РАБОТНА БИОГРАФИЈА

Име и презиме:

ИЛИЈА ГРАОРКОВСКИ

Дата на раѓање:

09.01.1953 год.

Адреса:

Ул. Коста Новаковик бр.
3/8, Скопје
тел.: 2468-883 (приватен)
тел. 3108-254 (на работа)
Мобилен: 071 333-698

Брачен статус:

Оженет, две деца

Образование:

Економски факултет- Микро смер - година
на дипломирање 1977 во Скопје

Работно искуство:

Целиот мој работен век е во Народна банка
на Република Македонија во неколку
дирекции и на различни места од приправник
до директор на дирекции, како и член на
Советот на експерти во Агенцијата за
супервизија на осигурување и тоа:
22.04.2005 - доденешен датум
Самостоен советник во Дирекцијата за
супервизија
Обврски и одговорности:
 Давање
предлози
и
сугестии
за
подобрување на работата на Дирекцијата
 Давање на стручни совети и помош на
вработените во Дирекцијата
 Учествување во изготвување мислења,
предлози, анализи и прописи од доменот
на работата на Дирекцијата
 Изработување на информации и извештаи
од доменот на работата на Дирекцијата
 Други работи и работни задачи
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25.08.2009 - 25.08.2013
03.02.2014 до денешен датум
Член на Советот на експерти во Агенцијата
за
супервизија на осигурување
Обврски и одговорности:
 Донесување на подзаконски акти согласно
Законот за супервизија на осигурување
 Одлучување за издавање или одземање
на дозволи, давање или повлекување на
согласности,
отстранување
на
незаконитости од спроведени супервизии
и други поединечни прашања за кои,
согласно законот, одлуките ги донесува
Агенцијата, освен ако не е поинаку
пропишано со Законот за супервизија на
осигурување.
 Изрекување мерки спрема друштва за
осигурување,
осигурително
брокерски
друштва, друштва за застапување во
осигурување и други правни и физички
лица врз кои согласно законот, супервизија
спроведува Агенцијата.
 Превзема други мерки за спроведување на
Законот за супервизија на осигурувањето,
како и други прописи кои се во надлежност
на Агенцијата за супервизија.
 Донесување на Статут на Агенцијата.
 Донесување на финансиски извештаи и
финансиски план на Агенцијата.
 Донесување на Тарифник на Агенцијата.
 Донесување на извештаи за состојбата на
пазарот на осигурување и годишни
извештаи за работењето на Агенцијата.
 Донесување на годишни планови за
работењето на Агенцијата.
 Вршење на други работи утврдени со
Законот за супервизија на осигурувањето и
Статутот на Агенцијата

01.07.1998 год. - 22.04.2005 год.
Директор на Дирекцијата за супервизија
Обврски и одговорности:
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Организирање
на
работењето
Дирекцијата, а како најважни работи се:

на

 Издавање на дозволи за основање и
работење на банките и штедилниците
 Вршење на супервизија на банките и
штедилниците преку:
 Перманентно вонтеренско следење на
работењето на банките со прибирање ,
анализи и верифицирање на извештаите
кои ги доставуваат банките
 Вршење на непосредна, целосна или
делумна теренска контрола во самите
банки
 Превземање на мерки за усогласување со
законската регулатива
 Други работи утврдени со Законот за
Банките, Законот за НБРМ и други закони
12.06.1997 - 1.07.1998 год.
Директор на Дирекцијата за внатрешна
ревизија
До 1997 година Народна банка на
Република Македонија и покрај законската
обврска да има внатрешна ревизија немаше
формирано таква дирекција. Мене прв ми
припадна честа да ја формирам Дирекцијата
за внатрешна ревизија. Како прв директор на
оваа дирекција за една година успеав да ги
поставам темелите на дирекцијата, која после
моето одење на друго работно место, имаше
услови да се развива и прерасне во една
здрава дирекција која ќе биде и сега е столб
на законското работење на Народната банка.
Обврски и одговорности
Како што веќе реков основна обврска беше
да се воспостави нова дирекција, која ќе
функционира, односно ќе го контролира
законското работење на Народна банка на
Република Македонија. Во подоцнешното
работење на оваа Дирекција се виде дека
основите во почетокот биле добро поставени,
така да сега функционира добро и
претставува една од поважните дирекции во
Народната банка на Република Македонија.
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22.02.1993 - 12.06.1997 год.
Заменик директор во Дирекцијата
централно банкарски работи

за

Оваа функција ја вршев нешто повеќе од
четири години и тоа во времето после
осамостојувањето на Република Македонија.
Воглавном задачата моја беше заедно со
директорот на дирекцијата да ја организираме
работата на таа дирекција која се состоеше
во пратење на ликвидноста на банките и
навремено реагирање со повлекување или
уфрлување на парична маса во платниот
промет. Воедно за прв пат се воведоа и
аукции на кои се продаваа и купуваа депозити
од страна на банките. Тогашните аукции се
основа на сегашните аукции на благајнички
записи,како и на аукциите на државните
обврзници, се разбира сегашните аукции се
унапредени и пософистицирани.
Исто така во овој период(до оформување на
Дирекцијата за супервизија 1995 год.) бев
член,а покасно и претседател на Комисијата
за издавање на дозволи за основање и
работење на банките и штедилниците
01.10.1983 - 22.02.1993 год.
- Кредитен инспектор во Дирекцијата за
кредитирање
- Виш кредитен инспектор во Дирекцијата
за кредитирање
Основна задача беше контрола на законското
работењето на банките. Се правеа теренски
контроли, каде на лице место се утврдуваше
наменското користење на кредитите од
примарна емисија, како и другото работењето
на банките.
01.03.1978 - 01.10.1983 год.
Приправник
во
Дирекцијата
кредитирање
Помлад
кредитен
референт
Дирекцијата
за кредитирање
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за
во

Основна задача, како кредитен референт
беше одобрување на кредити од примарната
емисија, како и вонтеренски(преку разни
извештаи) утврдување на нивното наменско
користење.
Освен работните задачи што сум ги имал, сум
бил член или претседател на неколку
комисии, меѓу кои позначајни се:
Комисија за оценка на документите за
издавање на дозволи за работа, односно
основање на банки и штедилници (член и
претседател) во склопот на Дирекцијата за
Централно банкарски операции,
Комисија за денарско и девизно ликвидносно
планирање(член) на ниво на Народната банка
на Република Македонија,
Претседател на комисијата за издавање на
дозволи за основање и работење на банките
и штедилниците во склопот на Дирекцијата за
супервизија

Забелешка:

Фактот што фактички бев еден од основачите
на два клучни дирекции во Народна банка на
Република
Македонија(Дирекцијата
за
внатрешна ревизија и Дирекцијата за
супервизија) ми пружи можност да се
запознаам со голем број проблеми кои
секојдневно требеа да се решаваат. Како
раководно лице организирав разни семинари
и курсеви во нашата земја. Исто така
организирав престој на наши претставници
на најразлични семинари, работилници и
студиски престои низ целиот свет.
Уредноста и точноста за мене се секогаш на
прво место. Имам искуство како во тимска
работа, така и во независното работење и
донесување одлуки, секогаш подготвен да
работам во најразлични стресни околоности.
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