БИОГРАФИЈА
ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Име и презиме: Дејан Крстовић
Е-маил: dejan.krstovic@gsp.co.rs
Држављанство: Српско
Датум рођења: 28.06.1973. године
Брачни статус: ожењен, двоје деце
РАДНО ИСКУСТВО
• Назив послодавца: Републичка управа јавних прихода – подручна јединица Пећ (1998 – 2002)
• Назив послодавца: Министарство финансија и економије, Пореска управа, Регионални
центар Приштина (2003 – 2005)
• Назив послодавца: Министарство финансија, Пореска управа, Регионални центар Београд,
Филијала Земун (2005 – 2016)
 Извршитељ и виши порески извршитељ у Одељењу за наплату и пореско
рачуноводство
 Аналитичко-порески послови канцеларијске контроле
 Послови пореза на пренос апсолутних права, наслеђа и поклон
 Послови пореза на капиталну добит
 Послови годишњег пореза на доходак грађана
 Током 2014., 2015., и 2016. године председник Комисије за утврђивање тржишне
вредности непокретности и покретности Пореске управе – филијала Земун
• Назив послодавца: ЈКП Градско саобраћајно предузеће Београд – Извршни директор за
финансије (2016 –
)
• Назив послодавца: Агенција за управљање лукама – председник Управног одбора (2018 –
)
ОБРАЗОВАЊЕ И ОСПОСОБЉАВАЊЕ
• Гимназија "11 Мај", Пећ, - хемијски технолошки техничар
• Виша економска школа Пећ, - економиста – виша стручна спрема стечена школске
2004/2005 год.
• Висока струковна школа за предузетнике – струковни менаџер – први степен високог
образовања стечен школске 2009/2010 год.
• Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за
руководеће кадрове – дипломирани економиста – висока стручна спрема стечена школске
2010/2011 год.
• Факултет за пословне студије и право Универзитета Унион-Никола Тесла у Београду –
мастер студије на студијском програму пословна економија уписан школске 2015/2016. год.
ЛИЧНЕ СПОСОБНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЈЕ
• Матерњи језик: Српски
• Други језици: Енглески језик – основни ниво
• Познавање рада на рачунару: Word, Excel, Power Point, Internet. Sertifikat ECDL – European
Computer Driving Licence
• Возачка дозвола: Б категорије
ПРОФИЛ
Комуникативан, одговоран, спреман за стална усавршавања, тимски рад и самоиницијативу.
Поседује менаџерске способности, прихвата одговорност, спреман за стицање нових знања и
искустава.

