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Име / Презиме)
Адреса)
Телефони
Факс)
E-mail
Skype
Националност
Дата на раѓање
Пол

Ристовски Бојан
31, Црвена Вода, 1000 Скопје, Република Македонија
фиксен: 02 6148 444
мобилен: 070302060; 078488489
+38926148443
службен: bojan@aquasave.mk
приватен: bojanristovski@yahoo.com
bojan.ristovski
Македонец
19.08.1968
Машки

Работно искуство
Дата
Професија или работна позиција
Главни активности и одговорности

Име и адреса на вработување
Дејност
Дата
Професија или работна позиција
Главни активности и одговорности

Име и адреса на вработување
Дејност
Дата
Професија или работна позиција
Главни активности и одговорности

Име и адреса на вработување
Дејност
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Септември 2012-Сега
Директор

Одговорен за оперативна и финансиско работење на претпријатието

Планирање и надгледување на сите интервенции

Одговорен за развој на ефикасна методологија за намалување на загуби на вода

Обука на вработените

Одговорен за проектирање, организирање и имплементирање на проекти за
намалување на загуби на вода (Non Revenue Water) врз основа на методологија на
IWA (International Water Association) / WLSG (Water Loss Specialist Group)
Аквасеив ДОО Скопје, Црвена Вода бр:31, 1000 Скопје, Република Македонија
Приватно претпријатие за контрола на загубите на вода
Декември 2011-Септември 2012
Раководител на Служба за откривање дефекти

Надзор над Службата за откривање дефекти

Одговорен за Зони на потрошувачка (District Meter Area) и Зони на регулација на

притисок (Pressure Reduction Management)

Планирање и надгледување на работата на Службата за откривање дефекти од
сите аспекти

Одговорен за развој на ефикасна методологија за намалување на загуби на вода

Обука на вработените во Служба за откривање дефекти

Одговорен за проектирање, организирање и имплементирање на проекти за
намалување на загуби на вода (Non Revenue Water) врз основа на методологија
на IWA (International Water Association) / WLSG (Water Loss Specialist Group)
Ј.П. Водовод и Канализација-Скопје, Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република
Македонија
Комунално претпријатие за водоснабдување и одведување отпадни води
Мај 2009 – Мај 2012
Претставник на раководството за квалитет

Одговорен за ефикасна имплементација на ISO 9001:2008 QMS (Quality
Management System)

Подготовка и ревизија на QMS документи

Подготовка на состаноците за Преиспитување на системот за квалитет и
генерирање на извештаии од највисокото раководство

Подготовка на Надзорни посети, спроведување Интерни проверки, пишување на
извештаии за најдени Неусогласености

Претставување на највисокото раководство за време на Сертификацијата и
Надзорните посети
Ј.П. Водовод и Канализација-Скопје, Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република
Македонија
Комунално претпријатие за водоснабдување и одведување отпадни води
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Дата
Професија или работна позиција
Главни активности и одговорности

Име и адреса на вработување
Дејност
Дата
Професија или работна позиција
Главни активности и одговорности

Име и адреса на вработување
Дејност

Август 2005-Декември 2011
Директор на Дежурно-информативен Центар

Одговорен за работа на Дежурно-информативниот Центар (Контакт Центар,
Служба за откривање дефекти, дежурни водоинсталатери, дежурни канализатори)

Одговорен за правилно функционирање на водоводната и канализациона мрежа
на град Скопје после редовото работно време, викенди и празници

Одговорен за ефикасна методологија за намалување на загубите на вода

Проект менаџер на: Далечинско отчитување на водомери (AMR), Документ
Менаџмент Систем (Document Management System), проекти за намалување на
загуби на вода (NRW projects)
Ј.П. Водовод и Канализација-Скопје, Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република
Македонија
Комунално претпријатие за водоснабдување и одведување отпадни води
Мај 1996-Август 2005
Раководител на Служба за откривање дефекти

