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Лични информации Катица Николовска 
 

 

Вера Циривири 67, Велес, Р.Македонија  

 072/228-206 

k.nikolovska@dksk.org.mk 

  

 

Пол Женски | Датум на раѓање 26.06.1965| Државјанство Македонско 

 
Работно искуство 

(01.07.2002 -  )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

15.07.1998- 
            30.06.2002 

 
 

26.04.1995 - 
        14.07.1998 

 
21.08.1989- 

          26.12.1998 
 

Самостоен ревизор во Државен завод за ревизија – извршена ревизија на 
финансиски извештаи на институции и државни органи – корисници на Буџет на РМ, 
единици на локални самоуправа, Акционерски друштва во сопственост на државата,  
ревизија на успешност за економично, ефикасно и ефективно користење на 
средствата кај корисниците:  
-     Буџет на РМ (ревизија на финансиски извештаи за 2010, 2011) 
-  Собрание на РМ (ревизија на ФИ за 2005, 2010, 2015) 
министерства:  Министерство за одбрана (ревизија на финансиски извештаи  
                             за 2013 и 2017 година) 
                            Министерство за транспорт и врски (финансиски извештаи за 
                             2006 година) 
                            Министерство за труд и социјална политика (ревизија на ФИ  
                             за 2004) 
корисници:     Дирекција за заштита и спасување (ревизија на ФИ за 2010) 
                        Агенција за управување со одземен имот (ФИ за 2010) 
                        Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени   
                        деривати (ФИ за 2012) 
                        Комисијата за заштита на конкуренцијата (ФИ за 2011) 
                        Агенција за катастар на недвижности (ФИ за 2012) 
                        Државна изборна комисија (ФИ за 2012) 
                        Апелациски суд Штип (ФИ за 2014) 
                        Судски Совет на РМ (ФИ за 2017) 
                        Управен Суд на РМ (ФИ за 2017) 
                        Акционерски 
Друштва:       Лотарија на РМ (ФИ за 2012) 
                       Службен весник на РМ (ФИ за 2012) 
                       Македонска Банка за поддршка на развојот (ФИ за 2014) 
Општини:      Град Скопје, Карпош, Кавадарци, Штип, Велес, Кисела Вода,  
                       Тетово, Гостивар, Охрид, Струга, Куманово, Аеродром,  
Политички 
Партии:            СДСМ, ДУИ, Титови леви сили,  Демократска партија на Турците  
                      на Македонија, Трет блок, НДМ –сега Единствена Македонија 
                                          
и други субјекти 
 
Министерство за финансии Управа за јавни приходи – Велес 
      Утврдување на даноци и такси од правни и физички лица,  
      Во периодот од 2000 до јуни 2002 – даночен инспектор 
 
 
„Ка-Ја Трејд„ извоз-увоз Ѓорѓи ДООЕЛ Велес 
       Менаџер на финансиско работење 
 
     
 ДПТУ „Велеспром„ Велес 
 По едногодишно искуство како референт во даночно одделение, финансии, план и 
анализа, комерција. 
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Образование и обука 

 

 
Лични вештини 

 

 

 
Познавање на компјутери 

 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
 Microsoft PowerPoint 
 Adobe Photoshop 
 Opera 
 Chrome 

 

 
 

 
 
 

 (01.09.1983.-.28.12.1989 ) 
 

 

Дипломиран економист  
Финансиско-сметководствено-банкарска насока  
Економски факултет Скопје   

  
 

Мајчин јазик Македонски  
  

Други јазици РАЗБИРАЊЕ  ЗБОРУВАЊЕ  ПИШУВАЊЕ  

Слушање  Читање  
Вербална 

интеракција  
Вербална продукција  

Англиски С2 С2 С2 С2 С2 
  
  

Ниво: A1/A2: Почетник  -  B1/B2: Независен корисник  -  C1/C2: Напреден корисник 
Заедничка европска рамка за референци на јазици 

Комуникациски вештини ▪ Добри комуникациски вештини  со претставници на разни субјекти стекнати низ работата како 
тим лидер  

 
     Организациски/менаџерски  
     вештини 

 
Поседувам организаторски и иновативни способности кои ме прават тимски ориентирана и 
посветена на зададените задачи со  лидерски вештини за менаџирање со тим во однос на 
време и лични капацитети на членови на тим. Толерантна  и флексибилна, секогаш подготвена 
да дaвaм и примам совети. Одговорна, креативна и прецизна личност.   

  

Дигитални вештини 

 

 

 

 

  

Возачка дозвола Б 


