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  ).2016( מונטנגרול רייםוהקש היתכנותסקרי , כפרית מדיניות ניתוח, כפרי כלכליפיתוח  על

  

), 2015-2016; 2016-2017( מונטנגרו באוניברסיטת לגיאוגרפיה במחלקה כמרצה עוסקת

-2013( מונטנגרו מאוניברסיטת) לחקלאות הפקולטה( טכנולוגיות-ביוה בפקולטה לכן קודםו

2014.(  

 

  

* * *  

  

 המינהל של כלכלי לפיתוח במזכירות חקלאי מהנדס בתור התחיל המקצועית הקריירה את

-  מ מונטנגרו אוניברסיטת של לחקלאות המכון של בכיר חוקר בתור עבד. בראןשל  העירוני

 האירופי בסוכנות כלכלי פיתוח במגזר עבד 2010 ספטמברל 2001 יוני בין. 2001 עד 1995

י חקלאפיתוח ל המשימות מנהלו בכיר ראש צוותכ מונטנגרול האירופי האיחודשל  לשיקום

בתחום  האירופי האיחוד במימון יםפרויקט 100- מ יותר של הישיר ניהולה על אחראי, כפריו

 האיחוד ותדינע"י מ מימון תיק( סרביהו מונטנגרו עבור סביבההו הכפר ופיתוח החקלאות

של ) BTF( טכנולוגית- ביוה בפקולטה עבד 2013 בספטמברו  2010 ספטמבר יןב). האירופי

 יוליל 2013 בספטמבר בין. בינלאומייםו לאומיים פרויקטיםועסק ב מונטנגרו אוניברסיטת

 עבוראראי  המשימות מנהל מונטנגרוב האירופי האיחוד הנציגות של עבור שוב עבד 2014

 האיחוד נציגות של חיצוני ומחהכמ, 2014 ספטמבר-אוגוסטב; ואנרגיה הסביבה מגזרי

  בתקופה עבד. אנרגיהם הקשורים לופרויקטי פסולת סילוק ,אקלים ,בתחום ה האירופי

) נשיא( ר"יו. מונטנגרו של יערנותבמכון המוביל  כחוקר  2014-2015 בתקופה 2014-2015

  .המכון של ניםהנאמ חבר של

  

* * *  

  

 את סיים האקדמי המוסד באותו. סרביה, בלגרד האוניברסיטה של לחקלאות בפקולטה בוגר

 naucni( מחקר עמית של אקדמית דרגהל דםווק דוקטורט ולימודי המאסטר לימודי

saradnik.(  

  



* * *  

  

  :כגון מדעית עת בכתבי שפורסמו מדעיות מחקר בודותע 170- כ עם חוקר

"Land Degradation & Development", "SpringerPlus", "Austrian Journal of 

Forest Science", "Archives of Biological Sciences", "Notulae Botanicae Horti 

Agrobotanici Cluj-Napoca", "Malaysian Journal of Soil Science", "Allgemeine 

Forst Zeitschrift (AFZ) der Wald", "Humid Substances in Ecosystems", 

"Journal of Forestry Faculty of the Kastamonu University", "Acta Agriculturae 

Serbica", "Acta biologica Iugoslavica", "Archive of Agricultural Sciences", 

"Natura Montenegrina", "Medical essays", "Agriculture and Forestry", 

"Forestry" etc. 

  

 באוסטריה) קצר- בינוני- ארוך לטווח( הבינלאומי שוניםהשתתף בקורסים והשתלמויות 

)BOKU ,(לוקסמבורג, איטליה, ישראל, יוון, קרואטיה, והרצגובינה בוסניה, בלגיה, אן'אזרבייג ,

  ) .קורנל אוניברסיטת( הברית וארצות סרביה, מונטנגרו, מקדוניה

  

 ניהולל חבר בחברה– IUSS (http://www.iuss.org) קרקעה למדעיהבינלאומי בארגון  חבר

 Srpsko drustvo za proucavanje( הקרקע מדעיל הסרבית החברה, איראןב פרשת המים

zemljista ,(וניקוז השקיהל מקדוניתה הלאומית הוועדה )MAKCID ,(תגיאוגרפיה האגודתה 

 :http( מיםו קרקעשימור ל העולמי האיגוד), Crnogorsko geografsko drustvo( מונטנגרושל 

//www.waswac.org (/והאיגוד האירופילמדעי האדמה Geosciences - EGU 

(http://www.egu.eu.(/  

  

 ISSN, מודפס Agriculture and Forestry) "ISSN 0554-5579" העת כתב של ראשי עורך

1800-9492 Online (59 -  51 כרכים עבור )מתמוקד הקריירה במהלך). 2005-2013 תקופת 

-1999( העת כתב של כללי מזכירשימש כ יותר ומאוחר), 1996-1999( טכני כעורך סקעו

 - ISSN 2490-3434( ""Agrofor International Journal העת כתב של ראשי עורך). 2001

  ).ISSN 2490-3442 - Online; המודפס

  

) Eurasian Journal of Soil Science ) "ISSN: 2147 - 4249 " של המדעיים מהעורכים אחד

