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ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ Виктор Денковски 
 

 

Доне Божинов бб, 1300 Куманово, Р. Македонија 
+389 2 3240 700             
Viktor.denkovski@gmail.com; viktor@fvm.ukim.edu.mk 
Linkedin Profile http://www.linkedin.com/pub/viktor-denkovski/18/b9/762 
Skype v.denkovski 

Пол Машки | Датум на раѓање 13/10/1986г | Националност Македонец 

 
РАБОТНО ИСКУСТВО  

 
ЈАНУАРИ 2010 – Систем администратор 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје - Факултет за ветеринарна медицина во Скопје, Р. 
Македонија 

 Одржување на: компјутерски системи, компјутерска мрежа, сервери, факултетските веб страни и 
програми 

 Бекап на податоци 
 Сервис на компјутерска техничка опрема 

Бизнис или сектор Образование и наука 
 

СЕПТЕМВРИ 2014 
– 

СЕПТЕМВРИ 2015 

Асистент / Помошник предавач 
Универзитет Американ Колеџ Скопје – Факултет за компјутерска техника и информатика, Р. 
Македонија 
Држење вежби за: 

1. Компјутерски мрежи 
2. Системски софтвер 

Бизнис или сектор Образование и наука 
 

СЕПТЕМВРИ 2008 
 – 

СЕПТЕМВРИ 2012 

Систем администратор и  помошник сметководител 
Позам – Трејд ДООЕЛ во Куманово, Р. Македонија 

 Одржување на компјутерски системи, компјутерска мрежа, сервери, сервис на компјутерска 
техничка опрема 

 Бекап на податоци, 
 Вршење сметководствени услуги 

Бизнис или сектор Приватен бизнис 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА  
 

СЕПТЕМВРИ 2010 
- 

ЈУЛИ 2014 

Постдипломски студии: Компјутерски мрежи 
Магистер по информатика со концентрација во компјутерски 
мрежи 

 

Универзитет Американ Колеџ Скопје – Факултет за компјутерска техника и информатика, Р. 
Македонија 
Магистерски труд: Примена и евалуација на рутирачки протоколи кај безжични сензорски мрежи – во 
апликација за набљудување на состојбата на животните на фарма 

 
СЕПТЕМВРИ 2005 

- 
АВГУСТ 2009 

Додипломски студии: Компјутерски архитектури и мрежи 
Дипломиран инженер по информатика – Компјутерски 
архитектури и мрежи 

 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Природно математички факултет – Институт за 
информатика 
Дипломска работа: Онлајн книжарница со електронско плаќање 

mailto:Viktor.denkovski@gmail.com
mailto:viktor@fvm.ukim.edu.mk
http://www.linkedin.com/pub/viktor-denkovski/18/b9/762
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СЕПТЕМВРИ 2001 

- 
АВГУСТ 2005 

Матурант – Природно – математичка насока  

Д. С. У. „Гоце Делчев“ Куманово, Р. Македонија 
Теза: Работа и кориснички интерфејс во Windows 2000 

 
СЕПТЕМВРИ 1993. 

- 
АВГУСТ 2001 

Основно образование  

О. У. „Вук Караџиќ“ Куманово 
 

 
ЛИЧНИ ВЕШТИНИ  

 
МАЈЧИН ЈАЗИК Македонски 

  

ДРУГИ ЈАЗИЦИ РАЗБИРАЊЕ ЗБОРУВАЊЕ ПИШУВАЊЕ 

СЛУШАЊЕ ЧИТАЊЕ ВЕРБАЛНА 
ИНТЕРАКЦИЈА 

ВЕРБАЛНА 
ПРОДУКЦИЈА  

Англиски C1 C1 C1 C1 C1 
 Приватно школо за англиски јазик 

8 дипломи (степени) 
Преслушани и положени сите нивоа 

 
КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ ▪ Одлични комуникациски вештини стекнати низ работата како Систем администратор и 

Асистент предавач во високо-научни институции 
▪ Ефективен решавач на проблеми 
▪ Работа во тимови и лидерство 
▪ Веродостоен и одговорен 

 
ОРГАНИЗАЦИСКИ/МЕНАЏЕРС

КИ ВЕШТИНИ 
▪ Одлични организациски вештини (организација и менаџирање на 5 објекти со компјутерска 

технологија и мрежи) 
▪ Одличен за тимска работа (организирање конференции, решавање на проблеми) 
▪ Основни познавања од Бизнис и Економија 
▪ Основни познавања од Маркетинг и Менаџмент 
▪ Проект менаџмент за софтверски проекти 

