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CV: 

 

I. Датум и место на раѓање: 26.1.1961 год., Прилеп 

 

II. Универзитетско образование: 

 

2001 - Докторска дисертација: "Морфолошко - физиолошки промени на тутунот од 

тип прилеп заразен со Tobacco mosaic virus Allard (TMV)",  Природно - матаематички 

факултет, Институт за биологија, група- Биохемија со физиологија- 

Универзитет"СВ.Кирил и Методиј"- Скопје 

 

1993 – Магистерска теза: „Влијание на гиберелинската киселина (GA3) и 

хлорхолинхлоридот (CCC) врз содржината на хлорофилот, никотинот и 

биоелементите N, P, K, Ca, Mg и Fe кај Nicotiana tabacum  тип Прилеп“, Природно -

математички факултет, Институт за биологија, група Биохемија со физиологија,  

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"- Скопје 

 

1984 – Додипломски студии: Биолошки факултет, општа насока, Универзитет 

"Св.Кирил и Методиј"- Скопје,  

 

III. Научни, наставни и стручни активности: 

 

Научни активности: 

2009 – Научен советник   

2004 - Виш научен соработник  

2001 - Научен соработник    

1994 - Асистент  ., 

1985 - Помлад асистент  

 

Наставни активности: 

 

2008 - редовен професор на предметите:   

-Биохемиски промени во производството, обработката и преработката на тутунот" 

(група Обработка и преработка на тутунот) 

- Физиологија на растење и развиток на тутунот со култура на тутун  (група 

Производство на тутун) 

- Основи на цитогенетика и генетика на тутунот (група - Производство на тутун)  

-Методологија на истражувачката работа - (група- Обработка и преработка на тутун) 

- Изборни предмети на постдипломските студии во Научниот институт за тутун-

Прилеп  

 

2007 - вонреден професор  

 

Стручни активности - член и раководител на Групата за биологија, а денес 

потпретседател  на Друштвото за наука и уметност– Прилеп; советник  и претседател 

на Советот на Општина Прилеп; член на Советот на Институтот за тутун; на 



Комисијата за јавни набавки и други комисии формирани во Институтот; на 

организационите одбори на симпозиумите по тутун; на Ректорската управа на 

Универзитетот " Св. Климент Охридски" – Битола; на Друштвото на биолози на 

Р.Македонија. 

 

IV . Научноистражувачки активности:   

  

- Публикации (монографии, библиографии, научни книги, учебници, скрипти, 

учебни помагала) - Практикум по генетика, селекција и семеконтрола;  Монографија 

по повод 35 години од формирањето на ДНУ - Прилеп.   

 

- Авторство на патенти, сорти -_ учесник во создавањето на  девет признати 

ориенталски сорти тутун (Прилеп 65/94, Прилеп 79-94, Викторија 1 , Прилеп 66-9/7, 

Прилеп   123-7/2 ,Јака 141-3/7, Прилеп 112-2/1, Прилеп 146-3/2,Прилеп 146 -7/1). 

 

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

списанија како и во зборници од собири-  100  

 

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

советување и друго (заедно автор и коавтор) -  учество на седум симпозиуми по 

тутун,  на   и  Конгрес на Биолозите, на три Конгреси за заштита на растенијата  

одржани во  Р. Македонија,  Исто така, на конгресите на CORESTA (Монтре, Брајтон, 

Букурешт, Шангај, Ровињ, Бруфо де Торџијано – Италија  ), Балканска конференција во 

Р. Бугарија, Сандански, "Ден на вишната", во Пролом Бања;  3 Југословенски 

симпозиум на прехрамбената технологија , Белград,  II Балканска научна конференција 

– Пловдив,  III Јубилејна научна конференција, Пловдив , 9-ти Хрватски билошки 

конгрес, (Ровињ), 70- годишнина на Институтот за заштита на растенијата, Костинброд;   

4-ти , 5-ти 9-ти меѓународен симпозиум на агрономи,  Опатија/Дубровник,  IV Конгрес 

на Српското друштво на генетичари (Тара ),    

 

 

V.  Обуки и студиски престој 

 

 


