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Врз основа на член 57 алинеа 9 од Законот за високото образование, член 17 став
(7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република
Македонија“ бр.27/2014, 199/2014 и 27/2016) и член 57 од Статутот на Универзитетот,
како и врз основа на членовите 24, 25 и 26, ставови 2, потточки г) од Законот за
административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.
27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 142/2016 и 11/2018), а во врска со член 28
од Законот за изменување и дополнување на Законот за административни службеници
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.11/2018), Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 228-та седница одржана на ден
26.02.2018 година, го донесе следниот

П Р А В И Л Н И К
за изменување и дополнување на
Правилникот
за систематизација на работните места во
Централната стручна и административна служба
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола
Член 1
Со овој Правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места во Централната стручна и административна
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (Ректорат) бр. 01-188/1 од
08.02.2017 година.
Во Глава II, во делот само на посебните работни компетенции за сите нивоа, се
бришат алинеите 2, 3 и 5 од членот 11, алинеите 2 и 4 од членот 13 и 15 и тоа:
• „Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“
• „Потврда за положен испит за административно управување“
• „и тоа: за нивото Б2 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на
европски тестатори на Б2(В2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6
поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500
бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 60 бода, или
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат, Тест ДаФ.“
• „за нивото Б4 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од
официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски
тестатори на Б1(В1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5
поени, ПЕТ, БЕК П, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 450
бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 135 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 45 бода, или
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат.“
•
•

„Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“
„и тоа: поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од официјален
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2(А2)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС co максимум 3 поени, БУЛАТС
или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 400 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 95 бода или
ТОЕФЛ ИНТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат.“
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•
•

„Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“
„и тоа: поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од официјален
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А1(А1)
нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310
бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат.“

Член 2
Во Глава II, во членот 11 алинеата 5 станува алинеа 3, во членот 13 алинеата 4
станува алинеа 3 и во членот 15 алинеата 4 станува алинеа 3.
Член 3
Во Глава II, во делот на посебните работни компетенции за сите нивоа на
категоријата Б, во членот 11, алинеата 3 гласи:
- „Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на еден од
трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски,
германски), активно познавање на компјутерски програми за канцелариско
работење и положен испит за административно управување.“
Член 4
Во Глава II, во делот на посебните работни компетенции за сите нивоа на
категориите B и Г, во членот 13 и 15, алинеите 3 гласат:
- „Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на еден од
трите најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски,
германски) и активно познавање на компјутерски програми за канцелариско
работење.“
Член 5
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, а ќе се објави по добиената Писмена
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.

Проф. д-р Сашо Коруновски
Ректор
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33 од Законот за високото образование (Сл.
весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011,
123/2012, 15/2013,24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015,
145/2015, 154/2015 и 30/2016) и на членовите 151, 152, 153 и 154 од Статутот на
Универзитетот, како и на член 4 од Правилникот за распределување на финансиските
средства за остварување на развојот и интегративните функции на Универзитетот бр. 14476/12-1од 30.03.2016, Универзитетскиот сенат
на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ Битола, на 160-та седница одржана на ден 28.03.2018 година, ја донесе следнава
П Р О Г Р А М А
за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои се
остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од
остварените приходи на единиците
Член 1
Со оваа Програма се уредува начинот на распределба на средствата што во
согласност со член 152 од Статутот на Универзитетот и член 3 став 1 алинеа 1 од
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и
интегративните функции на Универзитетот, ги издвојуваат единиците за остварување на
интегративните функции и за покривање на расходите за вршење на дејноста на
Универзитетот во согласност со член 153 од Статутот на Универзитетот.
Член 2
Програмата се донесува за тековната фискална 2018 година, за финансиските
средства остварени од приходите на единиците предвидени со чл. 149 став 1 точка 2 и 3,
освен потточка 3,5 од Статутот на Универзитетот, остварени од 01.01.2018 до 31.12.2018
година.
Средствата пренесени од претходната години и средствата по основ на неуплатени
обврски од претходните години се искористуваат согласно Програмата за тековната 2018
година.
Со оваа Програма се распределуваат само финансиските средства кои се остварени
од уплатите на единиците врз основа на член 1 од оваа Програма, а право на користење на
дел од средствата имаат и единиците врз основа на поднесени и образложени барања.
Обрасците за барање од претходниот став се составен дел на оваа Програмата.

Член 3
Финансиските средства од развојните и интегративни функции на Универзитетот,
освен средствата на Универзитетот добиени по основ на научно – истражувачка, стручно
- апликативна дејност и од издавачка дејност се распределуваат на следниот начин:
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50% се распределуваат за остварување на тековните, равојните и
интегративните функции и задачи на Универзитетот.
30 % се средства кои може да бидат искористени од страна на единиците.
10 % се финансиски средства за Солидарен фонд.
10 % се за проектна подршка, за развој на меѓународна соработка и научно
– истражувачка и апликативна дејност при Универзитетот.
Член 4

Финансиските средствата на Универзитетот добиени по основ на научноистражувачка, стручно-апликативна дејност и издавачка дејност, се распределуваат на
следниот начин:


40 % се распределуваат за остварување на тековните, равојните и
интегративните функции и задачи на Универзитетот.
 60 % се враќаат на единицата која ги уплатила средствата по овој основ, врз
основа на барање со точна пресметка.
Средствата уплатени на единиците по овој основ се исплаќаат од сметката за
функционирање и развој на Универзитетот.
Единицата која добива финансиски средства по овој основ, истите треба да ги
корсти согласно основите предвидени во став 1 од овој член и за истите да поднесе
извештај за потрошените финансиски средства.
Член 5
Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 1 од оваа Програма во износ од
50 % се распределуваат за покривање на расходите на Универзитетот согласно член 153
став 1 точка 1,3,4,5,6,7,8,9 и 10 од Статутот на Универзитетот.
Член 6
Единиците кои имаа неуплатени обврски од претходните години, неможат да го
остварат правото на поврат на финансиски средства до 30 % за тековната фискална 2018
година, се до моментот на целосна уплата на заостанатите обврски по основ на
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и
интегративните функции на Универзитетот.
Поврат на финансиски средства не се врши по реализацијата на старите обврски
заклучно со 2017 година.