 ISSN) (:הדפסה "Spanish Journal of Rural Development-  של המדעית הוועדה וחבר

 של העת כתב מערכתשל  הנהלת חבר). ISSN: 2172 -2277 באינטרנט, 2171-1216

"Malaysian Journal of Soil Science " " ושל הPerm Agrarian Journal ")ISSN: 1394-799 

)ISSN 2307 - 2873 (העת כתב של גם כמו, פרם מחוזמב החקלאית האקדמיה של  "

Ecologica Montenegrina "(ISSN: 2336-9744 ;(העת בכתב "Tokovi ,"העוסק  מגזין



 מדע, לחינוך זיןהמג), EDUCA) "ISSN: 2303-7342; "וחברתיים ספרותיים, מדעיים נושאיםב

  .ותרבות

 ISSN דואר; Journal of Water and Land Development ) "ISSN 1429-7426" של סוקר

2083-4535" ;( Land Degradation & Development ) "המקוון ISSN: 1099-145X" ;( 

International Journal of Sediment Research ) ,"ISSN: 1001-6279); "Catena" 

"Journal of African Earth Sciences" (ISSN: 1464-343X); "ECOPERSIA" (ISSN: 

2322-2700); "Malaysian Journal of Soil Science" (ISSN: 1394-7990); "Natural 

Hazards", Journal of the International Society for the Prevention and 

Mitigation of Natural Hazards (ISSN: 0921-030X, print version; ISSN: 1573-

0840, electronic version); "Agriculture and Forestry" (ISSN 0554-5579 printed, 

ISSN 1800-9492 Online). Expert reviewer of the LE STUDIUM Loire Valley 

Institute for Advanced Studies. 

  

ןת יעיל, סביבה איכות, אקלים פעולת/  Horizon 2020 עבור 2015 בשנת) NCP( איש קשר 

 ארץה מדעי כדור: הבאות COST פעולות על השתתפות. וחומרי גלם משאביםב בשימוש 

ES1306 חבר( יםאירופאי יםמחקרב חיבור - סביבתי וניהול MC); TN1401 רשתות ממוקד – 

 ;(MC חבר( CAPABAL, המערבי הבלקן באזור וממשל נותיער במדיניות פיתוח משאבי אנוש

ES1106  החקלאות במים שימוש הערכת - ביבההס ימדעו הארץ כדורמדעי ניהול 

 EURO AGRIWATואלטרנטיבות במציאות של שינוי אקלימי 

  :הבאים הבינלאומיים הכנסים של מדעית ועדהב כחבר השתתף

 של ואסטרטגיות חדשים אתגרים: מים שימורו קרקעל איגודה של השלישי העולמי הכנס -

 2016. ומים קרקע משאבי של המשתנה בעולם הקיימא בר מיםה ושימור ניהול הקרקע

  ;סרביה, בלגרד באוגוסט

 בוסניה, יהורינהב, 4-וב הבינלאומית החקלאיהמדעי  ימפוזיון, סAgrosym "7 ,6 ,5, "- ב

  ;2013- ו 2014, 2015, 2016 שניםב והרצגובינה

, 2016 ספטמבר, סרביה, סאד נובי, בטוח מזוןל® Conference-אקו הבינלאומי בכנס-

2015 ,2014 ...  

, מוסטר, 2015 נובמבר, והרצגובינה בוסניה של הקרקעמדעי להחברה  של 9-  ה קונגרסב -

  ;והרצגובינה בוסניה

  ;בולגריה, סופיה, בבולגריה מתקדמת יערנות לימוד שנות 90, לעתיד גשר: יערנות -

, אוחריד, 2015 באוקטובר, ISAF 2015 - מזוןול לחקלאות 2ה הבינלאומי סימפוזיוןב -

  ;מקדוניה

  ;אלבניה, טירנה, 2015 מאי, קרקע על הבינלאומי כנסב -

  ;מקדוניה, סקופיה, 2014 דצמבר, מודרני חקלאי בייצור אתגרים: הבינלאומי המדעי כנסב -

  ;סרביה, בלגרד, 2013 אוקטובר, חקלאית להנדסה הראשון הבינלאומי הסימפוזיון -



, סקופיה, המזון החקלאות למדעי הפקולטה שארגנה ומזון לחקלאות בינלאומיה סימפוזיוןב -

  .סקופיה, דצמבר 2012.", ומתודיוס סיריל SS" אוניברסיטת

, פודגוריצה, 2012 מאי, כפריים באזורים חקלאותב קיימא בר ופיתוח מחקרה של תפקידה -

  .מונטנגרו

 הבינלאומי הקונגרס הקרקע במסגרת של סחף של מודלזציה: המיוחד פגשמה מרכז -

EUROSOIL 5 ,2016, טורקיה, איסטנבול.  

 העצרת) Geosciences (EGU האירופי האיחוד של בארגון השתתפות, 2016 לשנת נכון -

, קרקעבין אינטראקציות : תת ועדה), SSS( קרקעה של מדעי אגף של הועד כחבר הכללית

  .האקולוגית המערכתו סביבה

  

  


