Кратка биографија
Лични информации
Име/Презиме
Адреса

Ненад Крстевски
Ул.402 број 19, Скопје, Македонија

Телефон

/

Факс

/

E-мaил
Националност
Датум на раѓање
Пол

Мобилен:

nenadkrstevski@yahoo.com
Македонeц
18 август 1979 година
Машки

Работно искуство
Датуми
Занимање или позиција/работно
место
Име и адреса на работодавец
Датуми
Занимање или позиција/работно
место
Главни активности и одговорности

Име и адреса на работодавачот
Тип на бизнис и сектор

Јануари 2014 година – денес
Член на Управен одбор и
Директор на правни и општи работи
АД МЕПСО Скопје
2010 година – 2014
Советник за јавни набавки
Помошник раководител на Сектор за јавни набавки
Раководење со секторот за јавни набавки, органзирање и координирање на работните задачи,
активности и вработените во одделението, контрола и надзор за навременено, квалитетно и
законито извршување на работите од областа на јавните набавки
Општина Центар-Скопје
Локална самоуправа, државна администрација

Датуми

2007-2010

Занимање илипозиција/работно
место

Управител

Датуми
Име и адреса на работодавачот 2004 – 2007
Основен Суд – Скопје I Скопје

Образование
Датум
Назив на доделената квалификација

Јуни 2013 година
Доктор на правни науки

“Опфатот и примената на казнено – правните аспекти на европската конвенцијата за човекови
Тема права во остварувањето на слободата на изразување во судската практика на Република
Македонија”

Датум
Назив на доделената квалификација
Тема

Датум
Назив на доделената квалификација
Име и тип на институцијата која го
обезбедила образованието и обуката

Јануари 2010 година
Магистер на правни науки
“Модификација на ОБСЕ од безбедносна во цивилна организација”

2002/2003 година
Дипломиран правник
Универзитет “Св.Кирил и Методиј” Правен факултет Јустинијан I Скопје

Лични вештини и знаења
Мајчин јазик(-ици)
Друг јазик(-ици)

Курсеви, сертификати, обуки

Компјутерски вештини и
способности
Возачка дозвола

Македонски јазик
Англиски

Правосуден испит;
Нотарски испит;
Испит за едукација за јавни набавки;
Испит за стекнување со овластување за водење на постапка за отуѓување и давање под закуп
на градежно земјиште сопственост на РМ.

Професионално работење на компјутери и одлично познавање и примена на следниве
апликации, Microsoft Word, Excell, Power Point and Outlook

Катерогија Б

