
Curriculum vitae 

 

Лични податоци: 

 Име и презиме: Жарко Спасовски 

 Дата на раѓање: 09.09.1973 година 

 Пол: машки 

 Националност: Македонец 

 Адреса: ул. 38 бр.2  Волково,  Скопје,   Р. Македонија 

 Контакт: моб:  +389 71 358 127   e-mail: zarko.spasovski@yahoo.com 

 

Образование: 

 1992-1999      Универзитет „ Св.Кирил и Методиј “ 

            Медицински факултет – Скопје 

             Стручен назив: доктор на медицина 

 2001-2002       Курс за санитетски офицери 

             Воена академија „ Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје 

             Чин: Поручник 

 2007-2013       Специјализација по општа хирургија 

                                              Медицински факултет – Скопје 

             Стручен назив: доктор специјалист по општа хирургија 

 

Работно искуство: 

 2000-2001          Доктор-волонтер во Психијатриска болница  во Скопје 

 2002-2004        Офицер за санитетска поддршка   

   Команда на гранична бригада на АРМ 

                                               Чин: Поручник 

 2004-2007        Офицер за медицинска поддршка 

                                               Баталјон за специјални намени на АРМ  

mailto:zarko.spasovski@yahoo.com


                                               Чин: Капетан 

 2007-2009         Доктор специјализант по општа хирургија 

                                                Воена болница – Скопје 

 2009-2013         Доктор специјализант по општа хирургија 

                                                ГОБ „8-ми Септември“ – Скопје 

 2013-                   Доктор специјалист по општа хирургија 

                                                 ГОБ „8-ми Септември“ – Скопје 

 

Дополнителни квалификации (искуства , вештини,способности): 

 2006               - Курс за алпинизам , 

                                           -  Обука за борбено пливање во  Хрватска- поморски диверзант 

                                           -  Курс за борбено падобранство во Грција. 

 2007                    Курс за одржување во живот при траума 

                        стекнати на бојно поле (BATLS) во Холандија 

 2004-2007         обука  на професионални војници за животоспасувачи на 

бојно поле за учество во меѓународни воени ( борбени) мисии   во Ирак 

 

 2007                      Посета, визитинг ( член на експертска група за оставрување 

на  соработка со воени болници )во Р. Германија, 

 

 2009                     Подготовка за учество во Мировната мисија  

                              на НАТО во Норвешка-  завршен курс за животоспасување на 

ранети и повредени – отворен хируршки пристап на  жив модел –свиња 

 

 2009                     Учество во хируршки тим  на Мировната мисија  

                                                  на НАТО„ISAF“ во Авганистан  ( улога –општа хирургија)     

 2013                Посета и визитинг на работа во ургентен центар и хируршки 

сали во Вермонт – САД, 

 

 2013                Учество во хируршки тум во воени вежби во полска болница – 

РОЛ 2 Станица  во Р. Македонија,  

 



 

 2013             Едукација областа во лапароскопска хирургија во Сиднеј –

Австралија, 

 

 2014          Едукација и завршен курс  за напредна лапароскопска хирургија во  

Валенција – Р.Шпанија, 

 

 2009-2014  Учество на Меѓународни конгреси од областа на абдоминална 

хирургија и напредна лапароскопска хирургија 

 

 

                                              

                                            

Познавање на Англиски јазик и Руски јазик 

Познавање на Microsoft Office, Internet. 

 

 

 

 

 


