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Професионална биографија 
 

1. Општи податоци:   

Презиме: АНДОНОВА, д-р 
Име: Соња 
Датум и место на раѓање: 18.03.1963  Штип 

Националност: Македонка 

Контакт информации Sonja.andonova@gtz.de 
тел: +389 2 3 296 827 
mob.: +389 70 34 33 76  

   
      2. Образование:    

Институција Универзитет Бремен, СР Германија 
Датум(од-до)  1991 - 1995 
Стекната  диплома (и): Доктор на науки - област комуникации 

Институција Универзитет Св. Корил и Методиј, Скопје- 
Електротехнички факултет 

Датум: (од-до) 1981- 1986 
Стекната  диплома (и): Дипломиран електро инженер 

Институција МЦА 2000 и БАМКО 
Датум: (од-до) 2003 
Стекнат 
сертификат): 

CMC - Сертифициран менаџмент консултант 

Институција BSI – 17799 Управување со системот за сигурност 
на информации и ревизија 

Датум: (од-до) 25-29.10.2004 и 14-18 02.2005 
Стекнат 
сертификат): 

ISO 17799  и BS 7799 водечки аудитор 

 
3. Јазични вештини:  (Од 1 до 5) 

Јазик Читање Зборување Пишување 

Англиски 5 5 5 

Германски 5 5 5 

Француски 4 3 4 

Српски/Хрватски 5 5 5 

 
4. Членство во професионални организации:   

 
- Интернационална организација на електротехнички инженери 
- Менаџмент Консалтинг Асоцијација МСА2000 - член; Скопје, Р.Македонија 
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5. Други вештини:  

високо развиени компјутерски вештини, експертски познавања на 
комуникациските и на бизнис системите, специјалист за евалуација и 
мониторинг на процеси, високо изразени аналитички и истражувачки 
способности, одличен тимиски играч, брза во донесување и спроведување на 
одлуки, одлично управување со сопствениот професионален развој, 
долгогодишно искуство во водење на меѓународни истражувачки и развојни 
високобуџетни проекти, големо искуство во меѓународна соработка и 
партнерство. 

 
6. Сегашна позиција на вработување:  

Германско - македонска техничка соработка 
Заменик директор за Македонија во канцеларијата на ГТЗ за германско-
македонската билатерална развојна соработка во Скопје 
 

 
7. Клучни квалификации:   

 Лиценциран евалуатор на ефектите од германската развојна соработка 

 Capacity Works управувачки модели 

 Одржлив развој 

 Квалификуван евалуатор и оценувач на ефектите од развојните 
соработки со земјите од ЕУ 

 Телекомуникациски системи и телекомуникациска регулатива 

 Анализа на деловни процеси реинжинеринг на деловни системи 

 Воведување на систем зa безбедност на информации 

 Управување со ризици 

 Управување со човечки ресурси и професионален развој  

 Организациски менаџмент   

 Развој на институции 

 Функционална анализа 

 

 
8. Професионално искуство: 

Датум (од-до): 1987 - 1990 

Локација Загреб, Хрватска 

Претпријатие Ериксон - Никола Тесла 

Позиција  Инженер во развој  

Опис развој на дигитални телекомуникациски системи  

Датум (од-до): 1990 - 1995 

Локација Бремен, СР Германија 

Претпријатие Универзитет Бремен 

Позиција Научно-истражувачки соработник 

Опис Научно-истражувачка работа, настава, меѓународна 
соработка 

Датум (од-до): 1995 - 1996 

Локација Хамбруг, СР Германија 

Претпријатие Филипс, Полупроводници 

Позиција Инженер во развој на нови производи - видео техника 

Опис развој на нови производи во видео техника 

Датум (од-до): 1996 - 2000 

Локација Скопје, Р Македонија 

Институција Влада на РМ 

Позиција Советник на министер 
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Опис информациско-комуникациски системи 

Датум (од-до): 2000 - сега 

Локација Скопје, Р Македонија 

Институција - Германска агенција за технички развој (ГТЗ) 
- Сопственик на приватна консултантска фирма за 
менаџмент консалтинг 
 

Позиција Заменик директор за Македонија во ГТЗ 

Опис Главен евалуатор на ефектите од Германската техничка 
помош во програмите во регионот на Западен Балкан и на 
ефектите од другите донаторски програми, раководител на 
Фондот за поддршка на надворешно-трговското работење во 
регионот на ЈИЕ земјите (финансирано од Германската 
влада), низа активности врзани со координација на 
гермнаско-македонската техничка соработка  

 

 

 
9.  Листа на клучни проекти 

 
Име на проектот 

 

 
Период, 
место 

 
Улога 

Истражувач на можностите за Македонија во  
развојните фондови на ЕУ и главен евалуатор на 
ефектите врз економијата и развојот на 
демократското општество од развојната македонско -
германска билатерална соработка 

1/2007- 
РМ 

Клучен 
експерт 

Отворен Регионален Фонд за поддршка на 
надворешно - трговско работење во земјите од 
Југоисточна Европа , поддржано од Владата на 
Сојузна Република Германија 

