на извештаи 

 Следење на набавката и распределбата на средства на проектот 
 Подготовка на времени и завршни извештаи 

Вредност на проектот: 150.000,00 ЕУР 

Септември 2005 
– Декември 2010 

Македонија и 
Југоисточна 

Европа 

Г-ЃА РИТА РОТЕР, ГИЗ 
(www.giz.de), Германија; 
 
Тел: + 49 228 4460 1108;  
E-mail: rita.rother@giz.de  
 
 

Г-дин Јоаким Шредер, 
консултант на ГИЗ 
(agribizcon@aol.com), 
Германија 

Тел: + 49 171 456 6749;  
E-mail: agribizcon@aol.com  
 

Проектен менаџер 

Координатор и менаџер на сите фази на проектот – „Создавање и основање 
на меѓународната фондација во балканските држави – БАЛКАН Нет (првично 
креирана како мрежа за Јавно приватно партнерство (ЈПП))“ 
Тековна позиција: Претседател на меѓународната фондација БАЛКАН Нет 
 Целосна координација и менаџмент во сите фази на проектот 
 Развој на меѓународна транснационална мрежа како правен субјект за 

спроведување на ЈПП проекти како продукт – БАЛКАН Нет; 
 Дизајнирање и развој на рекламен материјал за БАЛКАН Нет; 
 Идентификување и активности за аквизиција со со засегнатите страни во 

проектот; 
 Креирање, координација, организација и модерација на 20 меѓународни 

семинари и работилници во балканските држави во периодот помеѓу 
2004 и 2010 година со повеќе од 300 учесници; 

 Изработка на предлози за соодветна правна форма и договор за 
соработка помеѓу сите инволвирани страни во проектот; 

 Изготвување на проекти, развој и спроведување на поголемиот дел на 
проектите на фондацијата; 

 Координација на проектот: Помош при основањето на македонската 
едница за Јавно приватно партнерство.  

Вредност на проектот: 320.000,00 ЕУР 
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Мај 2010 – 
Октомври 2010 

Македонија и 
Албанија 

Г-ЃА  ИЗАБЕЛА ГОСТИСА ПАСИЌ  
ЦЕИ (ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПСКА 
ИНИЦИЈАТИВА) 
 
Тел.: +39 040 7786 746 

E-mail: gostisa@cei-es.org 

 
 

Креирање и 
управување со 

проекти 

Целосно изготвување, подготовка и организација на проектот „Подобрување 
на капацитетите за управување со јавни комунални претпријатија во 
Албанија и Македонија“. Главните активности вклучуваа: 

 Изготвување и подготовка на проектот 
 Организација и координација на проектните активности во 

Македонија и Албанија  
 Комплетирање на планот за имплементација на проектот со 

поврзување на сите достапни ресурси 
 Обезбедување на навремено доставување на податоци и пишување 

на извештаи 
 Следење на набавката и распределбата на средства на проектот 
 Изготвување на конечниот технички и финансиски проектен извештај  

Вредност на проектот: 54.000,00 ЕУР 

Септември - 
Декември2009 

Македонија и 
Бугарија 

Г-дин Павле Донев, ГИЗ, 
Македонија 

Тел.: + 49 71 276 683;  
E-mail: pavle.donev@giz.de 

Креирање и 
управување со 

проекти и 
модерирање на 

работилници 

Целосно изготвување, подготовка, организација и модерација на двете 
проектни работилници во рамките на проектот: „Патот кон прифатливи ИПА 
ЦБЦ заеднички проектни апликации помеѓу Бугарија и Македонија“ 
(Работилница 1 – Виница, Македонија, 25 учесници / Работилница 2 – 
Сандански, Бугарија, 30 учесници), по налог на GTZ RED Македонија и 
фондацијата Ханс Зајдел Бугарија. 
Вредност на проектот: 8.000,00 ЕУР 

Мај 2009 Македонија 

Г-дин Павле Донев, ГИЗ, 
Македонија 

Тел.: + 49 71 276 683;  
E-mail: pavle.donev@giz.de 

Модерација 

Целосна организација и модерација на симпозиумот Патеката на 
„Железната завеса“ – развој на потенцијалите за алтернативен туризам во 
Македонија и Делчево,  за приближно 100 учесници од Германија, Бугарија и 
Македонија 
Вредност на проектот: 12.000,00 ЕУР 