Надзор над Службата за откривање дефекти

Одговорен за Зони на потрошувачка (District Meter Area) и Зони на регулација на
притисок (Pressure Reduction Management)

Планирање и надгледување на работата на Службата за откривање дефекти од
сите аспекти

Одговорен за развој на ефикасна методологија за намалување на загуби на вода

Обука на вработените во Служба за откривање дефекти

Одговорен за проектирање, организирање и имплементирање на проекти за
намалување на загуби на вода (Non Revenue Water) врз основа на методологија на
IWA (International Water Association) / WLSG (Water Loss Specialist Group)
Ј.П. Водовод и Канализација-Скопје, Вељко Влаховиќ бр.11, 1000 Скопје, Република
Македонија
Комунално претпријатие за водоснабдување и одведување отпадни води

Едукација и обука
Дата
Наслов на квалификација
Име и тип на организација која
обезбедува обука и едукација
Ниво на национална и
меѓународна клацификација
Дата
Наслов на квалификација
Главни предмети/опфатени
професионални вештини
Име и тип на организација која
обезбедува обука и едукација

Дата
Име и тип на организација која
обезбедува обука и едукација
Главни предмети/опфатени
професионални вештини
Име и тип на организација која
обезбедува обука и едукација
Дата
Наслов на квалификација
Главни предмети/опфатени
професионални вештини
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1988-1994
Дипломиран електро инженер
Електротехнички факултет, Универзитет Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија
ISCED 5
Април (2005) – Август (2005)
Специјализација - Водоснабдување
Главна цел на Курсот беше интезивна обука на учесниците за теми поврзани со
водоснабдување, технологија и управување со води, пропратено со практична настава во
лаборатории, канцеларии и постројки на Универзитетот во Торино и Претпријаието за
водоснабдување на Торино.
HYDROAID, Пост-дипломски специјализиран курс во областа на управување со водните
ресурси и услуги, финансиран од Министерството за надворешни работи на Италија,
одржан во Торино (Италија) во Меѓународниот центар за обука на Меѓународната
организација за труд (ILO) при Обединети Нации (UN)
Ноември (2007) – Декември (2007)
Washington Leadership Program
Обука за лидерство и искуство стекнато за изготвување на Стратегија за намалување на
загубите на вода
Hope Fellowship Program (спонзориран од National Albanian American Council, и основана
од USAID).
Април (2007) – Јуни (2007)
Оперативен Менаџмент
Сертифицирана обука во областа на менаџмент и операции
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Име и тип на организација која
обезбедува обука и едукација

Hope Fellowship Program (спонзориран од National Albanian American Council, и основана
од USAID).

Лични вештини и
компетенции
Мајчин јазик
Друг јазик (јазици)
Само-оценување

Македонски

Европско ниво (*)