1/2007 - 
Заменик 

Менаџер на 
Фондот 

Правно регулирање на проценка на влијание и 
електронска седница на Влада – измени во 
деловник за работа на Влада, изработка на упатство 
со обрасци за спроведување на ПВР, изработка на 
методологија и прирачник на спроведување на ПВР 

11/2007 – 
РМ 

Клучен 
експерт 

Обука за анализа на политики со подготовка на 
белешка со мислење – дефинирање  на потреби за 
тренинг, дизајн и план на тренинг, реализација на 
тренинг 

11/2007 – 
РМ 

Клучен 
експерт 

Изменување и дополнување на методологијата за 
стратешко планирање и подготвување на ГПРВ – 
анализа на примена на методологија за стратешко 
планирање и подготвување на ГПРВ, реализација на 
модули за презентација, изработка на иновирана и 
проширена методологија, управување со квалитетот 
на проектот 

11/2007 – 
РМ 

 

Клучен 
експерт 

Подобрување на вештините на средно ниво 
раководители во секторот за спроведување на 
Рамковниот договор во ГС – Влада на РМ, проект 
поддржан од Британската Влада 
 

6-7/2007 
РМ 

Клучен 

експерт 

Функционална анализа и реструктурирање на 
државната администрација во Хрватстка, проект 
поддржан од Светска Банка 

12/2007 = 
Хрватска 

Клучен 
експерт за 
организаци
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ски 
менаџмент 

Евалуација на ефектите од користење на ИКТ 
технологии во бизнисот во Македонија, е-биз проект 
финансиран од УСАИД 
 

2006-2007 
РМ 

 

Проектен 
менаџер, 
Водач на 
тимот и 
Клучен 
експерт 

Евалуација на ефектите во подобрувањето на 
бизнисот од УСАИД проектот за развој ан 
конкурентност во Македонија преку развојот на 
кластери, проект финансиран од УСАИД 
 

2005-2006 
РМ 

 

Проектен 
менаџер, 
Водач на 
тимот и 
Клучен 
експерт 

Апликативно - ориентиран трансфер на технологија 
во мали и срдени претпријатија, проект во рамките 
на билатералната македонско - германска развојна 
соработка 

2001 – 
2006 
РМ 

Проектен 
менаџер и 

Клучен 
експерт 

 

Поддршка во реформата на телекомуникацискиот 

сектор во РМ , негово усогласување со 

законодавството на ЕУ и либерализација на пазарот 
 

2004 – 
2006 
РМ 

Проектен 
менаџер, 
Водач на 

тимот 

Подобрување на вештините на средно ниво 
раководители во државната администрација , проект 
поддржан од Британската Влада 

2003 – 
2004 
РМ 

Клучен 

експерт 

Подобрување на деловните процеси во научно -

истражувачките институции во Хрватска, проект 

поддржан од Светска Банка 

2004 – 

2005 

Хрватска 

Клучен 
експерт за 
деловни 
процеси 

Воведување на Систем за управување со безбедност 

на информации согласно ИСО 27000 стандардот 

7/2004-

11/2004 

РМ 

Водечки 
оценувач 

2 Програми за финансирање на проекти од трансфер 

на технологија од истражувачко-развојни институции 

во во мали и средни претпријатија во РМ 

06/2004-

03/2006 

РМ 

Програмски 
менаџер 

ИНОМАК 2006 и ИНОМАК 2007 – Натпревар за избор 

на најдобар иновативен бизнис план меќу студентите 

на техничките факултети во РМ 

03/2005 – 

12/2007, 

РМ 

Програмски 
менаџер 

Развој и реализација на обука за учество на 

македонските претпријатија во рамковните 

истражувачко-развојни програми на ЕУ 

06/2002-

03/2006 

РМ 

Проектен 
менаџер, 
Клучен 
експерт 

Евалуација на ефекти врз економијата и 

демократијата од развојната соработка помеѓу 

Албанија и СР гермнаија 

2003 – 

Албанија 

Клучен 
експерт 

Мониторинг на ефекти и изградба на ланец на 

вредности, обука  во рамките на Германската 

развојан соработка 

05/2004-

05/2005 

Албанија 

и РМ 

Клучен 
експерт 

Развој на човекови ресурси во мали и средни 

претпријатија, проект финансиран од ЕУ 

03/2006 – 

12/2006, 

РМ 

Клучен 
експерт 
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Американ Колеџ Скопје, професор во областа на 

Информациски системи за менаџментот 

08/2006 - 

сега 

Гостин 
професор 

   

 
 
 

10. Останати битни информации  

Публикации: 

1991 – 1996    Автор на 15 научни трудови и една книга во областа на паралелно 
процесирање и компресија на подвижни слики (сите публикувани на англиски и 
германски јазик во меѓународни стручни списанија)  

  

1998 – 2000    Автор на 10-на комуникациско-информациски системи и нивна 
интероперабилност во областа на комлективните одбрамбени системи  

 

2000 – 2007    Автор на повеќе истражувачки трудови од областа на менаџмент со 
технологија, операциски менаџмент, деловно работење во истражувачко - развојни 
институции, управување со безбедноста на информациите, проценка на влијанието 
во развојните економски соработки, извозни стратегии, комерцијализација на 
знаење, инструменти во трансферот на технологија.  


