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CURRICULUM VITAE 

                        
Име Мико 

Презиме Кацарски 

Дата на раѓање                               13 Септември 1979 

Националност Македонец 

Државјанство Македонско 

Адреса Трифун Хаџијанев 10/2-1  
Град Скопје 

Телефон 071-398-103 

E-mail mikokacarski@yahoo.com 

 
I. Лични информации 
 
Образование: 

 
1994 - 1998          Гимназија: „Јосип Броз Тито” - Скопје  
                                                     
1998 - 2003          Универзитет: Св. Кирил и Методиј, Економски Факултет - Скопје 
                                                               
јуни, 2003             Диплома во областа на финансиски менаџмент 

 

октомври, 2010            Лиценца за овластен ревизор  
 
февруари 2018 - продолжува    Започнати магистерски студии на Универзитет Св. Кирил и 

Методиј, Економски факултет – Скопје, Департман за менаџмент 

во осигурување 
 

II. Професионално искуство  
 

Дата (од – до)     јули 2003 – април 2008 
Работодавач        Македонски Ревизорски Центар ДОО 
Сектор                      ревизија и финансиски консалтинг 
Работно место                  Ревизор 
 

Главни активности и одговорности:  

- Учесник во ревизијата на повеќе од 35 клиенти, вклучувајќи банки и други финансиски 

институции, трговски и производствени компании; 

- Вклучен во вршење на проверки и проценки на компании;   

- Одговорен за ревизорски тим за време на ревизорски постапки кај клиенти.   
 

 

Дата (од – до)      мај 2008 – март 2009 
Работодавач        Македонски Телеком АД 
Сектор                      телекомуникации 
Работно место               Раководител на Сектор за управување со побарувања 
 

Главни активности и одговорности:  

- Организација на секторот во функција на побрза наплата на доспеани побарувања; 

- Подготовка на постапки и процедури за работа на секторот;  
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Дата (од – до)      март 2009 – декември 2009 
Работодавач       Статер Банка АД 
Сектор                      банкарство  
Работно место                  Финансиски аналитичар во Сектор за корпоративно банкарство 
 

Главни активности и одговорности:  

- Подготовка на финансиски анализи за клиентите на банката во процесот на одобрување на 

кредити; 

- Изготвување на извештаи поврзани со работењето на секторот до НБРМ и до менаџментот на 

банката; 

- Учество во работни тимови во проекти превземани во работењето на банката 

 
Дата (од – до)      јануари 2010 – декември 2010 
Работодавач        Статер Банка АД 
Сектор                      банкарство  
Работно место              Раководител на Дирекција за сметководство, план, анализа и 

известување 

 

Дата (од – до)      јануари 2011 – октомври 2012 
Работодавач        Централна кооперативна банка АД 
Сектор                      банкарство  
Работно место               Заменик директор на Дирекција за сметководство и контрола 

 
Главни активности и одговорности:  

- Организација на работата на дирекцијата во функција на навремено и точно евидентирање на 

сметководствени настани и подготовка на извештаи;  

- Подготовка и изработка на финансиски извештаи на банката; 

- Подготовка и изработка на регулаторни извештаи на банката; 

- Учество во работни тимови во врска со спроведување на процес на интеграција 

(присоединување) на Статер Банка АД Куманово кон Централна кооперативна банка АД 

Скопје 

 

Дата (од – до)      октомври 2012 – мај 2013 
Работодавач        Централна кооперативна банка АД 
Сектор                      банкарство  
Работно место               Директор на Дирекција за кредитна администрација 

 
Главни активности и одговорности:  

- Организација на работата на дирекцијата во функција на проверка на документација на 

одобрени кредити, проверка на евиденцијата на кредити и кредитни досиеја;  

- Подготовка и изработка на извештаи за обемот на кредитирање; 

- Подготовка и изработка на документи за спроведување на процесите во дирекцијата; 
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Дата (од – до)    јуни 2013 – февруари 2020 
Работодавач      Кроациа Осигурување АД – Друштво за осигурување на живот 
Сектор    осигурување 

Работно место              Внатрешен ревизор 

  

 
Главни активности и одговорности:  

- Организација и спроведување на внатрешната ревизија во Друштвото;  

- Спроведување на ревизии во секој дел од работењето на Друштвото:  

Ревизии на продажната функција на Друштвото; 

Ревизии во областа на финансиското работење и известување во Друштвото; 

Ревизии во областа на управување со процесите на решавање на штети; 

Ревизии во областите на спроведување на законски барања во работењето на Друштвото, 

особено законски барања од аспект на спроведување на активности за заштите на лични 

податоци и спречување на перење пари и финансирање на тероризам; 

Ревизии во областа на грижа за корисници и односи со клиенти; 

Ревизии во областа на интегритет на податоци и заштита на ИТ системите на Друштвото; 

Ревизии во областа на развој на производи и управување со проекти во Друштвото; 

Ревизии во областа на управување со ризици во Друштвото; 

Ревизии во областа на активностите на вложувања на средствата на Друштвото;   

- Подготовка и изработка на план, програма и методологија за работа на внатрешната ревизија; 

- Консултативни активности според барањата на менаџментот. 

 

 

Дата (од – до)    февруари 2020 – ноември 2020 
Работодавач      Кроација Осигурување АД – Друштво за неживотно осигурување  
Сектор    осигурување 

Работно место              Директор за контролинг 

  

 
Главни активности и одговорности:  

- Организација на процесот на планирање, проектирање и известување за менаџментот; 

- Подготовка на анализи и различни извештаи поврзани со севкупните активности на 

Друштвото. 

 

Дата (од – до)    декември 2020 – продолжува 
Работодавач      Триглав Осигурување Живот АД Скопје  
Сектор    осигурување 

Работно место              Директор на Сектор за финансии и сметководство 

  

 
Главни активности и одговорности:  

- Организација на работата на секторот; 

- Подготовка на финансиски извештаи, анализи и следење на вложувања, организација на 

планирање и известување во Друштвото. 
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III. Останати информации 

 

 
Познавање на јазици:   одлично познавање на пишан и говорен англиски јазик 

одлично познавање на пишана и говорна комуникација на јужнословенските 

јазици                                                              
       скромно познавање на говорен француски јазик                                                              

 

Компјутерски вештини: Windows, MS Office, Power point, Internet explorer 

 

Возачка дозвола:      Б категорија 