Член 7
Единиците на Универзитетот врз основа на член 3 став 1 алинеа 2 од оваа
Програма имаат право на поврат на финансиски средства во износ до 30 % за соодветната
единица, врз основа на писмено барање и пресметка на месечните уплати најмногу
двапати годишно, но најдоцна до крајот на месец март 2019 година.
Единиците кои нема да го почитуваат рокот за плаќање утврден во член 2 став 2 од
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и
интегративните функции на Универзитетот, ќе имаат право на поврат на средства во
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процент помал од 30 % од уплатените средства, односно процент намален за 1% за секој
месец на доцнење.
Повратот на финансиските средства може да се реализира за следните потреби на
единиците:
 Научно – истражувачки проекти на Единиците.
 Осовременување на научно – истражувачката инфраструктура.
 Набавка на технички средства и алатки за реализација на научните истражувања на
Единиците.
Потикнување и реализација на научни истражувања на наставниот и
соработничкиот кадар на Единиците.
 Организација на Меѓународни – научни конференции, издавање на меѓународни
списанија, зборници на трудови.
 Издавање на трудови во меѓународни списанија со фактор на влијание за
наставниот и соработничкиот кадар на Единиците.
 Изработка на апликации за национални и меѓународни проекти.
 Научни и стручни собири, работилници, семинари и сл.
 Промоција на универзитетски учебници и изданија од научни истражувања.
 Набавка на стручна домашна и странска литература.
 Организирање на предавања од еминентни научни работници на одделни теми во
Единиците.
 Инвестиции за подобрување на условите за студирање на единиците.
 Трошоци за тековно одржување на инфраструктурата на единиците.
 Набавка на лабаратории, подршка на едукација, сертификација и акредитација.
 Маркетиншки трошоци на Единиците во промоција на студиските програми.
 Студиски престои во странство.
 Стипендии и награди на студенти.
Единиците доставуваат барање со соодветна документација од која може да се
согледа намената на финансиските средства, а одлука за поврат на финансиските средства
носи Ректорот.
Единицата која добива финансиски средства по овој основ, има обврска да поднесе
целосен извештај за потрошените финансиски средства.

Член 8
Финансиските средства за Солидарен фонд од член 3 став 1 алинеа 3 од оваа
Програма во износ од 10 % од вкупниот износ на финансиски средства уплатени од страна
на единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот се наменети за
помагање на единиците за покривање на трошоците за тековно функционирање,
одржување и овозможување на соодветни услови за работа, трошоци за покривање на
ангажирање на наставен кадар од други единици, Универзитет и од странство (во случај
на недостаток на кадар на самата единица и покриеност на наставните предмети согласно
Законот за високото образование).
Средствата од Солидарниот фонд се доделуваат со посебна Одлука на Ректорот, по
предлог на Ректорската управа, а врз основа на барање со соодветна документација од која

6

може да се констатира финансиската состојба на единицата (извод од сметка), како и
документација за конкретната намена на средствата.
Единицата која добива финансиски средства од Солидарниот фонд, има обврска да
поднесе целосен извештај за потрошените финансиски средства.

Член 9
Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 4 од оваа Програма наменети за
проектна подршка, меѓународна соработка и научно – истражувачка и апликативна работа
при Универзитетот, се 10% од вкупниот износ на средства уплатени од страна на
единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот и се распределуваат врз
основа на Одлука на Ректорот, по претходно прибавено мислење од проректорите.
Дел од финансиските средства се распределуваат за исплата на дополнителни
активности на административни и стручни лица, лица за контрола и надзор ангажирани на
секој поединечен проект.
Член 10
По потреба, средствата од член 3 став 1 алинеа 3 и 4 од оваа Програма, може да
бидат искористени за предфинансирање на одделни проекти, врз основа на Одлука на
Ректорот, по претходен предлог на Ректорската управа.
Член 11
Во одредени итни ситуации, во смисла на одредбите од член 8 и 10 од оваа
Програма, Ректорот може самостојно да донесе Одлука за користење финансиски
средства до 60 000, оо денари, по претходно прибавено мислење од проректорот за
финансии и развој.
Член 12
По предлог на Ректорот, а со Одлука на Универзитетскиот сенат, може да се
изврши промена на намената и структурата на распределба на финансиските средства
утврдени во членот 3 од оваа Програма.

Член 13
Со влегувањето во сила на оваа Програма, престанува да важи Програмата
намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои
остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 %
остварените приходи на единиците на Универзитетскиот сенат бр. 14-413/7-1
22.03.2017 година.
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Член 14
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф. д–р Сашо Коруновски

8
(Меморандум на единицата)

До
„Универзитет „Св. Климент Охридски“
Битола
Предмет: Барање за поврат на средства
Почитувани,
Врз основа на Програмата за намената, начинот и постапката на распределба на

финансиските средства кои се остваруваат за развој и интегративните функции на
Универзитетот во износ од 10 % од остварените приходи на Единиците на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Ви се обраќаме со Барање за поврат за средства по основ на
член 3 став 1 алинеа 3- финансиски средства за Солидарен фонд.
Заради нашата финансиска состојба, за која во прилог ви доствуваме копија од последниот извод
на сметката, а имајќи ги во предвид обврските за остварување на дејноста на
________________________________________________, ви се обраќаме со ова барање за поврат на
финансиски средства од Солидарниот фонд, кои ќе се искористат за:
Р.бр

