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Жарко Луковски 

 
 
Датум на раѓање:    
 
Адреса на живеење:  
 
Брачна состојба:    
 
Мобилен телефон:   
 
Телефон:    
 
е-mail адреса:    
 

 
 
 
Образование   
Дипломиран Електротехнички инженер 
 

 Универзитет Свети Кирил и Методиј – Скопје, 
Електро-технички факултет  
Насока: Информатичка технологија 

 

 ДСУ Орце Николов – Скопје - Општа гимназија 
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Податоци за вработување 
(од денешен датум, наназад) 
 
2010 – до денес 

Т-Мобиле Македонија, Скопје  - Главен извршен директор (ГИД) и Извршен 
член на Одбор на Директори (ОД) 

 
2007 – 2010 

Т-Мобиле Македонија, Скопје  - Главен оперативен директор (ГОД) и 
Извршен член на ОД  

 
2006 – 2010 

Македонски Телеком, Скопје  - Претседател на ОД и Неизвршен член на 
ОД 

 
2006 – до денес 
МЕПСО, Скопје    - Член на Надзорен Одбор  
 

2003 година  - 2006 
Mobico, Скопје    - Претседател на Управен одбор 
 
2002 – 2003 
Exico, Скопје    - Проект менаџер 
 
2002 – 2003 
Comtrade, Скопје    - Генерален директор 
 
1996 – 2000 
Mobico, Скопје   - Генерален директор 
 
1996 – 2000 
Lukass, Стокхолм    - Менаџер  
 
1994 – 1995 
LetterFace, Стокхолм    - Менаџер на производство 
 
1993 – 1996 
Audax, Скопје   - Извршен директор  
 
1991 – 1992 
Data Graphics, Стокхолм   - Советник за компјутерска графика  
 
1990 – 1991 
Visutech, Стокхолм    - System developer  
.  
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Работно искуство      
 Управување со проекти за компании (Fujitsu Siemens, Microsoft, 

Philips, Ericsson) 

 Управување со дистрибутерска компанија (Compaq, Xerox, Hewlett 
Packard, Philips) 

 Прв центар за сервисирање на мобилни телефони во Македонија 
(Sony Ericsson, Motorola) 

 Прв дистрибутер на мобилни телефони во Македонија (Sony Ericsson, 
Motorola) 

 Прв синџир на продавници и застапништво за играчки (Lego) 

 Прв систем за контрола на пристап во Македонија (Bewator) 

 Прво дигитално студио за пред-печатење (ScanView, Hyphen) 

 Развој на графички сервери за дигитално печатење во Шведска 
(Canon и Kodak)  

 Прво дигитално видео студио во Македонија (А1 телевизија) 

 Прво дигитално графичко рекламирање во Македонија (Реклами за 
Македонска телевизија и Ultra computing, Скопје 1990 год.)  

 
Вештини  

 Искуство во управување со човечки ресурси (високо индивидуален и 
специфичен кадар од ИТ и телекомуникациска компанија)  

 Добри вештини за преговарање 

 Познавање на домашниот пазар и менталитет  

 Искуство со македонските и европските платежни системи и ДДВ  

 Одлични контакти со лица на високи позиции 

 Искуство во монтирање на хардвер на PC Workstations  и сервери 

 Конфигурации и инсталации на компјутерски хардвери и компјутерски 
мрежи (LAN)  

 Познавање на напредно конфигурирање и користење на Microsoft 
Windows 95/98/2000/XP 

 Добро познавање на компјутерски програми: MS Office (Excel, Word, 
Outlook, and PowerPoint) 

 Познавање на програми за дизајнирање (CorelDraw, Photoshop, 
QuarkXPRESS.) 

 Возачка дозвола  
 

Јазици  
 Одлично познавање: македонски, англиски, шведски, српски, 

хрватски 
 

Интереси  
 Тенис, скијање 

 Архитектура, фотографија и применети уметности 

 Музика  
 

Препораки  
 Препораки ќе бидат доставени на барање  