Мај – Септември 
2008 

Македонија и 
Германија 

Г-дин Јоаким Шредер, ГИЗ 
(ИнВент), Германија 
Тел.: + 49 171 456 6749;  
E-mail: agribizcon@aol.com  

Креирање и 
управување со 

проекти и 
модерирање на 

работилници 

Целосна организација и модерација на 3 меѓународни работилници (1 во 
Германија и 2 во Македонија) во рамките на проектот „Основање на единица 
на ЈПП во рамките на Македонското министерство за економија“, по налог на 
Балкан Нет, во соработка со УСАИД, 2008 година 

Декември 2008  
Г-ѓа Соња Андонова, ГИЗ 
Тел.: + 389 2 310 561; 
E-mail: sonja.andonova@giz.de  

Модерација 

Модерација на меѓународната конференција „Отворен регионален фонд за 
Југоисточна Европа“ во Скопје, Македонија по налог на GTZ, декември, 2008 
година 
Вредност на проектот: 8.500,00 ЕУР 
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Јуни 2004 – 
Декември 2004 Македонија 

Г-ДИН ВАЕЛ ЗЕКАУТ 
 
СВЕТСКА БАНКА,  
ВАШИНГТОН, САД 
  
Тел.: +1 202 473 3537;  
E-mail: 
wzakout@worldbank.org 
 

Менаџер на 
активности 

Менаџер на активностите за студијата за подготовки во врска со проектот 
на Светската банка: 
„Катастар на недвижности и регистрација” (Буџет на студијата: приближно 
450.000 американски долари). Главните активности вклучуваа: 

 Комплетирање на планот за имплементација на проектот со 
поврзување на сите достапни ресурси 

 Обезбедување на навремено доставување на податоци и пишување 
на извештаи од страна на консултантите 

i.следење на спроведувањето на договорот од страна на 
консултантите 

ii.одржување/водење временска рамка за поединечните обврски 
iii.организација на преведувачки услуги и контрола на квалитетот на 

преводите 
iv.распространување информации до сите засегнати страни 

 свикување и модерација на состаноците на специјализираните 
тимови 

 координација со и поддршка на меѓусебни врски помеѓу 
соработниците 

 воспоставување и водење на двојазична база на податоци и 
документи  

i.печатени и електронски верзии 
ii.постојано дополнувани, изменувани и проширувани 
iii.паралелно во англиските и македонските верзии 

 Организација на библиотека и систем на евиденција 
 Организација на состаноци на Управниот одбор 
 Следење на набавката и распределбата на средства на проектот 
 Секојдневна комуникација со тимот на Светска банка 
 Контакт и логистичка поддршка на меѓународни консултанти 
 Обучување на клучниот персонал на SAGW за прашања поврзани 

со управување со проектот  
Вредност на проектот: 340.000,00 американски долари 



 

CURRICULUM VITAE 

 

  

Февруари 2000 – 
Јуни 2004 

Македонија и 
Германија 

Проф. Д-р Екштајн, 
Проф. Емеритус 

ИнВент (сегашно ГИЗ) 

Тел.: +49 293 786144; 

 

Управување со 
проекти и 

координација 

Локална координација и менаџирање на проектот во Македонија, асистирање 
проектниот лидер на тимот Проф. Д-р  Екштајн. Главните активности 
сочинуваа: 

 Организација и координаација на проектните активности во 
Македонија и Германија, 

 Подготовка и модерација на состаноци и работилници за 
специјализирани тимови,  

 Координација и воспоставување на меѓусебни врски помеѓу 
засегнатите страни, 

 Следење на учинокот на актерите во проектот и распределувањето 
на псредствата на проектот,  

 Подготовка и пишување на проектни извештаи,  
 Дејствување како службеник за врски и точка на контакт помеѓу 

засегнатите страни,  
 Организација на превод на проектните документи и контрола на 

квалитетот на преводот,  
 Основање на локалната мрежа за транспорт и логистика “Maclog”,  
 Изготвување на маркетинг планови за потребите на “Maclog”,  
 Истражување на пазарот и развој на продукти за потребите на 

“Maclog”, 
Вредност на проектот: 112.000,00 ЕУР 

 