Основ

Износ

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ВКУПНО
Во прилог на барањето ви доставуваме копија од соодветната докуменатција за намената на
финансиските средства, а Извештај за искористените средства ќе доставиме по искористување на
добиените средства, а најдоцна до 31 март, наредната година
Со почит,
Подготвил и проверил:
______________________

________________________

Декан/Директор
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(Меморандум на единицата)

До
„Универзитет „Св. Климент Охридски“
Битола
Предмет: Барање за поврат на средства
Почитувани,
Врз основа на Програмата за намената, начинот и постапката на распределба на
финансиските средства кои се остваруваат за развој и интегративните функции на
Универзитетот во износ од 10 % од остварените приходи на Единиците на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Ви се обраќаме со Барање за поврат за средства по основ на
член 3 став 1 алинеа 2- Средства кои може да бидат искористени од единиците.
Согласно член 152 од Статутот на Универзитетот, за остварување на интегративни дејности,
_____________________________________, заклучно со ____________година, на сметката на
(назив на единицата)

(дата на барањето)

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, има извршено уплата на _____________денари, кои
се однесуваат на периодот од____________до__________година. Заради тоа, има право на поврат до
30% од уплатените средства, односно ________________денари, кои ќе се искористат за:

Р.бр

Основ

Износ

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
ВКУПНО
Во прилог на барањето ви доставуваме копија од соодветната докуменатција за намената на
финансиските средства, а Извештај за искористените средства ќе доставиме по искористување на
добиените средства, а најдоцна до 31 март, наредната година.
Со почит,
Подготвил и проверил:
______________________

________________________

Декан/Директор
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од областите „Погонски материјали“ (горива и технологии за
конверзија на енергија), „Ладилна техника и системи“, „Греење и климатизација и
топлификациони системи“ и друго
Наставно - научниот совет на Техничкиот факултет-Битола, при Универзитетот
„Св. Климент Охридски”, на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2018 година,
со Одлука бр.02-199/10, формира Рецензентска комисија во состав:
Ред.проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев, претседател
Ред.проф.д-р Тале Герамитчиоски, член
Ред.проф.д-р Ванѓелче Митревски, член
да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите:
„Погонски материјали“ (горива и технологии за конверзија на енергија), „Ладилна техника
и системи“, „Греење и климатизација и топлификациони системи“ и друго.
На Конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите:
„Погонски материјали“ (горива и технологии за конверзија на енергија); „Ладилна техника
и системи“; „Греење и климатизација и топлификациони системи“ и друго, објавен во
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 12.02.2018 година, се пријави кандидатката д-р
Сања Поповска-Василевска, вонреден професор на Техничкиот факултет-Битола при
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола. Комисијата ги разгледа поднесените
материјали и на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски” Битола му го
поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Сања Поповска-Василевска е родена на 03.10.1968 година, во Скопје, каде што
завршила основно и средно образование. Дипломирала на Машинскиот факултет при
Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје на насоката Термотехникатермоенергетика во 1991 година. Насловот на дипломската работа е „Енергетско
снабдување на пластеници“, под менторство на проф.д-р Константин Димитров. Во
периодот 1991-1992 престојувала во Пиза, Италија на Институтот за геотермални
истражувања, каде завршила специјализација за сите аспекти на геотермалната енергија.
На Техничкиот факултет-Битола при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во 1996
година ги завршила последипломските студии за процесна техника и се стекнала со звање
магистер по технички науки. Насловот на магистерскиот труд е „Енергетска оптимизација
на испарувачки постројки“, под менторство на проф.д-р Благоје Андрејевски. 1997 година
се вработила на Технички факултет-Битола како асистент. Во 2007-ма година ги завршила
докторските студии на Факултетот за енергетика при Универзитетот на Орадеа, Романија
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и се стекнала со звање доктор по технички науки. Докторскиот труд носи наслов
„Истражување на енергетската ефикасност и расположивост на системи за одржување на
климатот во оранжериите“, под менторство на проф.д-р Јоан Фелеа. Во 2008-ма година
избрана е во наставно-научно звање доцент, а во 2013-та година избрана е во наставнонаучно звање вонреден професор на Техничкиот факултет-Битола при Универзитетот
„Св.Климент Охридски“.
Активно членува во повеќе меѓународни и домашни стручни-невладини
здруженија кои се бават со истражувања, развој и промоција на обновливите енергетски
ресурси.
Како автор и коавтор има објавено повеќе научно-стручни трудови и има
учествувано во повеќе научно-истражувачки и апликативни проекти.

