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                                    C U R R I C U L U M   V I T A E 

 

ЕДУКАЦИЈА 

 

09/84 – 06/87/88: Средно економско училиште „Моша Пијаде Скопје со 
здобиена диплома за степен економско – правен техничар со главни 
предмети – група правни предмети; 

 

15.06.1999: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Правен Факултет, 
Управно – политичка насока; 

 

21.10.2002: Положен правосуден испит; 
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2011:        - Магистрант на студиска програма Креирање и спроведување на 
јавни политики при Универзитет „Св.Климент Охридски“ Битола. 

2015:        - Магистрант на студиска програма Управно право и јавна 
администрација на Правниот факултет ,,Јустинијан 1,, при Универзитет 
„Св.Кирил и Методи“ Скопје. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА РАБОТА И ИСКУСТВО  

 

   1993-02/1999 

 

Професионален ангажман во 2 (две) сопствени трговски 
друштва:   
Консултативни услуги во приватен сектор со примена на 
CMR конвенција со A.M.E.R.I.T. ASS. For TIR carnet, 
Geneve-CH, логистика и примена на меѓународни 
договорни обврски од областа на меѓународно 
транспортно право, на домашни и странски правни 
субјекти. 

 

07/1999 – 09/2001: адвокатски приправник, Скопје 

 

10/2002:                  Положен правосуден испит пред Испитна комисија 

                                за полагање на правосуден испит при Министерство  

                                за правда во Скопје; 

 

25.12.2002: Редовен упис во Адвокатска комора на РМ – редовно   членство 

                      
Адвокат при АКРМ; 

 



01.01.2003 АДВОКАТ, Лиценца бр.1738, издадена од АКРМ на РМ. 
 

2/2008/5/2009   Советник во МНР на РМ( ангажман по договор), 
постапување по внатрешни ревизорски извештаии од главен внатрешен 
ревизор, процесуирање на кривични и граѓански судски предмети, по 
потреба застапување на МНР на РМ пред редовните судови, изготвување 
на статусни и нормативни акти на министерството, 

 

2010:                  -Ad Hoc Работа и практична обука со студенти од областа 
на кривичното право, од Правен Факултет Јустинијан Први, УКИМ Скопје, 
практична работа со симулации на судења и процесуирање на судски 
постапки. 

 

ЧЛЕНСТВО ВО МЕЃУНАРОДНИ ПРАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 

05/2003:      Прием за член во Меѓународната Асоцијација на Правници, 

                   Судии и Нотари I L A Лондон, Обединето Кралство;  
 

13.02.2004:   Прием и членство при Канадска Адвокатска комора,  

                      C B А – Провинција Онтарио, Торонто, Канада, Провинциска  

                      Адвокатска Комора на Онтарио – OBA. 

 

 

АКАДЕМСКА НАДГРАДБА 

 

 Учество на 74-та Меѓународна конференција како придружен член на 

            ILA Лондон, во Торонто, Канада; 

2005:    Работна посета со престој на Мек Мастер Универзитет, Правен 
Факултет по 



             Меѓународно право и меѓународни односи. 

11/2011/12/13  завршена обука од областа на кривично право пред 
Академија за судии и јавни обвинители на РМ. 

 

АКТИВНОСТИ И ИНТЕРСИ 

 

1. Активно познавање на англиски јазик- деловен англиски,  
2. познавање на грчки јазик – зборување, разбирање,(пасивно)  
3. познавање на словенечки јазик со читање и пишување, (пасивно) 
4. работа со компјутер (Microsoft Windows, Microsoft Office , Internet)   
5. Семинари, комуникација, интерес и подготвеност за тимска работа; 
6. Професионализам, одговорност и висок степен на стручност во 

рамките на извршувањето на доверените работни задачи. 
 

 

 

 

 

 


