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Rođen je 19. kolovoza 1969. godine. Diplomirani je inženjer strojarstva. Danas je rukovoditelj Pogona Osijek u HEP 
Plinu.

Rođen je 4. prosinca 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je strojarstvo 2001. godine na VI. stupnju na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i 2008. na VII. stupnju na Veleučilištu u Karlovcu. Uz to, 2009. go-

dine stekao je i diplomu majstora dimnjačara, a također je i ovlašteni ispitivač plinskih instalacija i ovlašteni inženjer 
strojarstva. Danas je direktor tvrtke Tening koja se bavi održavanjem i projektiranjem dimovodnih sustava, nadzorom 

i sudskim vještačenjima u području požarnog inženjerstva i ispitivanjem dimovodnih i plinskih instalacija. Uz to, stalni je 
sudski vještak za područje požarnog inženjerstva, dimnjaka i kotlova. Član je Hrvatske komore inženjera strojarstva, Upravnog 

odbora Hrvatske stručne udruge za plin i Tehničkog odbora TO 532 ‘Dimnjaci’ pri Hrvatskom zavodu za norme.

Rođen je 3. ožujka 1965. godine. Po struci je građevinski tehničar i majstor dimnjačar. Uz to, pohađao je brojne pro-
grame edukacija u području dimnjačarstva i graditeljstva. Nakon završene srednje škole, najprije je radio u tvrtki 

Dimnjak iz Osijeka kao kontrolor građevinske ispravnosti dimnjaka i na ostalim dimnjačarskim poslovima. U razdo-
blju 1995. – 2013. godine radio je u tvrtki Schiedel proizvodnja dimnjaka kao prodajno-tehnički predstavnik i voditelj 

prodaje programa Inox. Od 2014. godine ponovno radi u tvrtki Dimnjak, gdje je danas generalni direktor. Uz to, voditelj je 
Grupacije dimnjačara pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i član Hrvatske stručne udruge dimnjačara Slavonije i Baranje. Sudje-

lovao je na brojnim stručnim skupovima iz područja plinske tehnike i dimnjačarstva. Sudionik je Domovinskog rata.

Rođen je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u 
Zagrebu, na Proizvodnom smjeru. Nakon studija radno iskustvo započeo je kao tehnički direktor u tvrtki Škreb koja 

se bavila proizvodnjom i montažom rasvjetnih i gromobranskih stupova te čeličnih konstrukcija. Od 2004. godine radi 
u Gradskoj plinari Zagreb, gdje je najprije bio tehnolog u Službi izgradnje, dok je 2010. - 2015. bio šef Odjela mjerenja 

velikih potrošača u Službi tehničke podrške, a od 2015. je  voditelja Odjela mjerenja u Službi tehničke podrške. Uz to, bio je 
član Komisije za funkcionalno ispitivanje i Komisije za izradu i noveliranje strukovnih propisa GPZ-a kao stalni član, a također 

je i interni auditor sustava upravljanja kvalitetom i okolišem.
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