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Од вработувањето на Техничкиот факултет-Битола како асистент во редовен
работен однос на Машинскиот отсек била ангажирана во изведувањето на наставата
(вежби и предавања) на следните предмети од прв циклус: Ладилна техника и системи,
Ладилни системи, Ладилни и клима уреди, Неконвенционални извори на енергија,
Парогенератори, Топлински турбини, Погонски и процесни материјали, Оранжерии,
Топлински пумпи, Греење, вентилација и климатизација, Енергетска ефикасност на згради
и објекти, Енергетски објекти и животна средина, Одржливо користење на природни
ресурси и системи за заштита на животната средина, Опасности на работното место во
работната средина, Професионален ризик, Основи на машинство со принцип на работа на
графички машини (Отсек за графичко инженерство), Основи на машинство (Отсек за
графичко инженерство), Печатарски машини и системи (Отсек за графичко инженерство);
на предмети од Втор циклус на студии: Енергетска ефикасност во термичките системи,
Современи енергетски технологии, Неконвенционални системи за греење и ладење,
Современи ладилни постројки, Далечинска детекција на промените во животната средина;
и на предмети од Трет циклус: Математички методи за изучување на процесите во
енергетиката и процесната техника, Енергетика во процесната техника, Одржлива
енергетика и процесна техника, Режими и енергетска ефикасност на термоенергетските
постројки, Термоенергетика од обновливи извори на енергија, Проектирање и планирање
во процесите за минимизација на отпад и опасни материи, Сончева енергија, Геотермална
енергија, Енергија од биогас.
Во текот на наставно-образовниот процес вонр. проф. д-р Сања ПоповскаВасилевска била ментор и член на комисии на повеќе дипломски и магистерски трудови, а
била член во комисија на една одбранета докторска дисертација.
Во 2014-та година вонр.проф.д-р Сања Поповска-Василевска е назначена за
Раководител на лабораторијата за енергетска ефикасност при Машинскиот отсек на
Технички факултет-Битола.
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3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
(опфатен период од 2004 – 2018 година /избор во звање доцент 2008 год., избор во
звање вонреден професор 2013/)
Книги, студии, прирачници
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Сончеви системи, Инфотека за примената на сончевата енергија со посебен
аспект на сончевите термални системи, С.Поповска-Василевска, Организација
на потрошувачите на Македонија, издание во рамки на проектот “Сончеви
загревачи на вода“, 120 стр., 2007
Интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади, С.ПоповскаВасилевска, И.Насов, Х.Костадинова-Бошкова, В.Ристов, 188 стр., Солар
Македонија, Скопје 2009
Основи на машинство, С.Поповска-Василевска, К.Поповски, интерна скрипта,
100 стр., Технички факултет-Битола, Битола 2009
Печатарски машини и системи, С.Поповска-Василевска, К.Поповски, интерна
скрипта, 100 стр., Технички факултет-Битола, Битола 2009
Хармонизација на методологиите за проценка и одржлива примена на биомасата
и други ОЕИ во општинските и национални стратегии за енергетски развој,
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факултет-Битола, декември 2012
60. S.Popovska-Vasilevska, Annual Utilization Factor – Prerequisite for Feasibility of
Direct Geothermal Use European Geothermal Congress EGC2013, Pisa, Italy, 3-7
June 2013
61. S.Popovska-Vasilevska, S.Armenski, Geothermal Energy Use, Country Up-Date,
Macedonia, European Geothermal Congress EGC2013, Pisa, Italy, 3-7 June 2013
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62. С.Поповска-Василевска, Економска оценка на геотермалните проекти,
Меѓународно советување “Енергетика 2014“, ЗЕМАК, Струга 16-18 октомври,
2014
63. С.Поповска-Василевска, “Комбинациите на обновливи и конвенционални
енергетски извори – визија за идното енергетско снабдување“, Зборник на
трудови, Технички факултет-Битола, 2014
64. S.Popovska-Vasilevska, S.Armenski, Macedonia-Country Update 2015, World
Geothermal Congress WGC2015, Melbourne, Australia, 19-25 April 2015
65. C.Dimitrieska, I.Andreevski, S.Stavreva, S.Popovska-Vasilevska, Numerical
Solution of Mathematical Model for Fluid Flow and Heat Transfer Processes in Plate
Exchanger Base on Streamline – Vortex Method, 12th International conference on
accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information
Technology, DEMI 2015, 29-30.05.2015, pg.317-323, ISBN 978-99938-39-53-8
66. S.Stavreva, C.Dimitrieska, I.Andreevski, S.Popovska-Vasilevska, E.Hristovska,
Improving Energy Efficiency of Data Centres, 12th International conference on
accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information
Technology, DEMI 2015, ISBN 978-99938-39-53-8 29.05-30.05.2015. pg.427-433
67. С.Поповска-Василевска, Целоживотен учинок на топлинските пумпи, Зборник
на трудови, Технички факултет-Битола, 2015
68. S.Popovska-Vasilevska, S.Armenski, C.Dimitrieska, Geothermal Energy Use,
Country Update for Macedonia, European Geothermal Congress EGC2016,
Strasbourg, France, 19-24 September 2016
69. С.Поповска-Василевска, С.Арменски, Т.Кушевски, Ј.Наунов, Н.Митревски,
Со комбинација на обновливи енергетски извори до енергетски, економски и
еколошки одржливо решение, Меѓународно советување “Енергетика 2016“,
ЗЕМАК, Охрид 6-8 октомври, 2016
70. Z.Trajkovski, S.Popovska-Vasilevska, V.Mijakovski, C.Dimitrieska, Particulate
Emission (PM10 and PM2.5) from Residential Wood Combustion in Bitola, 18th
Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia SIMTERM2017,
Sokobanja, Serbia, October 17–20, 2017, ISBN 978-86-6055-097-4
Предавања, учества, рецензии и др.
1. Учество на “Деветти меѓународен симпозиум за примена на сончевата
топлинска енергија“, Глеисдорф, Австрија 3-5 септември 2008
2. Предавач на Меѓународен курс за директна примена на геотермална енергија,
Братислава, Словачка 2009
3. Јавна дебата “Местото на ОЕИ наспроти глобалното затоплување – сончева
енергија“, излагач, организирано од француски културен центар, Економски
факултет, Скопје 28 октомври 2009
4. Рецензија на книга “Стаклото во функција на енергетската ефикасност“, автор
Петар Николовски и Томе Костадинов, Скопје, март 2010
5. Рецензии на стручни учебници за графичко средно училиште, “Машини, уреди
