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 Рodena сум na den 13.05.1966 godina. Osnovno и средно  obrazovanie zavr{ив, 

so kontinuirano odli~en uspeh za {to dobиv i posebna diploma za poka`an osoben 

uspeh i interes.  

Vo u~ebnata 1984/85 godina se zapi{аv na Ekonomski fakultet vo Prilep i 

kako redoven student, polagaj}i  gi ispitite предвреме заради остварениот prosek, 

diplomiraв na den 22.06.1988 godina.  

Vo 2007 godina uspe{no go odbraniв magisterskiot trud so naslov 

"Me|unarodnite strategii na multinacionalnite korporacii" i se steknaв so 

zvawe Magister po me|unarodna ekonomija i bizniс, додека во 2013 го одбранив 

докторскиот труд на тема  "Макроекономски аспекти на странските директни 

инвестиции со посебен осврт на странските директни инвестиции во Република 

Македонија" и се стакнав со звање Доктор на економски науки. 

Od 1998 godina sum ovlasten sudski ve{tak i procenitel, а во ноември 2011 

година се стекнaв со лиценца за вештчење од областа на материјалното, 

сметководственото и финансиското работење издадена од Министерство за правда на 

РМ. 

 Vo mesec fevruari 2004 godina se steknaв so Uverenie za ovlasten revizor 

izdadeno  od Ministerstvo za finansii, а во 2013 година со Лиценца за овластен 

ревизор издадена од Советот за унапредување и развој на ревизијата. 

Од јануари 2012 година сум советник специјалист и советник генералист во 

Агенција за подршка на претприемништво на Република Македонија. 

Рabotnoто iskustvo го zapo~nаv vo 1989 godina kako VD direktor na 

Mladinska zadruga Proleter od Bitola, za potoa od 1991 godina da rabotам vo 

sopstveno Smetkovodstveno biro do 2001 godina koga se vrabotиv vo Univerzitetot 

"Sv.Kliment Ohridski" Bitola - rektorat, na rabotno mesto rakovoditel na 

slu`ba za finansii, а од декември 2008 година работам како раководител на сектор за 

економско-финансиски работи. 

 Za vreme na 30 godi{noto  rabotno anga`irawe u~estvuvav vo реализацијата 

на pove}e me|unarodni proekti od pove}e programi, kako: TEMPUS, ERAZMUS, 

IPA, HORIZONTI 2020 i dr., учествував во работата на повеќе комисии и работни 

тела, а објавив и повеќе научни трудови. 