Слушање

Англиски
Српски/Хрватски
Бугарски

Разбирање

Зборување
Читање

Пишување

Ц1

Одлично

Ц1

Одлично

Говорна
интеракција
Ц1
Одлично

Продукција на
говор
Ц1
Одлично

Ц1

Одлично

Ц2

Одлично

Ц2

Одлично

Ц1

Одлично

Ц1

Одлично

Ц1

Одлично

Б2

Многу добро

Б2

Многу
добро

А1

Основно

А1

Основно

А1

Основно

(*) Задничка европска референтна рамка за јазици

Социјални вештини и
способности

Организациони вештини и
способности

Технички вештини и
способности

Компјутерски вештини и
способности
Возачка дозвола

Дополнителни
информации

Тимска работа: Сум работел во различни видови тимови за време на различни проекти на
кои сум бил ангажиран. Добра способност за адаптирање во мултикултурни средини,
стекнати за време на моето работно искуство како Консултант во различни проекти
финансирани од EU, World Bank, KfW, IAWD.
Извонредни комуникациони способности стекнати за време на работните ангажмани,
конференции и рекреативни активности.
Координација и администрација на вработенитете најчесто за време на моето 6-годишно
топ менаџерско искуство.
Осет за организација (особено за време на имплементација на проектот ISO 9001:2008)
Одлично искуство во проект менаџмент (Водомери со далечинско отчитување, Документ
Менаџмент Систем, Проекти за намалување на загуба на вода, Поделба на водоводниот
систем на Зони на потрошувачка, Регулација на притисокот)
Координатор, член на уредувачкиот комитет, член на организациониот комитет на
меѓународните конференции одржани во Скопје во 2006 и 2008 година во областа на
загуби на вода
Организатор на прославата “100 години Водовод -Скопје”
Најнови познавања на светските најдобри практики во областа на управување со загубите
на вода
Многугодишно активно практично искуство во областа на лоцирање на дефекти на
водоводна мрежа (корелатори (дистрибутивни и магистрални цевководи), степ-тест,
земјини микрофони, трасери, мерачи на проток, логери на ниво на шум, планирање и
управување со ресурсите за лоцирање дефекти)
Одлично познавање на процесите за контрола на квалитет (одговорен за имплементација
на Quality Management System во Ј.П. Водовод и Канализација-Скопје како Претставник на
раководството за квалитет)
Докажан во развој на бизнис процесите и одлични способност во областа на грижа за
корисници.
Компетентен за работа со Microsoft Office програми (Word, Excel, PowerPoint), и други
апликации
Пребарување по дата бази, Интернет
Возачка дозвола - Б категорија.
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Член на Меѓународната асоцијација за води (International Water Association) /
Специјализирана група за загуби на вода (Water Loss Specialist Group) од
нејзиното основање во 2012 год.
Член на Македонски центар за енергетска ефикасност (MACEF)
Јуни (2015) - Февруари (2016) – Регионален Експерт за Неприходована Вода;
“Намалување на Неприходна вода во Југоисточна Европа, проект финасиски
подржан од GIZ и SDC a имплементиран од GIZ Open Regional Fund for
Modernization of Municipal Services преку Association for Water and Environmental
Protection Sector “Aquasan Network in B&H”.
Април (2015) - Мај (2015) – Експерт за Неприходована Вода; “Консултантски
услуги во областа на откривање на дефекти” како дел од проектот “Консултантски
услуги во областа на заштита на животната средина на Охридското езеро Фаза 3
од Германската финансиска соработка со Албанија.
Март (2015) - Август (2015) – Национален Експерт; “Проект за подобрување на
комерцијалната ефикасност и Бизнис планирање”, финасиски подржан од IAWD –
Danube Water Program, а имплементирана од Valu Add Management Services sh.p.k
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Февруари (2015) - Април (2015) –Експерт за развој на предлог извештаии за
потребите на локалната самоуправа во однос на управувањето со основните
средства (Asset Management) за проектот “Управување со основни средства во
водоснабдителниот и канализационен сектор во земјите од Југоисточна Европа”,
имплементиран од NALAS (Network of Association of Local Authorities of South-East
Europe) и SCTM (Standing Conference of Towns and Municipalities) финансиски
подржан од GIZ/ORF;
Декември (2014) - Јули (2015) – Експерт за Неприходована Вода; Програма за
