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ŽIVOTOPIS
Rođen sam 20. srpnja 1949. godine u Slakovcima, općina Stari Jankovci gdje sam završio
osnovnu školu. Nakon završetka osnovne škole pohađao sam gimnaziju, prirodno matematičkog
smjera u Vinkovcima. Nakon završene gimnazije upisao sam se kao redovan student 1968.
godine na Visoku poljoprivrednu školu u Osijeku na kojoj sam diplomirao 1971. godine. godine i
stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede ratarskog smjera.
Školske godine 1972 / 73. upisao sam poslijediplomski studij na Agronomskom fakultetu u
Zagrebu iz područja Genetike, oplemenjivanja bilja i sjemenarstva. Magistrirao sam 1980. godine
obranivši magistarski rad pod nazivom: „Ovisnost kvalitete sjemena kukuruza vegetacijskih
grupa FAO 400 – 600 o količini vode u zrnu u vrijeme berbe“ i stekao znanstveno zvanje
magistar znanosti. Riješenjem Ministarstva za znanost. tehnologiju i informatiku upisan sam u
registar istraživača iz područja agronomije. Matični broj 009985.
1996. godine proveo sam 3,5 mjeseca na stručnom studiju u Škotskoj, Edinburgh na SAC (
Scotish agrucultural college ). Predmet istraživanja je bila organizacija sjemenarstva u zemljama
Europske zajednice s posebnim osvrtom na zakonske propise u sjemenarstvu i organizaciju
državnih institucija koje ih provode.
Nakon završetka studija zaposlio sam se 1972. godine na PIK- u Vinkovci u statusu pripravnika i
radio do kolovoza iste godine. U kolovozu 1972. godine prešao sam na Poljoprivredni institut u
Osijeku gdje sam radio do travnja 1998. Za vrijeme rada na Poljoprivrednom institutu Osijek
obnašao sam različite dužnosti. Od 1979. godine bio sam Predstojnik Odjela za sjemenarstvo i na
njemu sam ostao do 1998. godine. U okviru radnog mjesta, Predstojnik Odjela za sjemenarstvo,
aktivno sam radio i doprinosio na organizaciji sjemenarskih programa na državnoj razini,
uključujući koordinaciju između pojedinih subjekata u sjemenarstvu i
Ministarstva
poljoprivrede, Gospodarske komore i Udruženja proizvođača sjemena. Radio sam na izradi prvog
hrvatskog Zakona o sjemenu i sadnom materijalu i njegovoj kasnijoj doradi i provedbi.
Tijekom rada na Institutu objavio sam veći broj znanstvenih i stručnih radova iz područja
sjemenrstva na stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Istraživao sam pitanja;
proizvodnje sjemena, dorade sjemena, organizaciju proizvodnje, povezanost različitih subjekata u
proizvodnji sjemena, zakonsku regulativu u sjemenarstvu itd.
U travnju 1998. godine imenovan sam za ravnatelja Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo u
osnivanju. Mjesec dana nakon toga imenovan sam zamjenikom ministra za poljoprivredu i
šumarstvo a mjesto ravnatelja stavljeno je u mirovanje do povratka sa dužnosti u ministarstvu.
Dužnost zamjenika ministra obnašao sam do siječnja 1999. godine kada sam imenovan ministrom
poljoprivrede i šumarstva. Dužnost ministra obnašao sam do kraja mandata Vlade i istu napustio
u veljači 2000. godine.

1. svibnja 2000. godine aktivirao sam mandat ravnatelja Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo
u mirovanju i nastavio sa radom na mjestu ravnatelja Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo.
Funkciju ravnatelja Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo obnašao sam do pripojenja
Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo. Nakon spajanja ove dvije ustanove imenovan
sam na mjesto pomoćnika ravnatelja. Dana 26. ožujka 2012. godine imenovan sam od strane
Upravnog vijeća HCPHS-a vršiteljem dužnosti ravnatelja HCPHS-a.
15. prosinca 2001. godine imenovan sam privremenim ravnateljem Zavoda za tlo u osnivanju.
Nakon osnivanja Zavoda za tlo istu dužnost sam obavljao do 1. siječnja 2003. godine.
1. kolovoza 2014. nakon napunjenih 65 godina života i 42 godine radnog staža otišao sam u
mirovinu.
Za svoj rad primio sam brojna priznanja i diplome a u 2001. i 2002. godini upisan sam u zlatnu
knjigu uspješnih gospodarstvenika za ostvarene rezultate u rukovođenju Zavodom.
Tijekom rada obavio sam veliki broj studijskih putovanja u gotovo sve europske zemlje kao i u ;
USA, Kanadu, Kinu, Tursku, Izrael, Novi Zeland, Brazil, Boliviju, Tanzaniju, Meksiko.
Vodio sam više FAO Projekata i Projekata Svjetske banke u Hrvatskoj i Armeniji.
2006. godine predložen sam za člana Rotary kluba Osijek i nakon propisanog postupka prijema
novih članova 1. srpnja 2006. godine jednoglasno sam prihvaćen za člana.
Do sada sam obavljao u klubu funkciju tajnika a u rotarijanskoj godini 2014./15. i predsjednika
kluba. U rotarijanskoj godini 2015/16. obavljam funkciju asistenta guvernera.
Od klupskih aktivnosti bio sam posvećen inicijalnoj orijentaciji kluba ka poticanju praćenja i
nagrađivanja izvrsnosti, posebice učenika osječke glazbene škole Franje Kuhača. Rezultat toga
jest da se dio prihoda sa središnjeg klupskog događanja – Božićnog koncerta odvaja za darovite
mlade glazbenike.
Osobno sam se angažirao i potaknuo klub u smjeru pomoći poplavljenim područjima hrvatske
Posavine. Za svoga predsjedničkog mandata potaknuta je i suradnja s klubovima iz okruženja.
Tako je uspostavljenja suradnja s klubovima iz Subotice i Novog Sada, jer smo zajedno s njima
imali zajednički charter 1930. godine. Od 2015. godine susretom, svaki puta u drugom gradu,
obilježava se ovo događanje. Također osobno sam inicirao i s Upravama drugih klubova
dogovorio zajedničke sastanke, jednom u dva mjeseca, slavonskih rotary klubova. Ova je akcija
naišla na vrlo lijep odjek i ocjenjena je stvaranjem pozitivne klime među našom zajednicom.
Ove godine započeta je suradnja s prijateljima iz RK Brčko, a svojim iskustvom pomažem u
pokretanju projektne aktivnosti s RK Pečuh iz susjedne Mađarske.
Dakle smatram da sam prošavši kroz sve faze rada u klubu, a sada i kao asistent guvernera,
prigrlio dovoljno znanja da se mogu prihvatiti i časne dužnosti guvernera Distrikta. No na tako
što se ne bih odlučio bez poticaja i jednoglasnog prijedloga prijatelja iz svoga kluba, RK Osijek,
koji ima reputaciju jednog od najcjenjenijih klubova u Distriktu 1913.
Imam aktivno znanje engleskog i njemačkog jezika; govorim, prevodim i pišem.
Oženjen sam i imam dvoje odrasle djece.
U Slakovcima, 20. ožujka 2016.
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