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 CURRICULUM VITAE 

 
1. Презиме: Кочовски 
2. Име: Звонко 
3. Дата на раќање: 28.10.1969 
4. Националност: Македонец 
5. Брачен статус: Женет 
 
6. Образование:  

 

Институција: Универзитет Св. Кирил и Методиј, Економски Факултет – 
Скопје, Македонија 

Дата: Април 1995 

Звање: Дипломиран економист 

 
Овластен ревизор, јануари 2005 
Овластен сметководител, септември 2005 
Овластено вешто лице, јули 2011 
Овластен проценител, септември 2012 

 
7. Јазични способности: (мајчин јазик или 1 - 5 за познавањето, 5 одлично) 

Јазик Читање Зборување Пишување 

Англиски 5 5 5 

 
8. Членство во професионални институции: 
         Институт на овластени ревизори на РМ 
         Комора на проценувачи на РМ 
         Комора на вештаци на РМ  

Институт на овластени сметководители на РМ 
 
9. Други способности: 
         - одлични комуникациски способности 
         - способност за индивидуална и тимска работа  
         - користење на компјутери (обработка на текст, табеларни пресметки, бази на 

податоци)  
 
10. Сегашна позиција:  

- Партнер 
 
11. Работно искуство / Години во фирмата:   
          24 / 20 
           
12. Стручни познавања: 

Експерт за ревизија на проекти финансирани од странски донации;  
Експерт за сметководство, ревизија, длабински анализи, проценки на друштва;  
Искуство во програма за обука на администрацијата во општините. 

 
13. Професионално искуство:  
 

Дата:  Февруари 2008 - до сега 

Седиште Скопје, Македонија 

Компанија БДО доо, друштво за ревизија, Членка на БДО Интернационал 

Позиција Управител, Партнер 

Опис - Одговорен за ревизија на финансиските извештаи на клиентите; 
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- Одговорен за преку 80 ревизорски ангажмани на проекти, 
- Контрола на операциите на компанијата и следење на соодветната 
примена на ревизорските стандарди и интерните процедури; 
- Одговорен за меѓународни контакти и контакти со странски клиенти; 
- Одговорен за ангажманите за проценка; 
- Одговорен за развој на тренинг програми за вработените; 
- Сметководство и даночен консултант.  

 

Дата:  Февруари 2006 до Февруари 2008 

Седиште Битола, Македонија 

Компанија Сокомак Битола АД, компанија за обработка на тутун, во сопственост 
на  Сокотаб Франа С.А. Женева, Швајцарија 

Позиција Контролор 

Опис - подготвување и снабдување со оперативни податоци и посебни 
извештаи, вклучувајќи повремени и финансиски извештаи на крајот на 
годината за потребите на компанијата и за потребите на Групацијата; 
- надзор на сметководствениот оддел поделен во две главни области: 
финансиско сметководство и управувачко сметководство; 
- развој на локалните сметководствените политики и процедури; 
- имплементирање на сметководствените политики и процедури на 
групацијата  
- координирање на оперативниот план, буџетите и предвидување на 
активности; 
- прегледување, анализа и објаснување на актуелните перформанси во 
споредба со буџетот и подготовка на соодветни извештаи; 
- водење на процесот на утврдување на цени; 
- поддршка на консолидацијата на буџетирањето на Групацијата преку 
снабдување со бараните податоци; 
- вклучен во развој на SAP (ЕРП) особено во финансиските и 
сметководствените модули; 
- врска помеѓу компанијата и SAP тимот; 
- надгледување на сите даночни прашања; 
- поддршка и надгледување на месечниот план на благајната; 
- надгледување и координирање на подготвувањето извештаи за 
владините агенции  

 

Дата:  Ноември 1998 до Февруари 2006 

Седиште Скопје, Македонија 

Компанија Димитров Ревизија, Ревизорска Фирма 

Позиција Сениор ревизор 

Опис Извршување на ревизијата и подготовка на ревизорски извештаи. 
Член во ревизорски тим за ревизија на финансиски извештаи во преку 
100 клиенти во различни индустриски гранки и бизниси, НВО, проекти 
итн. 

 

Дата:  Ноември 1997 до Ноември 1998 

Седиште Скопје, Македонија 

Компанија Финансиски консалтинг, Финансиско и сметководствена консултантска 
фирма  

Позиција Консултант 

Опис - организирање на семинари за подготовка на финансиски извештаи 
или други прашања (имплементација на ДДВ, МСС итн.);  
- учество во подготовка на изданија од областа на финансиите, 
сметководство, даноци и др.  
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Дата:  Јуни 1995 до Ноември 1997 

Седиште Скопје, Македонија 

Компанија Вемакс, трговија  

Позиција Комерцијалист 

Опис - истражување на пазарот  
- подобрување на продажбата  
- дистрибуција и интерна контрола  

 
 
14. Друго: 
 

2014 - 2021 Ангажиран од страна на Бугарско Министерство за Надворешни работи и 
Министерство за Локална Самоуправа на Република Македонија како 
Контролор на Прво Ниво. Главна задача е проверка на трошоците 
направени во проектите на ИПА Cross Border Програмата, и дека истите се 
во согласност со барањата на Програмата. Со Контролата се верифицира 
испораката на стоки и услуги, оправданоста на трошоците, усогласеност 
со правилата и барањата на Програмата и сл. 

