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Датум и место на раѓање: 01. 06. 1954 год. с.Дреновци -Прилеп
II. Образование :
Докторски студии (1995):
- Земјоделски факултет, Универзитет"СВ.Кирил и Методиј"- Скопје,
Доктор по земјоделски науки, (Област: Генетика и селекција);
Последипломски студии (1990):
- Земјоделски факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје,
Магистер по земјоделски науки (Група- Генетика и селекција на растенијата);
Додипломски студии (1979):
-Земјоделски факултет, Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Скопје,
Дипломиран инжинер – агроном (поледелска насока).
III. Професионален ангажман:
- Научен советник во 2005
- Виш научен соработник во 1999 година
- Научен соработник во 1996 година
- во звањето асистент истражувач избран во 1986 год.,
- во звањето помлад асистент избран во 1982 год.
- Во Институтот за тутун - Прилеп, работи од 1981 година до сега, во Одделението за генетика,
селекција и семеконтрола.
-Наставно - образовна дејност
Покрај редовната научноистражувачка работа, од 1998 година активно е ангажиран и во
наставната работа на последипломските студии во Научниот институт за тутун - Прилеп, кога е
избран во звањето доцент
Од 2008 година е избран во звањето редовен професор, а сега е активно ангажиран на
студиските програми од втор и трет циклус на студии во Научниот институт за тутун, како еден од

предметните наставници по следниве предмети: “Генетика и селекција на тутунот”, “Типови и
сорти на тутун” ( втор циклус на студи студиска програма Производство на тутун, едногодишни
студии); “Организација на производството на ориенталски тутун”, “Примена на законската
регулатива во процесите на производството,прометот и откупот на тутунот” (втор циклус на студи
студиска програма Агроменаџмент во тутунското стопанство, едногодишни студии); “Одбрани
поглавја од генетика и селекција на тутунот” и “Облагорoдување на тутунот” (трет циклус на
студи студиска програма Технологија на производство и обработка на тутун и производи од
тутун). Досега, учествувал во комисии за давање подобност на докторски дисертации кај шест
кандидати, а како член на комисија за оценка и одбрана на докторски дисертации бил кај осум
кандидати. Исто така, ментор е на една одбранета докторска дисертација и три одбранети
магистерски теми од областа на генетикта и селекцијата на тутунот. Воедно, бил и член на
Комисијата за самоевалуација при Институтот за тутун - Прилеп.
-Раководител на втор циклус на студии на студиската програма Производство на тутун при НИТП.
-Раководител на Одделението за генетика, селекција и семеконтрола (1996-2001)
- Член и претседател на комисијата за полагање на лиценци за проценители на тутун при
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р. Македонија (1997-2006).
-Член и претседател на комисијата за верификација на мостри за откуп на тутун (1994-2006), како
и од 2013 - 2019 при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.
Македонија).
-Член на Работната група при МЗШВ за изработка на Законот за тутун, производи од тутун и
сродни производи („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), како и

член на работната група за изработка на подзаконските акти кои произлегуваат од овој
Закон.
-Член на Работната група при МЗШВ за изработка на Стратегија за производство на тутун за
период 2020-2026 година со акционен план.
- Oстанати ангажмани: претседател на Синдикалната организација на Институтот, член на
Сенатот и член на Комисијата за наставнонаучни прашања на Универзитетот "Св. Климент
Охридски"- Битола, член на друштвото за физиологија на растенијата на Р. Македонија, член на
Друштвото за наука и уметност - Прилеп и др.
Од 2013 година до сега е претседател на здружението на производителите на тутун и производи од
тутун при Стопанската комора на Р.С. Македонија.
- Научно - истражувачка дејност
- Прв автор на шест новосоздадени и признати ориенталски сорти тутун од типовите прилеп и
јака (од кои сортата Прилеп 66 9 во последната декада е најзастапена сорта во вкупното
производството на тутун во Р.С.М., а во периодот на последнте пет години учествува со
над 93%), како и на две сорти кои се во постапка на признавање, а учесник е како равноправен
автор во создавањето на уште шест признати сорти тутун.
- Со научни и стручни трудови (сам или во соработка со други автори) има учествувано на
симпозиумите за тутун одржани во Република Македонија (1984, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995,
1997,1999 и 2002 година), како и на I и II Конгрес на биолозите во 1996 и 1998 година, I Конгрес
за заштита на растенијата 2005 год.
Исто така, има презентирано трудови и во странство и тоа на конгресот на Конгрес на
CORESTA, 1994 - Harare (Zimbabve), И-во Југословенско советување, 1995 - Ниш (СРЈ), CORESTA
1997, Монтре (Швајцарија); 1998 Брајтон (Англија), Балканска конференција во Р. Бугарија,
Сандански 1996 год.; "Ден на вишната", 1997, во Пролом Бања; 3 Југословенски симпозиум на
прехрамбената технологија , 1998 во Белград (СРЈ); II Балканска научна конференција - Пловдив
2002; Букурешт (CORESTA 2003), III Јубилејна научна конференција, Пловдив 2004; 9 Хрватски
билошки конгрес, Ровињ 2006; 70 годишнина на Институтот за заштита на растенијата,

Костинброд 2006; 44 Хрватски и 4 меѓународни симпозиј агронома, Опатија 2009, 45 Хрватски и
5 меѓународни симпозиј агронома, Опатија 2010, 49 Хрватски и 9 меѓународни симпозиј
агронома, Опатија 2014; Втора балканска конференција за биологија,Пловдив, Бугарија 2010;IV
Конгрес на Друштвото на генетичари на Србија, Тара 2009; CORESTA Конгрес Ровинј, Хрватска
2009; CORESTA Конгрес Brufo di Torgiano, Италија 2013; Proceedings of X jubilee national
scientific conference with international participation. Ecology and health. 5 june Plovdiv, Bugaria 2014;
The 24th International scientific Confference. 5-6 June, Stara Zagora, Bulgaria 2014; Agribalkan ,
Balkan agricultural congres, 8-11.09.2014, Edirne – Turkey; Юбилейна международна научна
конференция 70 години институт по тютюна и тютюневите изделия-Пловдив-(2014); CORESTA
Meeting , Izmir Turkey -2015; XI national scientific conference with internacional participation ecology
and helth 2016 , Plovdiv. 16-18 May ; 2 nd International Balkan Agricultural Congress in Tekirdağ,
Turkey, CORESTA congress in Berlin,9-13 Oktober 2016; Medunarodni znanstveno- strucni skup
“Duhan u Bosni I Hercegovini,- jucer , danas i sutra, Mostar 2 i 3 listopad 2017;
World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS 2019) - Budapest, Hungary on June 30- July
07, 2019 и др.
- Како главен истражувач е на 5 реализирани научно-истражувачки проекти финансирани од МОН
и МЗШВ, а како сениор експерт е ангажиран во проектот “Градење на основи за реформи во
тутунскиот сектор” - реализиран од страна на МЗШВ, а финансиран од ЕУ (2018-2019). Исто така
како истражувач е уште на 10 реализирани проекти, финансирани од МОН, МЗШВ и СОЗТ Југотутун.
- Во досегашната работа како автор и коавтор има објавено и соопштено 132 научни трудови,
воедно е еден од авторите на: Практикумот по генетика, селекција и семеконтрола (2004),
Тутунскста карта на Р. Македонија (1988), како и на Библиографијата на Научниот институт за
тутун (2014).

