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Дали инженерскиот предизвик за решавање на реални проблеми во реално време 
беше одлучувачко за да студирате на нашиот факултет? 
Истражувачкиот дух ме импресионирал отсекогаш. Ја избрав Геологијата бидејќи 
потекнувам од Кратово каде рударството е тема вековна, татко ми беше учител и 
новинар и од него често ги слушав зборовите геологија и рударство. Предизвик беше 
освојување и користење на природните богатства кои ги има нашата земја. Во тоа време 
многу рудници работеа и имаа солидни успеси. Искрено и Штип како град ми одговараше 
и за мене е мојот втор роден град. Тука ги поминав моите најдобри години во младоста.  
 
Колку сте задоволни со знаењата кои ги стекнавте во текот на студирањето? 
Во текот на студирањето се стекнав со знаења во доста солиден обем, благодарение на 
предавањата од искусни и докажани професори. Темелите за Геологијата ги добив на 
факултетот и се изградив како самостојна личност која сфати дека секој ден не носи само 
леснотија и среќа, сето тоа ми послужи за понатака и во работата и во приватниот живот. 
 

Можете ли да издвоите некој интересен настан кој Ви останал во сеќавање од Вашите студентски денови? 

Имам стотици, но ќе го издвојам она што беше најинтересно за мене. Учествував во издавањето на списанието „Среќно“. Во секој број 
имавме интервјуа со вработени во рудниците, како и со професорите од нашиот факултет. Во тоа време имавме компјутер, службен 
телефон, имавме дури и диктафон. Професорите Серафимовски и Боев ни обезбедија одлични услови.  

 

 

Каков беше Вашиот пат на напредување од вработувањето до 
моменталната позиција Раководител на Одделение Геологија? 
Патот беше со јасно зацртана цел и исполнување на моите амбиции. Првите 
неколку години бев цело време на терен за да се испече занаетот, а после шестата 
година станав Раководител на Одделение Геологија. Работев со поискусни колеги, 
се интересирав, учев од нив, а имав задоволство да помогнам во одреден дел и 
заедно да креираме и да твориме. Секоја активност и задача дава одговорност и 
секако задоволство кога на крајот се добие квалитетен производ. 
 

Дали сте задоволни од Вашиот личен успех и 
резултатите кои ги постигнувате на Вашето 
работно место? 
Задоволен сум. Почнав пред 2 децении, секако во 
почетокот доста макотрпно и тешко, но чекор по 
чекор и со голема желба се постигнува успех. Моето 
CV има 45 страни така да тоа е доволно за да бидам 
презадоволен. Член сум на UNESCO за делот на 
подземни води, го водам FB Порталот Macedonian 
Geology. 

 Можете ли да издвоите некој реален проблем од Вашето работење кој 
успешно сте го надминале? 
Секој кој доаѓа со диплома и се вработува има голем предизвик. Јас по 
дипломирањето работев во Австралиска компанија РИО ТИНТО за истражувањата 
за злато во Плавица – Кратовско. Првите месеци беше тешко и момент кога треба 
да се сфати дека вистинската борба почнува со работата и со секојдневно 
надоградување на знаењата и теоретски и практични. Потоа каде и да работите е 
полесно. Продолжив во Геинг Кребс унд Кифер каде работам две децении. Има 
моменти кога било тешко, добиената задача тешко да се освои, но се користи 
литература, се слушаат поискусните и се доаѓа до целта.  

 
Каква е Вашата соработка со професорите од нашиот факултет?  
Генерално кажано, соработката е на високо ниво. Во лабораториите на нашиот факултет 
имаме испитувања на минерали и води, имаме неколку проекти во кои заедно работиме, 
нашите професори ни се ревиденти на одредени проети.  
 
Како Вие и Вашата фирма допринесувате за успешно спроведување на практичната 
настава на студентите од нашиот факултет? 
Имаме практиканти кои се при крај на студиите и го печат занаетот на време, а по 
дипломирањето оостануваат да работат и да пливаат во водите на Геологијата. Нашата 
фирма за многу активности е дел од спонзорите и на стручен и на спортски план. 
 