и опрема“, “Графички материјали“, “Основи на графичкото инженерство“, 2010
6. Клучен предавач, конференција “Озеленување на Балканот - The Green EastWest Dialogue, Сесија за ЕЕ и ОЕИ на Балканот, презентација “Обновливите
енергетски извори во Македонија“, хотел Арка, Скопје 10 декември 2010
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7. Клучен предавач, “Правата и потребите на потрошувачите во енергетскиот
сектор во РМ, особено што се однесува до ОЕИ“, FP7 Training for Project
Development 240 mil. euro for SME's - Round table “SME’s in FP7- NGO, Industry
and Academia Collaboration in FP7” - “Strengthening Competitiveness and
Innovation and Access to BA Financing”, Холидеј ин, Скопје 15-17 ноември 2010
8. Состанок на експерти од полето на ОЕИ и ЕЕ, “Користење на сончевата
енергија за производство на електрична енергија“, организирано од Агенција за
енергетика на РМ, Скопје, 27 јануари 2011
9. Учество на работилница “Административни процедури за имплементација на
проекти за производство на електрична енергија од ОЕИ“, организирано од
ТИМЕЛ Проект Скопје – локален партнер за реализација на УСАИД проект
“Чекори за реализација на ОЕИ проекти во Македонија“, Холидеј ин, Скопје 29
март 2011
10. Водач на сесија, учесник во програмскиот комитет, Зголемување на можностите
“Solar Balkans 2011”, 1st Solar Business Forum for the Balkans, EXPO center, Sofia,
14-15 April 2011
11. Кружна маса “Сончевата енергија – перспективи во Македонија, реалност во
Словенија“, презентација “Потенцијалот на Македонија за производство на
електрична енергија од ФВ и улогата на невладините организации“,
организација на M-LAN Solar Macedonia, Скопски саем – конгресен центар
(Дипломатска сала), Скопје 13 октомври 2011
12. Конференција “Акции, примери и добри практики за инвестиции во ОЕИ“,
презентација “Добри практики во Европа за инвестиции во сончеви топлински
системи и можности во Македонија“, организација на АЕРМ, Скопски саем –
Панелна сала во Метрополис арена, ТЕХНОМА2011, Скопје 19 октомври 2011
13. Работилница “Жената, обновливите енергии и енергетската ефикасност“,
презентација “Улогата на жената за енергетски заштеди во домаќинството“,
организација на ЦеПроСАРД, Битола, Ресен, Тетово, октомври 2011
14. Учество на работилница - Подготовка на предлог концепт со наслов:
“Забрзување на пазарните прилагодувања во насока кон енергетска ефикасност
во индустријата и поттикнување на инвестиции за најдобри достапни практики
и технологии“, UNIDO & РЕЦ, Простории на Канцеларијата на РЕЦ во
Македонија, Скопје, 16 декември 2011
15. Јавна презентација на упатството “Енергетска ефикасност во јавните набавки“,
Машински факултет, Скопје 2 март 2012
16. Учество на собир на здруженија на граѓани кои се бават со енергија и
енергетика, организирано од АЕРМ, Стопанска комора, Скопје, 22 март 2012
17. Реализирана обука за примена на сончевата енергија во земјоделството, во
Битола, Скопје, Кочани, Велес (обучувач), 2012
18. Реализирана јавна кампања за “Промоција на системот за акредитација во
Република Македонија“ - Лифтови, нивно одржување и периодични прегледи
основни информации за правни и физички лица (тематска брошура) и Инфотека
-,,Акредитација”, во Битола, Охрид, Кочани, Скопје, 2012
19. Работилница – презентација и дискусија за изработениот документ Сметки за
енергија - разбирливи за потрошувачите, Холидеј ин, Скопје, 29 јуни 2012
20. S.Popovska-Vasilevska, Centralized or De-centralized Solar Energy, Workshop on
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Promoting Technology Transfer utilizing solar energy in the Western Balkan region,
Regional Environmental Center, Best Western Hotel M, Belgrade, Serbia, 6-7
November 6-7, 2012
21. Учество на Работилница, Regional Workshop & B2B Meeting for the
Transformation and Strengthening of the Solar Water Heating Market in the
Mediterranean Region, GEF/UNEP/OME/ICA/UNDP, Mondial hotel, Tirana,
Albania, 20-21.03.2013
22. Учество на работилница “Перспективи на ниско-температурната геотермална
енергија“, Центар за чисти технологии, Киев, 10-15.03.2014
23. Учество на Conference of South East Europe, ANNUAL EVENT 2014, Ljubljana
(Slovenia: Country chairing the SEE Programme in 2014), 24-25 September 2014
24. Учество на Работилница"JRC SUPPORT TO THE ENLARGEMENT", Нови Сад,
9 декември 2014
25. Рецензензија на книга “Концепт на приод кон мултидисциплинарно
проектирање на нискоенергетски и пасивни згради “, автор Петар Николовски,
декември 2014
26. Промоција на книга “Концепт на приод кон мултидисциплинарно проектирање
на нискоенергетски и пасивни згради“ (автор д-р Петар Николовски, рецензент
вонр.проф.Сања Поповска-Василевска), Саем – бизнис сала, Скопје, 5 март
2015
27. Учество на Состанок на ANEC работна група за бела техника, DIN Consumer
Council (Берлин), 19-21.05.2015
28. Учество на Работилница European Western Balkans Joint Fund: Energy Efficiency
Framework, Support for transposition of EPBD in FYR of Macedonia,
Министерство за економија на РМ – Сектор Енергетика, 14-15.07.2015
29. Примена на платформата за мерење и верификација во управувањето со
политиките за енергетска ефикасност, Скопје, Министерство за економија - сала
за состаноци, 09.12.2015
30. Учество на International conference Women in energyWIN2017,Скопје,5 June 2017
31. Учество на Конференција, panel on Geothermal Energy Use in SEE Region
(Geothermal energy use in Macedonia – present status and perspectives), invited
speaker, RENEXPO, Софија, 7-8.03.2017
32. Info Day, European Research Council (Erc) Grants for Individual Researchers,
Ministry of Education and Science and Macedonian Academy of Sciences and Arts,
March 24th 2017
33. Horizon2020 Info Days, host: European Commission, Marriot Hotel, Skopje, 27-28
November, 2017
Работа на проекти, студии и апликации
1. Компјутерска симулација на струјно – енергетски влажни ладилни кули, шифра
на проектот 40238600/0, Министерство за образование и наука на Република
Македонија, 2003-2005 (истражувач)
2. Методи за моделирање и симулација на струјно топлински процеси кај
топлинските турбини, шифра на проектот 40072398/0, Министерство за
образование и наука на Република Македонија, 2004 (истражувач)
3. Rural Sustainable Development through Integration of Renewable Energy