 
ВЕШТИНИ И ЗНАЕЊА 

ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА 
▪ Одлично владеење со: одржување на: компјутерски системи, компјутерска мрежа, сервери, 

факултетските веб страни и програми, вршење на бекап на податоци, сервис на компјутерска 
техничка опрема 

 
КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ  Приватно школо за информатика - 8 дипломи – (MS Office, C++, Photoshop, Corel, 

HTML и друго Web Програмирање…) 
 CISCO сертификати: (CCNA1, CCNA2, CCNA3 и CCNA4, слушани и добиени 

сертификати за секој во склоп на предметите Компјутерски мрежи и Проектирање на 
компјутерски мрежи на Природно математичкиот факултет – Скопје, Институт за 
информатика) 

 Апликации(Microsoft Office,Open Officе, Corel Draw/illustrator, Adobe 
Photoshop,Mathematica, Dreamweaver, Expression Web,Front Page,Dia) 

 Оперативни системи (Windows , MS - DOS, Unix /Linux, Mobile ОС) 
 Инсталација и администрација на Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8 , Linux, Windows 

server , Linux server 
 Web ( HTML,JavaScript ,XML, CSS, Web Services, ASP.NET ) 
 Платформи (MVC, Win forms, .Net, .Net Compact edition) 
 Бази на податоци(Access,Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server compact 

edition) 
 Jазици (Pascal, C, C++, C#, SQL) 
 Програмска околина(MS Visual Studio 6/2005/2008/2012 .NET,IBM Eclipse,Netbeans, 

Borland C+ Builder) 
 Компјутерски мрежи (Дизајн и имплементацијa на мали и средни Ethernet мрежи, 

802.11b/g WLAN, конфигурација на DHCP, TCP/IP, Packet Tracer) 
  Искуство во работа со тимови, со луѓе, работење со рокови и под притисок 
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ДРУГИ ВЕШТИНИ ▪ Сертифициран за учество на обука од областа на заштита на личните податоци на тема 

„Елементи на новата регулатива за заштита на личните податоци, спроведена на ден 
22.02.2018 година“. Издаден од Дирекцијата за заштита на личните податоци ДЗЛП-4.2.10-
6/01. Бр. 02-11/67. Дата 22.02.2018 
▪ Сертифициран за учество на обука од областа на заштита на личните податоци на тема 

„Имплементација на прописите за заштита на личните податоци“. Издаден од Дирекцијата за 
заштита на личните податоци ДЗЛП-4.2.10-6/01. Бр. 02-11/63. Дата 15.03.2017 
▪ Сертифициран за активно учество и допринеси во планирање и организација во однос на ИТ 

и Систем администрација при конференциските активности на: Days of veterinary medicine 
2016 – 7th International Scientific Meeting - Certificate Viktor Denkovski for active participation and 
valuable contribution in the organization of the 7th International Scientific Meeting Days of veterinary 
medicine 2016, with respect to the IT and System Administration of the conference activities, 22-24 
September 2016, Struga, R. of Macedonia 
▪ Сертифициран за учество на обуката со работен наслов: „ЗАДОЛЖИТЕЛНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ ЈАВНИ НАБАВКИ“ Користење и практична примена на ЕСЈН, 
спроведување на постапка по електрoнски пат и последни измени во областа на е-Набавките, 
30.11.2015, Скопје 
▪ Сертифициран за активно учество и допринеси во планирање и организација во однос на ИТ 

и Систем администрација при конференциските активности на: Days of veterinary medicine 
2015 – 6th International Scientific Meeting - Certificate Viktor Denkovski for active participation and 
valuable contribution in the organization of the 6th International Scientific Meeting Days of veterinary 
medicine 2015, with respect to the IT and System Administration of the conference activities, 24-26 
September 2015, Struga, R. of Macedonia 
▪ Сертифициран за активно учество на: 10th Socialization and Training Seminar, 15 September 

2015, at University American College Skopje, R. Macedonia 
▪ Фитнес: тренинг во секакви физички активности и секакви видови на вежбање, активно од 

