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CURRICULUM   VITAE 

 
 

Име : Небојша 
Презиме : Стајковиќ 
Адреса :  
Телефон :  
Мобилен телефон :  
E-mail :  
Дата на раѓање :  
Пол : машки 
Брачен статус :  
   

Образование   

   
   
1985 - 1993 
Унив. “Св. Кирил и Методиј” 
Електротехнички факултет – 
Скопје 

 Диплома на Електротехничкиот Факултет во Скопје 
на отсек елкетроника и телекомуникации 

   
2009 - 2010 
Прв Европски Универзитет во 
Скопје 
 

 Запишан на последипломски студии (4+1) на Првиот 
Европски Универзитет во Скопје на отсек МБА 

Стекнати квалификации   

   
  Дипл. ел. инженер 
   

Специјални курсеви и 

квалификации 

  

   
  Семинар за Модерна организација и современ 

менаџмент, организиран од страна на КДС 
   
  Сертификат за тренинг семинари за техники на 

продажба во Супер маркети 
   
  Сертификат за REFA Seminar No. 101 со наслов: 

Формирање на работен систем и процес на работа 
   
  Сертификат за REFA Seminar No. 141 со наслов: 

Управување со податоци во производство 
   

Јазици   

   
Македонски 
 

: мајчин јазик 

Англиски, српски и хрватски : течно 
 

Германски : основни познавања 
 

Бугарски : добро 
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Професионално искуство   

   
1993 – 1994 : ДДС (IBM бизнис партнер и Lexmark авторизиран 

дилер) - Скопје,  
поправка и одржување на компјутери и принтери 
 

1995 – 1996 : ЕКСПЕРТС (производство на компресори и трговија 
со сервисна опрема за возила) - Скопје, 
како систем инженер 
 

1996 – 1996 : ИНТЕРГЕЈТ КОМПЈУТЕРИ (авторизиран дилер на 
Gateway 2000) - Скопје, 
асемблирање на сопствена линија на компјутери и 
изработка на апликативен софтвер 
 

1997 – 1998 : ВЕРО (ланец на супермаркети) – Скопје, 
како менаџер на компјутерскиот и сметководствен 
оддел 
 

1998 – 1999 : МОБИКО (официјален дистрибутер и сервисер на 
Sony-Ericsson и Motorola мобилни тел.) – Скопје, 
како систем администратор 
  

1999 – 2002 : ДАТА Логинг (компјутерски и софтверски инженеринг) 
– Скопје, 
како менаџер 

- IT консултант на TERTIA – Скопје 
- Инструктор за MS Word, Excel и Internet 

Explorer во КДС (11 класови) 
-  

2002 – 2006 : ЕКСИКО (решенија за платежни системи, 
претставништво на FASY касови регистри и VeriFone 
POS терминали) - Скопје, 
како генерален менаџер 
 

2006 : МВР на РМ 
како Помошник на Министерот за информатика и 
телекомуникации – Началник на Оддел за 
информатика и телекомуникации 
 

2009   Неизвршен член на Одборот на директори на            
Т-Мобиле Македонија АД Скопје 

   
   

Посебен интерес и 

достигнувања 

  

   
  Ватерполо, пливање, скијање 
   
  Интернационален Ватерполо Судија 
   
  Претседател на Орки – Скопје (ватерполо и пливачки 

клуб 
   
  Претседател на Ватерполо Одборот на Пливачката 

Федерација на Македонија 
   
  Член на AIA – Меѓународната Органаизација на 

Интернационалните Ватерполо Судии 
   
 


