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Универзитетско образование:  

- Дипломиран земјоделски инженер (1980); 
- Магистер на земјоделски науки (1989);  
- Доктор на земјоделски науки (2000). 

 
Научни и стручни активности: 

- Наставник на прв циклус студии по:  
Поледелство; Фуражно производство; Зачински растенија и зачини; 
Амбалажирање и складирање на агропрехранбените производи; Екоамбалажа; 
Производство на суровини од растително потекло; Агроекологија и Вовед во 
растително производство. 
 

- Наставник на втор циклус студии по:  
Методи во научно истражувачката работа; Влијание на амбалажирањето и 
машинската обработка врз квалитетот и безбедноста на храната; Квалитет и 
безбедност на храната во зависност од машините, опремата и пакувањето; 
Зачински растенија и зачини; Производство и подготовка на добиточна храна и 
Традиционално земјоделско производство. 

 
- Наставник на трет циклус студии по:  

Методологија во истражувањето; Амбалажирање и безбедност на храна; Одбрани 
поглавја од агроекологија; Одбрани поглавја од фуражно производство и Методи 



за екстракција и анализа на биолошки активни материи од зачински и лековити 
растенија. 

 
Функции:  

- Претседател на Универзитетски Сенат (два мандати) (2003 - 2006);  
- Член на Универзитетскиот Сенат (два мандати) (2000 - 2003); 
- Член на Интеруниверзитетската конференција на Р. Македонија (2000 - 2006);  
- Член на Одборот за акредитација и eвалуација на Р. Македонија (2002 - 2006);  
- Заменик претседател на Одбор на акредитација и евалуација на Р. Македонија 

(2004-2006);  
- Член на Советот на УКЛО Битола (2000 - 2003); 
- Член на ННС на Економски Факултет - Прилеп (1994 - 1998); 
- Член на ННС на Технички Факултет - Битола (1994 - 1998); 
- Член на Комисијата за девијантни појави при УКЛО Битола (2004 - 2005); 
- Продекан за Финансии на Факултетот за биотехнички науки - Битола (2001 - 2005); 
- Раководител на втор циклус студии на Факултетот за биотехнички науки (2010 -

2015);  
- Раководител на трет циклус студии на Факултетот за биотехнички науки (2018 -

2020); 
- Член на Научен Одбор на IV студентска смотра на научни трудови при 

Универзитетот во Крагуевац, Агрономски факултет Чачак (2005); 
- Рецензент на универзитетскиот учебник „Наводнување” (автори Проф. д-р Илија 

Иљовски и Проф. д-р  Ордан Чукалиев при УКИМ Скопје); 
- Рецензент на универзитетскиот учебник  “Математика“ (автор Проф. д-р Виолета 

Маневска); 
- Технички Уредник и Рецензент на книгите „Соја“ и „Заштита на виновата лоза“ 

(автор Спасо Јанев); 
- Хонорарен професор на Технички Факултет – Битола, на студиската програма ЗПМ 

(2000 - 2005 и 2008 - 2015). 
  

Студиски престои: 
- Compagnie Canal de Provence – Provence; Compagnie Nationale d Aménagement de la 

Région du Bas-Rhone et du Languedoc – Nimes, France (1985); 
- State University of California, Fresno, USA (1985); 
- University of Göttingen, Germany (1998);  
- University of Gent, Belgium (1998, 2000);  
- University of Rennes; University of Nant, France (1999). 

 
Публикации: 

- „Зачински и лековити растенија - производство и употреба”, Универзитет “Св. 
Климент Охридски”, Факултет за биотехнички науки - Битола (2005) 

 
 
 



Учество во проекти: 
1. „Примена на микроспринклери, заливање кај луцерката за постигнување висок 

принос и квалитет“, Министерсво за наука на РМ (1994 - 1998);  
2. „Примена на наводнувањето капка по капка кај доматот во полски услови и 

обоително заливање за повисок степен на едновремено зреење”. Министерство за 
Наука на РМ (1994 -1998);   

3. Елаборат за прераснување на ВЗШ Битола во Факултет за биотехнички науки при 
УКЛО – Битола (1999);  

4. Restructuration de programmes d’etudes en biotechnologies, TEMPUS : JEP; 12 -127 – 
97 (1997- 2000); 

5. Appui au Developpement local de la filiere caprine et formation francophone en 
transformation artisanale du lait de petits ruminants, COCOP Project. (2000-2002); 

6. Reseau Balkanique SAA (Sciens Agronomiques, Agroalimentaires), TEMPUS : JEP; 15046 
– 2000 (2000-2002); 

7. „Рационално рестриктивно наводнување во услови на суша и дефицит на вода”. 
Фонд за води на РМ (2005-2009); 

8. „Екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија“, Развојно 
истражувачки проект. Министерство за образование и наука (2008-2009); 

9. TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JPCR Project SATIS (159143): “Using local resources for 
microregional development sustainable agribusiness and tourism in the southern 
Balkans” (2009 - 2014); 

10. “Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of Authenticity, 
Adulteration and Origin in Saffron” – SAFFRONOMICS, COST Action FA1101 (2011-2015); 

11. “Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies” – MAK 
5007, International Atomic Energy Agency – IAEA (2011-2015); 

12. Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во Пелагонија, 
Факултет за биотехнички науки, Битола (2013-2016); 

13. Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел подобрување 
квалитетот на млекото и млечните производи, Факултет за биотехнички науки, 
Битола (2018-2021). 

14. “Enhancing national capacities in standardized nuclear based and related                               
techniques for food safety and detection of irradiated food”. International Atomic 
Energy Agency – IAEA (2019-2021); 

 
Учество на конференции, симпозиуми, конгреси: 

Автор и коавтор е на голем број научни и стручни трудови, публикувани во 
домашни и странски списанија и на меѓународни конгреси и собири, меѓу кои 
Европскиот конгрес за земјоделство во Стразбур, Светскиот самит за храна на FAO 
во Рим, Италија и Пан-Европскиот семинар во Букурешт, Романија. 
 

Објавени трудови: 
Објавени 150 трудови во меѓународни научни списанија (Journal of Food Science 
and Quality Management; Journal of Biology, Agriculture and Healthcare; Food Science 
and Quality Management итн.) 



Учество во организации: 
Македонско научно друштво 