подршка на водоснабдување и канализација во рурални средини-Косово,
финасиски подржана од Швајцарската Агенција за Развој и Соработка, а
имплементирана од Dorsch International Consultants и Community Development
Initiatives.
Септември (2014) - Декември (2014) – Национален експерт за изработка на
национален извештај за практиките во управувањето со основните средства (Asset
Management) за проектот “Управување со основни средства во водоснабдителниот
и канализационен сектор во земјите од Југоисточна Европа”, имплементиран од
NALAS (Network of Association of Local Authorities of South-East Europe) и SCTM
(Standing Conference of Towns and Municipalities) финансиски подржан од GIZ/ORF.
Април (2014) - Април (2015) – Консултант за Неприходована Вода Имплементатор на сите активности во проектот “Намалување на Неприходована
вода во град Куманово”, финансиран од IAWD –Danube Water program.
Декември (2013) - Август (2014) - Локален Експерт за намалување на
Неприходована вода; Физибилити студија за изработка на програма за вода и
отпадни води – фаза II, финансиран од KfW, ангажиран од страна на Cowi и Geing.
Јуни (2013) - Август (2014) – Институционален Експерт за водоводни и
канализациони претпријатија (ЕУ Проект, “Развој на национална стратегија за
тарифи за вода”, ангажиран од страна на Eptisa-Geing)
Ноември(2012) - Ноември (2017) - IBNET Консултант, ангажиран од страна на
Министерство за финансии на Република Македонија - Проектна единица (Проект
за подобрување на меѓуопштинските услуги-Municipal Service Improvement Project)
Јуни(2012) - Јуни (2015) – Експерт за операции во областа на водоснабдување,
ангажиран од страна на CRPM Consulting за проектот “Public Utility coaching
project”, финансиран од SECO .
Септември (2008) - Декември (2008)-Координатор на проектот ”Собирање и
анализа на перформанс индикаторите во комуналните претпријатија во
Македонија”, реализиран од страна на АДКОМ (Асоцијација на комунални
претпријатија во Македонија) и финансирана од страна на Светска Банка – IBNET
(The International Benchmarking Network for Water and Sanitation Utilities).
Јануари (2008) - Ноември (2008)- Координатор на проектот ” Од каде доаѓа
водата? (резултат-мултимедијално CD со содржина - Анимиран кружен тек на
водата; Препораки за рационално користење на водата во домаќинство;
Интерактивен квиз за темата-вода; Факти и вистина за водата,;Игра поврзана со
темата вода), реализиран од учесниците на курсот за Оперативен Менаџмент,
организиран од Hope Felloship programme (финансиран од USAID).
Јуни (2006) - Презентер на “Стратегија за намалување на вода во водоводните
дисптрибутивни системи” на работилницата “Управување со водоводните системи
преку рационална употреба на водата” организирана од MDW (Make
Decentralization Work), проект на USAID и Завод за Водостопанство на РМ Крушево, Македонија,
Април - Септември (2003), Јули (2002) - Ангажиран од страна на USAID, Проект
за реформа на локалната самоуправа (Local Goverment Reform Project) како
Консултант за подобрување на водоснабдувањето, обучување на локалниот
персонал и имплементација на менаџмент на загуби на вода и техники за
намалување на загубите на вода во комуналните претпријатија во општините
ширум Македонија.
Октомври (2002)- Ангажиран од страна на КЈП Водовод Кочани како локален
консултант на проектот “ Студија за намалување на загубите на вода во
водоводниот систем на град Кочани” финансиски подржан од EcoLinks, во кој
Hydroprojekt CZ од Република Чешка учествуваше како странски партнер.
Јуни (2002) - Автор на прирачникот "Анализа на загубите на вода во водоводните
дистрибутивни системи и методи и мерно детекторски уреди за нивна редукција"
публициран од страна на USAID/LGRP (Проект за реформа на локалната
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самоуправа).
Април (2002) - Презентер на работилница за опремата и методологијата користена
во светски размери за намалување на загубата на вода во водоводните
дистрибуивни системи, организирана од USAID/LGRP (Local Government Reform
Project) за комуналните претпријатија во Македонија.
Учесник и презентер на труд од областа на загуби на вода на следните
конференции:

Мај (2015) – “Regional Utility Management Conference “Improving Performance in
Emerging Economies”, организирана од IWA и SHUKALB (Water Supply and
Sewerage Association of Albania)”-Тирана, Албанија
o Ноември (2014) – “Balkans Joint Conference and Exhibition”, организирана од
SHUKALB (Water Supply and Sewerage Association of Albania)” и SHUKOS (Water
Supply and Sewerage Association of Kosovo) – Тирана, Албанија
o Јуни (2014) – Четврта меѓународна Конференција “Водоснабдување и отпадни
води - предизвици и одржливост”, организирана од АДКОМ и Ј.П. Водовод и
Канализација-Скопје, – Охрид, Македонија
o Мај (2013) – “Regional Utility Management Conference “Improving Performance in
Emerging Economies”, организирана од IWA и SHUKALB (Water Supply and
Sewerage Association of Albania)”-Тирана, Албанија
o Ноември (2012) -“Water loss reduction in water supply systems” организирана од
Бугарската Водоводна Асоцијација BWA (Bulgarian Water Association)-Софија,
Бугарија
o Октомври (2012) – Трета меѓународна Конференција “Предизвици во секторот води
во процесот на приближување до европската унија”, организирана од АДКОМ и ЈП
Водовод и Канализација-Скопје, – Скопје, Македонија
o Мај (2012) – “Water Loss Europe 2012”- Ферара, Италија
o Февруари (2011)-Петта годишна WEX (The Water and Environmental Exchange)
конференција “Improving Sustainability, Innovation, Collaboration, and Efficiency in
International Water”-Лисабон, Португалија
o Ноември (2010) -“Water loss reduction in water supply systems” организирана од
Бугарската Водоводна Асоцијација BWA (Bulgarian Water Association)-Софија,
Бугарија
o Јуни (2010) - “Water Loss 2010” организирана од Меѓународната Асоцијација за води
IWA (International Water Association)/ WLTF (Water Loss Task Force) и Sabesp,
Претпријатие за водовод и канализација на град Сао Паоло – Сао Паоло, Бразил
o Мај (2010)- Water Efficiency Conference ”ACCADUEO FAIR 2010” организирана од
страна на Italian Water Convention под покровителство на IWA (International Water
Association) – Ферара, Италија
o Февруари (2010)- “Improving Efficiency in Water Management”, специјален семинар
организиран од страна на Bentley во соработка со WEX (The Water and Energy
Exchange) - Лимасол, Кипар
o Ноември (2009) -“Water Loss Reduction in Water and Sanitation Utilities in SEE
Countries”, организирана од Bulgarian Water Association и UN-HABITAT- Софија,
Бугарија
o Февруари (2009)-International scientific-practical seminar “Recourse economy-strategic
line of development of water supply and sewerage branch in Ukraine”-Јеремше,
Украина
o Јуни (2008)- Global Water Leakage Summit - Лондон, Велика Британија
o Јуни (2008)- Втора меѓународна конференција “Water Loss Management, Telemetry
and SCADA in water distribution systems” организирана од страна на АДКОМ
(Асоцијација на комунални претпријатија на Македонија) и Ј.П. Водовод и
Канализација-Скопје, - Охрид, Македонија
o Септември (2007) - “Water Loss 2007” организирана од IWA (International Water
Association) и Романската Водоводна Асоцијација ARA ( Romanian Water
Association) – Букурешт, Романија
o Септември (2006) - Меѓународна конференција “Water Loss Management, Telemetry
and SCADA in water distribution systems” организирана од страна на АДКОМ
(Асоцијација на комунални претпријатија на Македонија) и Ј.П. Водовод и
Канализација-Скопје, -Скопје, Македонија
o Maj(2006)-“Quality of water, Decreasing the water loss and evacuation of waste water”
организирана од страна на Асоцијацијата на водоводни претпријатија на
Република Српска и Асоцијацијата на технологија на вода и санитарно
o
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инженерство- Белград Јахорина, Босна и Херцеговина
ЛИЧЕН ИНТЕРЕС
Практикување на сите спортови, посебно кошарка и фудбал. Задоволство при
патување и посета на различни земји.
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