2010 година, фитнес тренер 
 

ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА ▪ B 
 

ДОПОЛНИТЕЛНИ 
ИНФОРМАЦИИ  
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ПУБЛИКАЦИИ 
ПРЕЗЕНТАЦИИ 

ПРОЕКТИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

СЕМИНАРИ 
ПОЧЕСТИ И НАГРАДИ 

ЧЛЕНСТВА 
РЕФЕРЕНЦИ 

Публикации 
▪ Државен проект: www.cdnh.edu.mk 
▫ Програмер во склоп на предмет Тимска работа при Природно математичкиот факултет – 

Скопје, Институт за информатика. Проектот претставува портал за дигитизација на 
националното наследство на Р. Македонија 

▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2015 – 6th International Scientific 
Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the Days of veterinary medicine 2015, 24-
26 September 2015, Struga, R. of Macedonia 
▫ (Poster Session: Wireless sensors for health monitoring and production management in dairy 

farming – Coresponding author: Msc Viktor Denkovski) 
 
Конференции 
▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2016 – 7th International Scientific 

Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the Days of veterinary medicine 2016, 22-
24 September 2016, Struga, R. of Macedonia 
▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2015 – 6th International Scientific 

Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the Days of veterinary medicine 2015, 24-
26 September 2015, Struga, R. of Macedonia 
▫ (Poster Session: Wireless sensors for health monitoring and production management in dairy 

farming – Coresponding author: Msc Viktor Denkovski) 
▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2014 – 5th International Scientific 

Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the Days of Veterinary Medicine 2014, 05-
07 September 2014, Ohrid, R. of Macedonia 
▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2014 – 5th International Scientific 

Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the workshops on the Days of veterinary 
medicine 2014 (Diagnostic Investigations in Companion Animals; Echocardiography in small 
animals; Animal reproduction, animal welfare and herd health management, 05-07 September 2014, 
Ohrid, R. of Macedonia 
▪ Сертифициран за учество на: Days of veterinary medicine 2013 – 4th International Scientific 

Meeting – Certificate Viktor Denkovski for participation at the Days of Veterinary Medicine 2013, 06-
08 September 2013, Struga, R. of Macedonia 

 
СЕМИНАРИ 
▪ Сертифициран за активно учество на: 10th Socialization and Training Seminar, 15 September 

2015, at University American College Skopje, R. Macedonia 
 
ПРОЕКТИ 
▪ Државен проект: www.cdnh.edu.mk – 2009 година 
▫ Програмер - Во склоп на предмет Тимска работа при Природно математичкиот факултет – 

Скопје, Институт за информатика. Проектот претставува портал за дигитизација на 
националното наследство на Р. Македонија 

▪ Mobile ePlanner при Природно математичкиот факултет – Скопје, Институт за информатика. - 
2009 година 
▫ XML Web Services , web апликaција asp.net C#, MS Access, Мобилна апликација Windows 

Mobile 6 SDK, C# .NET Compact Framework 
▪ Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје – 2010 година 
▫ Програмер - Изработен софтвер за контрола на картици за гориво и благајна 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2013 година 
▫ Програмер - Изработен софтвер за администрација и регистрација на учесници на 

конференции и состаноци  v.1.0 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2013 година 
▫ Програмер - Изработена професионална веб страна за настан Денови на ветеринарна 

медицина 2013 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2014 година 
▫ Програмер - Изработен софтвер за администрација и регистрација на учесници на 

конференции и состаноци во нова платформа (MVC 4, C#, Entity Framework) v.2.0 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2014 година 
▫ Програмер - Изработена професионална веб страна за настан Денови на ветеринарна 

медицина 2014 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2015 година 
▫ Програмер - Изработен софтвер за администрација и регистрација на учесници на 

http://www.cdnh.edu.mk/
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конференции и состаноци во нова платформа (MVC 4, C#, Entity Framework) v.2.2 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2015 година 
▫ Програмер - Изработена професионална веб страна за настан Денови на ветеринарна 

медицина 2015 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2017 година 
▫ Програмер – Изработка на нова факултетска веб страна (систем) за потребите и 

репрезентација на факултетот (https://fvm.ukim.edu.mk) 
▪ Факултет за ветеринарна медицина – Скопје – 2018 година 
▫ Програмер – Изработка на веб систем за настан Vet-Istanbul Group & Days of Veterinary 

Medicine 2018, Jan 2018 – Oct 2018 за потребите и репрезентација на факултетот.  
(https://dvm-vetist.com) 

  
 

АНЕКСИ  
 

 ▪ копии од степени на образование и квалификации; 
▪ докази за работен однос или стажирање и пракса; 
▪ публикации и истражувања. 

 

https://fvm.ukim.edu.mk/
https://dvm-vetist.com/

