
 

Д - Р  И Г О Р  Т А Н Т У Р О В С К И  

РАБОТНО ИСКУСТВО 

 Државна комисија за спречување на корупцијата 
2015-2016 Член 
2016 - Претседател 

Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски – Скопје 

2010 – 2014  Финансиски Директор 
 
ЈЗУ Здравствен дом Железничар 
2013-2014 Заменик Претседател на Управен Одбор 
 
ЈЗУ ЗС Железара 
2008 – 2010 Директор 

Универзитетска клиника по хируршки болести Св.Наум Охридски – Скопје 
2006-2008 
Помошник директор за финансии 
2002 – 2006  
Финансов раководител 
1996-2002 
Шеф на сметководство 

1995–1996      
Службеник 
 



  

 2 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
2014                                                                   Универзитет “Кирил и Методиј” 
                                                                              Економски факултет, Скопје 

• Доктор на eкономски науки,  
 

    Докторска дисертација, Импликации на финансиското менаџирање во                   
јавното здравство – Случајот на Република Македонија 

 
2010                                                            Факултет за бизнис економија – Скопје 

• Магистер на економски науки.  

Магистерски труд под наслов “Странските директни инвестиции и 
економските ефекти од политиката за нивно привлекување во 
Република Македонија” 

1996                                                                       Универзитет “Кирил и Методиј” 
                                                                               Економски факултет, Скопје 

 Дипломиран Економист, прометно комерцијален смер 

КАРАКТЕРИСТИКИ 
Личен профил • Одлични лидерски, комуникациски вештини 

• Организираност, одговорност и проактивност 
• Аналитичност, иницијативност, ефикасност и исполнителност 
• Менаџмент вештини, преговарачки, убедителни, планирачки 
• Проект менаџмент и креативност 
• Позитивен став 
• Етичност и моралност 
• Тимска работа 

Квалификации • Универзитетско образование, Доктор на економски науки 
• Работно искуство на менаџерска позиција 
• Одлично познавање на финансиско работење, економски принципи и 

практики, анализа на финансиски податоци и изработка на извештаи 
• Одлично познавање на компјутерско работење ( MS office) 
• Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говор) 
• Создавање на бизнис стратегија и годишен бизнис план за компанијата 
• Развој на деловно работење 
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• Негување на организациска структура и организација на работните 
процеси 

Дополнителни 
едукации и 
трнинзи 

2015    Проект лидер на земјата корисник Република Македонија на ИПА 
твининг птоектот “Поддршка за ефикасна превенција и борба 
против корупцијата” 
ИПА твининг птоектот “Поддршка за ефикасна превенција и борба 
против корупцијата” 
Цертификат, Тренинг на тренери 

2014                                         Совет на Биро за јавни набавки – Скопје MK 

          Експерт од областите на економијата, финасиите, сметководството  
          и  ревизијата 
2013                                                      Министерство за финансии – Скопје МК 

Овластен државен ревизор 
Овластен сметководител 
                                                       Министерство за правда – Скопје МК 

Лиценца за вештачење од областа на материјалното, 
сметководственото и финансиско работење 

2012                                                    Министерство за здравство – Скопје MK 

- Избран во Првата група на најдобрите кандидати и учесник на програмата 
за полагање на испитот за директор на Јавна здравствена установа. 

- Положени сите модули со висок успех: 
Јавно здравје и здравствени информации 
Здравствена економија и економика во здравството 
Здравствени системи и политики 
Основи на менаџмент, деловна комуникација и управување 

2012                                                        Биро за јавни набавки – Скопје MK 

          Серификат за положен испит за јавни набавки 
2011                                                     Министерство за финансии на Словенија  
                                                                Center for Exelence in Finance 
          Сертификат, Project Management 
2010                                                     Министерство за финансии на Словенија  

                                                            Center for Exelence in Finance 
          Сертификат, Budget Execution 
2008                                                     Oxford policy management и  
                                                                Министерство за здравство – Скопје MK  
          Сертификат, за активно учество во креирање на политики и модели за                                                                 
изработка на основниот пакет на услуги 
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2007                                                      Министерство за здравство – Скопје MK 
         Член на националната комисија за имплементација на ДРГ системот 
2006                                                      Министерство за здравство – Скопје MK 
         Уверение за положен испит за директор во јавно здравство 
2005                                                      ICON Institute – Скопје MK 
         Сертификат, Обука според законот за јавни набавки, 
2004                                                       Japan International Cooperation Agency 
         Сертификат, Едукација за болнички менаџмент во траење од три месеци, 

Стипендија од Владата на Јапонија. 
                                                              St.Marry Hospital - Fukuoka, Japan 

        Сертификат, Едукација за болнички менаџмент во третата по големина 
болница во Јапонија и најуспешна болница во спроведување на болнички 
менаџмент 
2002                                                           Комисија за хартии од вредност на РМ  
        Уверение – Положени испити за работа со хартии од вредност на 
Македонската берза   
                                                                   Securities Institute – London UK 
         Сертификат – Положени испити од областа на меѓународните пазари на 
акции, обврзници и хартии од вредност со фиксна камата. 
2001                                           World learning/Macedonia  (under contract USAID) 
         Сертификат за положен CEPA English test   

                                                George Washington University, Washington DC 
     Сертификат, Award of achievement for outstanding performance in the health 
reform strategies for health care finance and insurance training program, Стипендија 
од Владата на САД  

                                                     Georgetown University, ECESP, Washington DC 
        Сертификат, Финансирање на Здравството и здравствено осигурување, 
Стипендија од Владата на САД 
1998                                               Универзитет “Кирил и Методиј”, Скопје  
         Овластен проценител на капиталот на трговските друштва со општо 
овластување  

ИНТЕРЕС 

 Финансии, Берза на хартии од вредност, Надворешна и домашна политика, 
Компјутерски системи  

 


