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Датум на раѓање: 24.06.1970, Прилеп 
 
Образование: 
Дипломиран инжињер,  Земјоделски Факултет при Универзитет ,,Кирил и Методи,, Скопје 
 
Обуки: 
        ◦ People work, New York  - студиска обука за ,,Менаџирање - самофинансирање во 
невладини организации,, 
        ◦ Завршени семинари за работа со човечки ресурси, Институт за трајни заедници 
        ◦ Спортски менаџмент –  Агенција за млади и спорт на Р.Македонија     
Универзитет: ,,Кирил и Методи,, Скопје, Инжињер, Земјоделски факултет 
 
Познавање на странски јазици: 
Англиски јазик 
 
Работно искуство 
- Македонија Табак Експорт-импорт, Сектор за меѓународна трговија, асистент раководител 
за извоз 
- Федерација на Планинарски Спортови на Македонија, Проект менаџер при ФПСМ и 
Раководител на Центар за Стручно Оспособување - ЦСО 
 
 
 
Активности и проекти: 
 
# Млади истражувачи на Македонија, Земјоделски и Ветеринарен Факултет 
,,Здрава храна,, Катланово, 
,,Од идеа до резултат,, Скопје, 
,,Алтернативи во здравата исхрана,, Скопје, 
,,Заштита на Катлановско блато,, 
,,Лековити растенија,, Пелистер 
,,Ориентација во природа,,Скопје, 
,,Преживување во природа и лековити растенија,, Караџица 
,, Прживување во природа и лековити растенија,, Кожуф 
 
#Проекти во рамките на ЦСО во Федерацијата на планинарски спортови на Северна 
Македонија 
Горска спасителна служба 
Младите поблиску и побезбедно во природа 
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         Планините и планинарските домови во Македонија 
          Македонски планинарски туристички сервис 
          Источна македонска трансверзала 
          Планинарски водичи 
 
# Стручен консултант и новинар во Македонска радио-телевизија од Март до Октомври 2002 
на проект: Македонското културно богатство и природните убавини. 
# Стручен консултант на кластерот за туризам на УСАИД (2005 - 2008 година) 
# Стручен консултант во проектот “Имплементација на нови стандарди и технологии во 
археологијата во Република Македонија” финансиран од Британска Амбасада во РМ и 
подржан од Министерство за Култура на РМ, 2007; 
# Стручен консултант во Bradt Travel Guide for Macedonia, во изданието од 2007 година и 
изданието од 2009 година; 
 
# Стручен консултант во гео-физички скенирања на локалитетите Скупи (септември 2007 и 
месец април 2008 год.), локалитетот Коњух (2008 год.) и на локалитетот Баргала (2008 год.); 
# Организатор на настани за рекреација и градење на тимови со Британска амбасада, УНДП, 
Мобимак, Космофон, Канцеларија на Европска Унија. 
 
Листа на публикации: 
# Автор на Книга со игри за деца во природа; 
# Уредник на книгата Планините и планинарските домови во Македонија (македонско и 
англиско издание); 
# Уредник на Прирачникот за планинарство; 
# Уредник на Прирачникот за водачи на планина; 
# Уредник на водичот “Источна Македонска планинарска трансверзала”; 
# Уредник и автор на текстови за списанието Корав 
# Технички уредник на списание на Балканските планинарските 
Федерации  www.bmumagazine.com 
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