
                                      Кратка биографија 
 

 
ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Име и Презиме  *************** 

Адреса на живеење  *************** 

Tелефон  **************                       Мобилeн: ****************** 

E-mail  ******************* 

Датум на раѓање 

                                                                                                        

  (ОПЦИОНАЛНО) 
 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

                  • Времетраење (од – до)   Од 2008 

• Име и вид на образовна 
институција 

 Универзитет ******** 

Факултет *********  

Магистерски студии [nasoka] 

 

• здобиено звање   Дипломиран ********* 

Дипломска работа “[ime na trudot]” 

 

 

 
Работно искуство          
 

 
 

 

•  Времетраење (од – до )  2004 - 2008 

•  Име и вид на образовна 
институција 

 Универзитет ********* 

Факултет ***********  

Студиска програма: [nasoka] 

 

•  Времетраење (од – до )  2000 - 2004 

•  Име и вид на образовна 
институција 

 ДСУ ******** 

• Времетраење (од – до)   01.05.2010-01.06.2010 

• Име на институција/фирма  *********** 

• Вид на дејност/сектор  Advanced Infrastructure Services 

• Основни работни задачи и 
задолженија 

 Дефинирање на проекти, дизајнирање на мрежи, интеграција на LAN/WAN, 
имплементација на хардвер, обука и post-sale support 

• Времетраење (од – до)   30.11.2009-30.12.2009 

• Име на институција/фирма  ***********    (пракса) 

• Вид на дејност/сектор  Access Network и Incident Management(Service Operation) 

• Основни работни задачи и 
задолженија 

 Мерења на квалитет на сигналот низа цела држава, конфигурација на базни станици и 
справување со секој вид на инциденти  

• Времетраење (од – до)   2004-2005 



 

 

 

Други вештини: 
 

ПОЗНАВАЊЕ НА ЈАЗИЦИ 

                                                       АНГЛИСКИ             СРПСКИ           АЛБАНСКИ         

       Читање :                      одлично            одлично          основно    

  Пишување                        одлично           одлично          основно     

   Говорење:                       одлично            одлично          основно      

 
 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА  Б категорија;   

 
Тези и семинарски   
работи :               
                                        IPTV 
                                        Mодел на Transmission Control Protocol 
                                        WEB страна за скијачки спортови во Република Македонија 
                                        Тарифирање и тарифни модели во мобилната телефонија 
                                         
   
 

Лични карактеристики: 

Комуникативна особа, лесно прилагодлива, со желба за 
воспоставување ефективни работни релации, респективна кон 
различни религии и традиции, одговорна, доверлива, креативна и 
флексибилна. Изразена способност за работа под притисок, 
способност за тимска работа и точност во работењето. 

 
Препораки                                         
(достапни на ваше барање)   1. Име и презиме, компанија, позиција, телефон, е-mail 
 
 

• Име на институција/фирма  **********     

• Вид на дејност/сектор  Маркетинг Агенција 

• Работна позиција  Асистент менаџер 

• Основни работни задачи и 
задолженија 

 Реализација на различни видови на проекти во областа на маркетингот, како на пример: 

 Тутунска Банка АД Скопје – за промоција на новите Master кредитни картици и  
начин за користење и употреба на картиците 

•  Времетраење (од – до )  01.07.2008 – 31.07.2008 

•  Име и вид на образовна 
институција 

 Пракса – CONTREX 

Компанија за инженеринг, сервисирање, промет и услуги 

РАБОТА СО КОМПЈУТЕР 

 

 ПОЗНАВАЊЕ И РАБОТА СО КОМПЈУТЕРИ И ОСТАНАТА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА:  

MS WINDOWS XP, MS WORD 2003, MS EXCEL 2003, MS POWER POINT, MS VISIO 2003, INTERNET, 
C, C++, SDL, MACROMEDIA DREAMWEAVER, MATLAB 

 


