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CV:  
I. Датум и место на раѓање:13.12.1971 година, Прилеп 

 
II. Универзитетско образование: 

 

2007-Докторска дисертација: “Афидофагни осолики муви (Diptera, Syrphidae) на 

тутунот во Прилепско”., Факултетот за земјоделски науки и храна-Скопје, Универзитет 

“Св. Кирил и Методиј” - Скопје 

  

2001- Магистерска теза: “Предатори и паразити на лисната вошка Myzus persicae Sulz. 

на тутунот”., Земјоделски факултет -Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” -Скопје  

 

1995 - Дипломска работа: “Штетници на тутунот со посебен осврт на Heliothis 

armigera Hbn”., Земјоделски факултет -Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” -Скопје  

  

III. Научни, наставни и стручни активности: 

 

Научни активности: 
 

2011 – Виш научен соработник 

2007 - Научен соработник 

2001 – Асистент 

1997 - Помлад асистент 

 

Наставни активности: 
 

2011 - Вонреден професор по предметите: 

- Заштита на тутунот и тутунските преработки 

- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,  

- Интегрална заштита на тутунот од штетници,  

- Еколошки аспекти во производството на тутун 

 
2008 - Доцент по предметите: 

- Заштита на тутунот и тутунските преработки 

- Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,  

- Интегрална заштита на тутунот од штетници,  

- Еколошки аспекти во производството на тутун 

 

 

Стручни активности: 
Членство: (Совет, Друштвa, Комисии, Комитети, Одбори и слично) 

- Сенат на УКЛО, Научнен совет на НИТП, Комисија за издавачка дејност при 

УКЛО и НИТП, секретар на постдипломски студии на НИТП, раководител на 

Одделението за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, повеќе 

мандати  член на Советот на НИТП, Уредувачки одбор на списанието 

ТУТУН/TOBACCO, Наставнички совет на НИТП, Комисија за јавни набавки 

при НИТП, Здружение за заштита на растенијата на Р. Македонија, Друштво за 



наука и уметност – Прилеп, национални комисии за подготовка на документи, 

закони и правилници  од областа Заштита на растенијата во Р. Македонија.  
 

IV. Научноистражувачки активности:  

 

Практикум по заштита на тутунот. Институт за тутун-Прилеп 75, Прилеп (коавтор) 

 

/ 

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

списанија како и во зборници од собири - 46  

  

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

советување и друго (заедно автор и коавтор) - 59  

 

V. - Обуки и студиски престој 

Студиски престој во Р. Бугарија, 2011 г., Инститит за тутун и тутунски преработки-

Пловдив  