2013-2016 Испорака на обука на општинските организации на Црвен Крст за 
сметководство на готовинска основа. 

2013-2017 Испораки на обуки во Стопанска Комора на РМ за теми од финансиска 
дисциплина, новини во даночната област, изготвување на годишна сметка 
и сл. 

2012 Даночен консултант, ангажман од АТ Кеарнес за длабинска анализа на 
Македонски Телеком АД, и Т-Мобиле Македонија АД. Даночна анализа за 
ризиците, несигурностите како и бенефитите од евентуалното спојување. 

2011 - 2017 Обезбедување на консултантски услуги за повеќе задачи кои се состојат 
од учество и помагање на четирите пилот внатрешни ревизии во 
Министерството за финансии на БиХ и Министерството за финансии на 
Република Српска. Пилот ревизиите се дел од проектот “Support to the 
Introduction of Public Internal Financial Control”, финансиран од Европската 
унија и имплементирани од страна на ПКФ Лондон Велика Британија, кои 
се одржаа во Сараево и Бања Лука. Услугите се однесуваат на помош на 
Министерството за финансии на БиХ во, развивањето и испорачување на 
програма за обука на внатрешните ревизори; методолошка и практична 
помош за поддршка на развојот на внатрешната ревизија во прирачници и 
алатки. 

2012 - 2013 Ангажиран како консултант за економија во УНДП Проект: Преспа Lake 
Watershed Management Plan. Целта на проектот е да се развијат целите и  
приоритетите на управување со екосистемот во практики и политики во 
производствениот сектор, со цел да се зајакне капацитетот за враќање на 
здравиот екосистем и заштита на биодиверзитетот на локално, национално 
и прекугранично ниво во Преспа. Консултантскиот ангажман се однесува 
на развој на програма на мерки, кој вклучува; Опис на планирани мерки за 
да се постигне добар еколошки статус и опис на неопходните промени за 
да се постигне целосен поврат на трошоците; Анализи на главните 
економски сектори (рибарство, шумарство, енергијата, земјоделството, 
итн) кои можат да бидат засегнати со спроведувањето на предложената 
програма на мерки; Специфични регулаторни мерки за да се осигура дека 
сите испуштања се лиценцирани и, каде што е соодветно, дали 
придонесуваат за покривање на трошоците; Прелиминарна оценка на 
трошоците за постигнување на предложените цели за животната средина. 

2008 - 2009 Вклучен од SIPU International (Swedish Institute for Public Administration) 
како национален консултант за помош во ЕУ проект ПФМ Support to the 
Municipalities во Македонија. Проектот е за помош на општините со 
експертиза во следните области: Буџетирање, сметководство (IPSAS 
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Implementation) и даночна администрација. 

2008 - 2009 Вклучен од Basme Consulting & Training concerning World Bank project, за 
обука на финансиски контролори во здравствениот сектор. Темите се 
однесуваа на сметководството на трошоци и управувачкото сметководство.  

2005 - 2006 Во организација на USAID Make Decentralization Work Project I attended 
Property Tax technical training-of-trainers and program in training skills 
вклучен во програма за обука за управување со данокот на имот за 
општинската администрација. 

 

Длабински 
анализи 

• Длабинска анализа на ЛАБ ОИЛ ДОО Приштина – лидер на тимот,  

• Длабинска анализа на Ултра ДОО Скопје - Тим лидер, БДО  

• Длабинска анализа на Фруктал ДОО Скопје - Тим лидер, БДО  

• Длабинска анализа на Агрофруктус ДООЕЛ Валандово - Тим лидер, 
БДО  

• Длабинска анализа на Мастербет ДОО Скопје - Тим лидер,  

• Длабинска анализа на Виталиа ДОО Скопје - Тим лидер, БДО 

Проценки • АМСМ Услуги доо, февруари 2020, деловен простор, вредност 
7.500.000 мкд 

• АМСМ Дичо Панов Гевгелија, јули 2019, деловен простор, вредност 
7.500.000 мкд 

• Адвокат Дуња Туртурова, септември 2019, куќа, вредност 8.400.000 
мкд, 

• ЦДМ Комин дооел, август 2018, објект со земјиште, 48.000.000 мкд 

• Алпина Инженеринг дооел, мај 2017, земјиште, 154.000.000 мкд, 

• Јавно Обвинителство, мај 2017, куќа, 8.300.000 мкд 

• Современ Дом АД Прилеп, јануари 2018, објекти, 1.036.000.000 мкд 

• Здружение на возачи, март 2018, објекти, 106.000.000 мкд; земјиште 
38.000.000 мкд, подвижен имот 34.600.000 мкд 

Проекти на 
М&А 

• Продажба на капиталот на АРЛЕН ДОО Делчево – лидер на тимот, 
2011, БДО 

• Купување на акциите на Комерцијално инвестициона банка АД 
Куманово - тим лидер, 2008, БДО 

 
 

15. Лични податоци 
 

Име:  Звонко Кочовски 

Адреса: Партизански Одреди 153-9, Скопје 

Тел: +389 70 245853 

Е-маил: zvonko.kocovski@bdo.mk;     zvonko.kocovski@gmail.com;  
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