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Кратко CV: 

 

I. Датум и место на раѓање: 19.8.1966, Скопје 
 

II. Универзитетско образование: 

 

2005 - Докторска дисертација: – „Проучување на болеста кафена дамкавост кај 

тутунот предизвикана од Alternaria sp. и можности за нејзино сузбивање во 

Република Македонија“,  Научен институт за тутун-Прилеп, Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола 

 

1999 – Магистерска теза: „Застапеност на ризосферната микрофлора и 

нејзиното влијание врз морфолошките и физиолошките карактеристики кај 

тутунот од тип прилеп“, Природно-математички факултет, група биологија, насока 

биохемиско-физиолошка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје 

 

1990- Додипломски студии: Природно-математички факултет, група Биологија, насока 

биохемиско-физиолошка, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”-Скопје 

 

III. Научни, наставни и стручни активности: 

 

Научни активности: 
 

2013 - Научен советник    

2008- Виш научен соработник    

2005 - Научен соработник    

1999 - Асистент    

1994 - Помлад асистент    

 

 

Наставни активности: 
 

2013 - редовен професор на предметите:   

-Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели 

-Интегрална заштита на тутунот од болести 

-Интегрална заштита на тутунот од плевели 

-Екологија во обработката и преработката на туутнот 

 

2012 - вонреден професор  

2008 - доцент 

 

 

Стручни активности: 
Членство:  

Совет на Научен институт за тутун-Прилеп, Научен совет на Научниот институт за тутун-

Прилеп, Друштво за наука и уметност-Прилеп, Друштво за заштита на растенијата  



 

IV. Научноистражувачки активности:  

 

- Публикации:  
- Практикум по заштита на тутунот од болести, штетници и плевели. Универзитет 

„Св. Климент Охридски-Битола”, ЈНУ Институт за тутун-Прилеп, 2004 

 
 

- Авторство на патенти, сорти 

 

-Вкупен број на објавени трудови во меѓународни и домашни, научни и стручни 

списанија како и во зборници од собири  -    73 

 

- Вкупен број на учества на научни собири-конгреси, симпозиуми, конференции, 

советување и друго (заедно автор и коавтор) -  55 

 

V. - Обуки и студиски престој  
 

Курс за интерни проверувачи, согласно со стандардот ISSO 17025, 14-15 декември 

2013, Нови Сад  

 


