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Работно искуство: 
 
СЕАФ                     (мај 2009 - сега) 
Генерален директор за Македонија 
 
Го надгледува и управува целокупното работење на Фондот СЕАФ Мацедониа, вклучувајќи: 
поднесување извештаи до акционерите, учество во својство на член на Собирот на 
содружниците на состаноците на Собирот на содружниците на портфолиo компаниите, 
раководење со инвестицискиот тим, утврдување на начини за излез/продажба на портфолио 
компании.  
Приватн инвестициски фонд (СИФ) и 
Приватн инвестициски фонд (МИФ) 

     (јули 2007 - сега) 
Генерален директор  
 
Го надгледува и управува целокупното работење на Приватниот инвестициски фонд СИФ 
(Смалл Инвестмент Фунд) и МИФ (Мицро Инвестмент Фунд)  вклучувајќи: поднесување 
извештаи до акционерите, учество во својство на член на Собирот на содружниците на 
состаноците на Собирот на содружниците на портфолио компаниите, вработување и 
раководење на инвестицискиот тим, вршење на функција на главен директор за инвестиции 
при структурирање и преговори за инвестициони зделки. 
 
СПМГ ЛЛЦ Скопје      (септ. 2004 - јули 2007) 
Раководен директор 
 
Го надгледува целокупното работење на компанијата, ангажира и раководи со тим на 
консултанти на компанијата, изготвува планови за имплементација, обезбедува експертиза 
како одговор на потребите на клиентите, како и совети за проектните тимови, ги оценува 
деловните можности и изготвува стратегии за привлекување на приватен акционерски 

(сопственички) капитал, активно е вклучен во преговорите поврзани со трансакции за 
спојувања и преземања и ЛБО (откупи со задолжување), а во некои случаи и во 
преструктурирање на компании што се наоѓаат во криза. 
 
СЕАФ Мацедонија      (април 1999 - септ. 2004) 
Виш директор за инвестиции 
 
Генерирање и анализирање на потенцијални компании за инвестиции, спроведување на 
длабински финансиски, пазарни и правни анализи на потенцијалните компании за 
инвестирање на капитал и квази капитал од страна на СЕАФ, структурирање на зделки и 



преговори во однос на зделки, подготовка на инвестициони документи, додавање на вредност 
портфолио компаниите, утврдување на начини за излез/продажба на портфолио компании. 
Неговите достигнувања вклучуваат анализа на преку сто компании, извршена целосна 
длабинска анализа на повеќе од педесет компании и учество во реализацијата на петнаесет 
инвестиции.  
 
Македонски банкарски центар 

 - МБЦ       (август 1997 - април 1999) 
Виш банкарски советник 
 
Како член на тимот на МБЦ, им помага на домашните банки и штедилници да станат 
попрофитабилни, поконкурентни и поефикасни приватни финансиски институции. Им 
обезбедува помош на финансиските институции преку обезбедување на обуки и техничка 
помош со фокус на широк спектар на стратешки, финансиски и оперативни области. 
Подготвува и спроведува неколку семинари за локалните банки, вклучувајќи ја и Народна 
банка на РМ. Им помага на финансиските институции со изготвување на интерни политики и 
процедури, менаџмент консталтинг и обука на работното место. 
 
ЛХБ Банк АГ Франкфурт, Германија   (август 1995 - окт. 1995) 
Самостоен службеник за кредитирање 
 
Обука на работното место во сите оддели за кредитно работење, кредитна анализа 
(вклучувајќи и рамка за оценка на заемопримачите, составена од пет аспекти поврзани со 
кредитите: карактер, капитал, капацитет, колатерал и паричен тек), истражување на кредит, 
кредитна документација, репрограмирање и ревизија на кредит. 
 
Тетекс банка АД Скопје (ТТК Банка)   (јули 1994 - август 1997) 
Раководител на Сектор за управување со средства 
 
Раководи со управувањето со паричните средства на банката, утврдува износи на готовина 
што ќе се користат за краткорочни инвестиции, инвестирање на вишокот готовина во рамките 
на одобрени инвестициони програми (аукција на депозити, меѓубанкарски пазар на пари), 
управување со корпоративната книга на депозити, преговори во врска со нови корпоративни 
и меѓубанкарски односи, испитување и решавање на сите значителни разлики во однос на 
проектираните биланси, обезбедување на усогласеност на активностите и процедурите со 
законите што се однесуваат на Народната банка на РМ. 
 
Образование: 
 
Магистер по деловна администрација, Универзитет Шефилд, Обединето Кралство, 
дипломирал со почести, 2001 - 2003, средна оценка 13,6/16 
 
Овластен берзански брокер, стекната диплома: Меѓународни пазари на капитал, Институт за 
хартии од вредност, Лондон, Обединето Кралство, 1995-1996 



 
Дипломиран економист, Универзитет „Св. Кирил и Методи“ Скопје, Македонија, Економски 
факултет, 1987-1994, средна оценка 8/10 
 
Посетувал настава по англиски јазик 7 години и ги завршил соодветните курсеви, Центар за 
странски јазици, Скопје, Македонија, 1977 - 1984 
 
Компјутерски вештини: 
Професионално користење на палетата на производиMicrosoft Office и Corel со напредно 
моделирање на пресметковни табели. 
Јазици 
Англиски, Македонски и словенските јазици што се зборуваат на Балканот 
Други активности: 
Претседател на Одборот на Директори на Македонски Телеком АД Скопје и Претседател на 
Собрание на акционери на Т-Мобиле Македонија АД Скопје (мај 2010 – сега) 
Член на Националниот Комитет за Претприемништво и Иновации (август 2011-сега) 
Претседател на Надзорниот одбор на Македонската банка за поддршка на развојот 
(септември  2006 – сега) 
Визитинг предавач на Универзитетот Шефилд каде што предава Корпоративни финансии на 
постдипломските студии („Извршни MБA”) (2004-2005 година) 
Вонреден советник за инвестиции на два приватни капитални инвестициони фондови 
управувани од СЕАФ: СЕАФ/Мацедониа и СЕАФ Соутх Балкан Фунд (септември 2004 – мај 
2009 година); 
Активно учество во подготовката на промени на Законот за инвестициски фондови .  
 
 
 
 

Преведено од Лингва Експерт 