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Technologies in Poor European Regions - Acronym: RES INTEGRATION; in the
frame of FP6 “Integrating and strengthening the European Research Area, Specific
Measures in support of International Cooperation (INCO)” 2004-2007 (истражувач)
4. Renewable Energy Coordinated Development in the Western Balkan Countries Acronym: RECOVER: 6th Framework Program on Research, Technological
Development and Demonstration, 2005-2006 (истражувач)
5. Solar Water Heaters (Training of Experts & Professionals and Improvement of
Technology & Production); Development Austrian / Macedonian Project financed by
ADA, 2005-2008 (координатор за ОПМ)
6. Дијагностика на метода за контрола на работа на ладилна кула, Билатерален
проект Македонија-Словенија, 2006-2008 (истражувач)
7. Web Based Multimedia e-Learning for Applied Technologies WEBLAB, TEMPUS
Program 2006-2007 (истражувач)
8. Acceleration of the Cost-Competitive Biomass Use for Energy Purposes in the
Western Balkan Countries - Acronym: ACCENT; 6th Framework Programme on
Research, Technological Development and Demonstration, 2006-2007 (истражувач)
9. Post Diploma Course on Renewable Energies of Universities of South Balkan Area
(Bulgaria, Greece, Macedonia), INTERREG Program 2006-2008 (истражувач)
10. Development of Sustainability of Geothermal Project GEOTERMA in Kocani,
Macedonia, Development Austrian / Macedonian Project financed by ADA, 20062009 (истражувач)
11. Biomass Energy Europe – Acronym: BEE, Coordination and support action FP7ENERGY-2007-1-RTD, Project number 213417, 2008-2012 - истражувач
12. Integrated Solar Thermal Systems in Roofs and Facades, coordinator, co-financed by
ADA, 2009 (координатор и главен истражувач за Солар Македонија)
13. MAS-PLM, Master Studies and Continuing Education Network in Product Lifecycle
Management and Sustainable Production, Tempus JP, 144959-Tempus-2008-ITJPCR, 2009-2012 (истражувач)
14. Geothermal Communities, GeoCom – FP7 CONCERTO – 239515, 2010-2016
(координатор и главен истражувач за МАГА)
15. Agroenergy, CeProSARD, 2008-2012, SIDA, (истражувач)
16. Energy Friendly Bills, COM – Slovak Balkan Public Policy Fund, 2012,
(координатор/главен истражувач за ОПМ)
17. GeoSEE - Innovative uses of low-temperature geothermal resources in South East
Europe, South East Europe Transnational Cooperation Programme, European
Territorial Cooperation 2007-2013, MAGA (external expert) 2013-2015,
(координатор/главен истражувач)
18. Изготвување на база на прашања за писмен и практичен дел од испитот за
ракувачи со енергетски уреди и постројки, дог.бр.28334/12, Министерство за
економија на РМ – Сектор Енергетика, 2014 (координатор, соработник)
19. "Зголемување на знаењето за користење на обновливи извори на енергија во
СИПР и подготовка на техно-економска анализа за имплементација на пилотпроекти за хибридни сончеви системи", Солар Македонија за Центар за развој
на СИПР (Североисточен плански регион) на Република Македонија
Македонија, март-ноември 2014 (координатор, главен истражувач)
20. “Регионален модел за паметен систем за известување на граѓаните за
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општинските услуги“, ОП-и на Македонија, Црна Гора и Србија, Millieukontakt,
2015 (соработник)
21. “Учење преку работа“ од Еразмус + програмата, 2016-1-MK01-KA201-021676,
2016-2018 (координатор за Солар Македонија)
22. Проект “2.5 минути до полноќ“ од Еразмус + програмата, 2017-1-BG01-KA201036245, 2017-2019 (координатор за МАГА)
Организација и реализација на настани
1. Три семинари за обука на производители и експерти во рамките на проектот
Solar Water Heaters – Training of Experts & Professionals and Improvement of
Technology & Production (развоен проект финансиран од ADA), април, ноември
2006, мај 2007
2. Промотивна работилница на Солар Македонија (Македонско здружение за
сончева енергија), 21 мај 2007
3. Трибина “Примената на сончевата енергија во Македонија – Потреба и
предизвик“, Стопанска комора на Македонија, Скопје 25 март 2009
4. Работилница “Интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади“,
Стопанска комора на Македонија, Скопје 14 октомври 2009
5. Кампања "Интегрирани сончеви топлински системи во покриви и фасади", во
пет општини во Македонија, 2009
6. Работилница “Хармонизација на методологиите за проценка и одржлива
примена на биомасата и другите ОЕИ во општинските и националните
стратегии за енергетски развој“, Скопје, 4 ноември 2010 (BEE-FP7)
7. Втор работен состанок на проектниот тим на ГЕОКОМ-Геотермални
општества, Скопје и Кочани, 27-28 април 2011
8. Работилница за обука (активност во рамки на GEOCOM), Кочани, 18 декември
2015
Обуки
1. Организација на успешен развој на геотермален проект, Братислава, Словачка,
2009
2. Проектирање на гео-топлински пумпи GEOTRAINET, Пеине, Германија 2010
3. Технологии со ниски емисии на СО2, обука организирана од Националниот
центар за почисто производство – Македонија, Скопје 21-25 мај 2011
4. Семинар за проектанти - VIESSMANN – Големи сончеви топлински системи,
Машински факултет, Скопје 25 мај 2011
5. Обука на SIEMENS 23-27 мај 2011
6. Обука за енергетски контроли, Енергетска ефикасност во згради EBRD
TAM/BAS, хотел Средно Водно, Скопје 3-7 октомври 2011
7. Обуки за ОЕИ во рамки на GEOCOM, Renewable energy house, Брисел, 910.10.2013
8. Обука за енергетски контролори 03.03.2014-26.04.2014 (обучувач)
9. Обука за “Хоризонт 2020“, Развој и пишување на Европски предлог проект,
Технички факултет-Битола, 7-8 април 2015
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10. Training Programme for SBEM Trainers, Skopje, Macedonia, 22nd February 2016
Членства
1. ЗЕМАК –Здружение на инженери енергетичари на Македонија
2. IGA – International Geothermal Association (Меѓународно здружение на
геотермичари)
3. EGEC – European Geothermal Energy Council
4. МАГА –Македонско здружение за геотермална енергија (претседател)
5. Солар Македонија – Македонско здружение за сончева енергија (заменик
претседател)
6. ОПМ – Организација на потрошувачите на Македонија (претседател на
комисија за енергетика)
7. Член на Национален Управувачки Комитет на ГЕФ ПМГ Македонија
8. Член на Совет за заштита на потрошувачи при Секторот за локален економски
развој на Град Скопје

4. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
Врз основа на студентските анкети спроведени во периодот 2014/2015 и
2016/17, севкупниот работен ангажман на наставникот вонр. проф. д-р. Сања
Поповска-Василевска е позитивно оценет. Резултатот произлегува од статистичката
обработка на одговорите на прашањата дадени во прилог.
Резултати од студентската анкета за квалитетот на наставата на Технички факултет
спроведена за предметите од зимски семестар за академската 2014-2015 година:
Просечна оцена 1-10
Број на анкетирани студенти: 9
1. Го претставува планот за наставата (9.44)
2. Подготвен е за предавањата (9.56)
3. Јасно и разбирливо предава (9.56)
4. Редовно одржува настава (9.67)
5. Достапен е за консултации (9.67)
6. Професионален е и коректен во комуникацијата (9.67)
7. Има соодветен материјал за учење (9.33)
8. Прашањата се во рамките на материјалот од предметната програма (9.56)
9. Објективно го оценува знаењето (9.44)
10. Просечна оцена од студенти (9.22)
Просечна оцена (9.33)
Резултати од студентската анкета за квалитетот на наставата на Технички факултет
спроведена за предметите од зимски семестар за академската 2016-2017 година:
Просечна оцена 1-5
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Број на акетирани студенти: 8
I. Квалитет на настава
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата (4.88)
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите (4.00)
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (4.13)
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес
(3.63)
5. Наставникот стумулира дополнителна активност на студентите (3.63)
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и
проширување на знаењата од предметот (3.75)
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (4.63)
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
(4.25)
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на
наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.)
(4.25)
II. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (4.25)
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со
студентите (4.38)
III. Оценување на студентите
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната
програма и предвидената основна литература (4.63)
13. Структурата и содржината на испитните и колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување (4.13)
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (4.13)
Средна постигната оценка (4.19)
Според горе наведеното, рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од
самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и реализацијата кон
поставените стандарди за извршување на конкретните активности.
5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Во согласност со приложените податоци од конкурсната документација,
целокупната научна, стручна и општествена дејност на кандидатката Сања ПоповскаВасилевска, доктор по технички науки, Рецензентската комисија констатира дека се
исполнети сите услови на Конкурсот за избор на наставник од областите „Погонски
материјали“(горива и технологии за конверзија на енергија); „Ладилна техника и
системи“; „Греење и климатизација и топлификациони системи“ и друго на Технички
факултет-Битола.
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Врз основа на образложените елементи, соодветни за определување на квалитетот
на кандидатката за избор, Рецензентската комисија заклучи дека вонр.проф.д-р Сања
Поповска-Василевска ги исполнува сите услови да биде избрана за наставник од
горенаведените области. Кандидатката има научен степен доктор на технички науки од
научните области во кои се избира, во периодот од 2004-2018, била автор и коавтор: на 20
книги и публикации, на 10 трудови во национални и меѓународни списанија од кои 8 се со
импакт фактор; 70 стручни трудови од национални и меѓународни конгреси,
конференции, симпозиуми, семинари, работилници (рецензирани и објавени во зборници);
учествувала во 22 национални и меѓународни научно-истражувачки и стручни проекти, од
кои на 8 била координатор; активно е вклучена во националната и меѓународната
соработка, преку членство во здруженија и научно-стручна соработка; активно членува во
8 национални и меѓународни стручни и сродни здруженија каде има и определена
функција; организирала и реализирала 3 семинари, 1 трибина, 4 работилници и 1 работен
состанок; учествувала во повеќе обуки, работилници, семинари, рецензии, кампањи.
Имајќи ги в предвид сите изложени елементи, Рецензентската комисија со чест и
задоволство му предлага на Сенатот при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола,
да ја избере вонреден професор д-р Сања Поповска-Василевска во звањето редовен
професор во наставно-научните области „Погонски материјали“ (горива и технологии за
конверзија на енергија), „Ладилна техника и системи“, „Греење и климатизација и
топлификациони системи“ и друго.
Рецензентска комисија
Ред. проф. во пензија, д-р Ѓорѓи Тромбев, претседател, с.р.
Технички факултет – Битола
Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, член, с.р.
Технички факултет – Битола
Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, член, с.р.
Технички факултет – Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД ОБЛАСТИТЕ “ЕНЕРГЕТСКО И
ПРОЦЕСНО МАШИНСТВО (РАЗМЕНА НА ТОПЛИНА; ПОВЕЌЕФАЗНИ СИСТЕМИ;
СОГОРУВАЊЕ)”, “ТЕХНИЧКА ТЕРМОДИНАМИКА” И “ТЕХНОЛОГИЈА НА
ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И АЛАТНИ МАШИНИ” НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ
ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВО БИТОЛА

