
Зоран Јовановски  

Образование 

- Дипломиран економист, Економски факултет, Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“, Скопје, 1988 година 

o финансиско-сметководствено-банкарска насока 

- М-р по економија, Универзитет на Арканзас, Феетвил, САД, 1997 

година 

o еден семестар завршен на Индијана Универзитот, Блумингтон, 

САД, 

o корисник на целосна двeгодишна стипендија „Рон Браун“од САД  

Професионална обука 

- Учество на многубројни обуки, семинари и конференции, меѓу кои: 

o Меѓународен Монетарен Фонд (10 недели во Вашингтон, САД) 

o Светска банка (Вашингтон) 

o Банка за меѓународни порамнувања (BIS), Базел, Швајцарија 

o Централни банки на различни земји, вклучително на Англија, Австрија, 

Швајцарија 

o Јапонска Агенција за меѓународна соработка, Јапонија (3 недели)  

o Агенција за трансфер на финансиска технологија, Луксембург 

o Универзитет Харвард, Бостон, САД (2 недели) 

o Универзитет ИНСЕАД, Франција (едукативна програма за извршни 

банкарски директори, 4 недели) 

Професионална кариера 

- Народна банка на Република Македонија  (10,5 години) 

o Монетарна политика  

 Раководител на активностите за хармонизација на монетарната 

статистика со методологијата на ММФ 

 Учесник во економски истражувања, изработка на проекции и 

дизајнирање на монетарната политика 

 Заменик-директор на Дирекција за истражување 

 Советник-координатор на гувернерот  

 Учесник во тимовите на НБРМ за преговори со мултилатералните 

финансиски институции 

 Учесник на бројни Полугодишни и Годишни средби на 

Меѓународниот Монетарен фонд и Светската банка во Вашингтон, 

САД.  

 Претставник на НБРМ во road-show тимот за емисија на првата 

еврообврзница на Република Македонија 

 Учесник во операционализација на монетарната политика преку 

учество во Комитетот за оперативна монетарна политика (КОМП) и 

Комитетот за управување со девизните резерви  



 

o Банкарска супервизија 

 Дизајнер и раководител на комплетната реорганизација на овој 

организациски дел на НБРМ и трансформација од една дирекција 

во цел сектор 

 Генерален директор на новоформираниот Сектор за супервизија, 

банкарска регулатива и финансиска стабилност, со повеќе од 50 

вработени, директно одговорен на гувернерот 

 Иницијатор за изработка на редовен Годишен извештај за 

финансиската стабилност во Република Македонија (во тој момент 

една од само 50тина земји во светот со таков извештај)  

o Други активности во НБРМ 

 Претставник на НБРМ во Управувачкиот комитет за пензиски 

реформи во Република Македонија 

 успешно дизајниран премин кон пензиски систем со повеќе 

столбови 

 

- Стопанска банка ад Скопје  (5,5 години) 

 Прво вработување и почетни позиции 

 Извршен директор за специјални прашања (голема реорганизација 

на банката по преземањето од Националната банка на Грција) 

 Директор на Сектор за работа со странство 

 Директор на Сектор за корпоративно работење 

 

- Комерцијална банка ад Скопје  (8,5 години) 

 Главен економист 

 

- Еуро-Мак Компани ДООЕЛ, Скопје  (6 месеци) 

 Бизнис Координатор 

 

- Стопанска Комора на Македонија  (јануари 2019 - ) 

 Советник на УО на Стопанската Комора на Македонија за 

економски прашања 

Други активности 

- Член на глобалниот панел на експерти за ризик на земја, формиран од 

реномираниот британски магазин Euromoney (по покана од Euromoney); 

 

- Со-сопственик на Еуро-Мак Компани ДООЕЛ, Скопје, издавач на бизнис 

магазинот „Економија и бизнис“ 


