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Лични податоци 

 

Име и презиме  Васко Ковачевски 

Националност Македонец 

Дата на раѓање 
 

                                          Брачен статус 

06.07.1969 година 
 

Оженет, татко на две деца 

Работно искуство  
 . 

Дата 22.07.2019 -  

Работно место Претседател на Управен одбор и Генерален директор на АД “ЕСМ” 

Дата 10.01.2018 – 22.07.2019 година   

Работно место Директор на АД “ЕСМ”, Подружница “РЕК Битола” 

Дата 06.07.2009 – 09.05.2014 година 

Работно место Директор на “Автоцентар плус” ДООЕЛ 

Дата 01.01.1991 – 16.12.2008 година 
 

Директор на ПТП “Омега” Битола   

Образование   

  

Постдипломски студии 
 

 
Факултетско образование 

 
 

Средно образование 
 

Основно образование 

  

 
 

 
 

Магистер по менаџмент на човечки ресурси, 
Универзитет за туризам и менаџмент Скопје 
 
Дипломиран инженер по термоенергетика, 
Технички факултет Битола 

 
СОУТ “Ѓорѓу Наумов” Битола 

 
ОУ “Стив Наумов” Битола 

Јавни функции 
 

 

Дата 2016 – 2017 година 

 Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија 

Активности Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на 
комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска 
полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, член 
 

Комисија за финансирање и буџет, член 
 

Комисија за економски прашања, член 
 

Комисија за уставни прашања, заменик-член 
 

Комисија за прашања на изборите и именувањата, заменик-член 
 

Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарната димензија на 
Централноевропската иницијатива (ПД ЦЕИ), заменик-член 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Монголија, член 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Словенија, член 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Украина, член 
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Дата  2014 – 2016 година 

 Пратеник во Собранието на Република Северна Македонија 

Активности Национален совет за евроинтеграции, член 
 

Комисија за надзор над спроведувањето на посебната истражна мерка следење на 
комуникациите од страна на Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска 
полиција, Царинската управа и Министерството за одбрана, заменик-претседател 
 

Анкетна комисија за скандалот со прислушкувањето, член 
 

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на 
Агенцијата за разузнавање, член 
 

 Комисија за економски прашања, член 
 

Комисија за надворешна политика, заменик-член 
 

Комисија за финансирање и буџет, заменик-член  
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Република Австрија, претседател 
 

Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на 
Сојузна Република Германија, член 

Дата 2013 – 2014 година 

 
 

Советник во Советот на Општина Битола 
 

Општествени функции 
 

 

 

                                                            дата  
 

2017 – денес 
 

Претседател на Ракометен клуб “Пелистер” 
 

 

2004 година – 2009 година 
 

Претседател на Кошаркарски клуб “Пелистер”  
 
Потпретседател на Здружение за македонско – германско пријателство и соработка 
 
 

Потпретседател на Здружение “Еснаф” - Битола 
 

 

Дополнителни информации Членувал во голем број тела на јавни установи, институции, хуманитарни организации, 
организирал и учествувал во настани од општествен, политички и културен карактер, помагал 
општествено – одговорни активности, за кои е добитник на бројни признанија  

 

 