Наставно-научниот совет при Технички факултет – Битола, врз основа на
конкурсот објавен во весниците “Нова Македонија” и “Koha” на ден 12.02.2018 год., на
седницата одржана на ден 27.02.2018 година донесе одлука бр.02-199/7, со која се
формира рецензентска комисија во состав:

1. Академик Глигор Каневче – претседател
2. д-р Љубица Каневче – член
Ред. проф. во пензија, Технички факултет – Битола
3. Ред. проф. д-р Стојанче Нусев – член
Технички факултет – Битола

за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите “Енергетско и
процесно машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи; Согорување)”,
“Техничка термодинамика” и “Технологија на обработка на метали и алатни машини”.
По прегледот на доставената документација, а врз основа на Одлуката и во
согласност со барањата предвидени со Законот за високо образование на Р. Македонија и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни,
научни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс од страна на советот на Техничкиот факултет - Битола,
објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Koha” на ден 12.02.2018 год. за избор
на наставник во сите наставно-научни звања од областите “Енергетско и процесно
машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи; Согорување)”, “Техничка
термодинамика” и “Технологија на обработка на метали и алатни машини”, се пријави
кандидатотот д-р Андреевски Игор, дипломиран машински инженер, Вонреден професор
на Технички факултет во Битола.
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Кандидат: Вонр. проф. д-р Андреевски Игор



БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ

Вонр. проф. д-р Игор Андреевски, дипл. маш. инж., е роден на 28.04.1975 год. во
Битола.
Во Јули, 1998 год. дипломирал на Техничкиот факултет во Битола, на машинскиот
отсек, со што се стекнал со стручен назив - дипломиран машински инженер.
Во Декември, 2002 год. успешно го одбранил магистерскиот труд со наслов:
“Моделирање на планетарниот граничен слој и дисперзијата на полутантите при мали
брзини на воздухот”, со што се стекнал со научен степен магистер по технички науки.
Во Јули, 2008 година кандидатот Игор Андреевски успешно ја одбранил
докторската дисертација под наслов: “Примена на инверзната постапка за развој и
верификација на дисперзионите модели”, со што се стекнал со научен степен доктор на
науки од областа на техничките науки.
Кандидатот д-р Игор Андреевски е член на Здружението на енергетичари на
Македонија, ЗЕМАК, и на Комората на овластени архитекти и овластени инженери на
Македонија.



НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ

Кандидатот Вонр. проф. д-р Игор Андреевски во периодот од Септември 1998
година до Ноември 2008 година е на работната позиција помлад асистент и асистент,
додека од Ноември 2008 год. па до Јуни 2013 година, д-р Игор Андреевски е вработен на
позицијата Доцент на Технички Факултет, при што ја покрива наставата по поголем број
на предмети во рамките на наставните планови на факултетот.
Почнувајќи од периодот од Јуни 2013 год. па до денешен ден, д-р Игор Андреевски
е вработен на позицијата Вонреден професор на Технички Факултет, Универзитет
“Св.Климент Охридски”-Битола, при што учествува во реализацијата на наставата по
поголем број на предмети и тоа:



Прв цклус на студии: Термодинамика; Применета термодинамика; Одржлив
енергетски развој; Одржливи енергетски системи; Нуклеарни реактори;
Технологија на материјали.
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Втор циклус на студии: Одбрани поглавја од Термодинамика; Проценка на
влијанието врз животната средина.



Трет циклус на студии: Посебни поглавја од пренос на топлина и маса;
Енергетика во процесната техника.

Како резултат на наставно-педагошката дејност на кандидатот Вонр. проф. д-р
Игор Андреевски е издадена рецензираната збирка задачи,


Игор Б. Андреевски: “Збирка со решени задачи по Термодинамика и
миниприрачник со формули, податоци и графикони”, ISBN 978-9989-786-884, COBISS.MK-ID 95263754, CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје ,
536(075)(075.8),Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент
Охридски”- Битола, Битола, 2014.

Исто така, д-р Игор Андреевски е автор на поголем број интерни-скрипти по
поголем број на предмети како и материјали за вежби за студентите и тоа:


Интерна-скрипта предавања по предметот “Технологија на леење и
заварување”, Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент
Охридски”- Битола, Битола, 2010.



Интерна-скрипта предавања по предметот “Технологија на термичка
обработка”, Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент
Охридски”- Битола, Битола, 2010.



Интерна-крипта предавања по предметот “Технологија на материјалите”,
Технички Факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”- Битола,
Битола, 2002.



Вежби по предметите “Термодинамика 1”, “Термодинамика 2”, “Пренос на
топлина”, “Нуклеарни реактори”, “Одржливи енергетски системи”,
“CAD/CAM Апликации”.

Вонр. проф. д-р Игор Андреевски е ментор на поголем број дипломски и
магистерски работи, а членувал во комисии за одбрана на поголем број дипломски и
магистерски работи и неколку докторски дисертации.



НАУЧНO-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ ПРЕД СТЕКНУВАЊЕТО
НА НАСТАВНО-НАУЧНОТО ЗВАЊЕ - ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
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[1] Ѓ. Тромбев, Г. Каневче, А. Маркоски, И. Андреевски: "Ekološki aspekti
proizvodnje šečera", XIII Конгрес о опреми у процесној индустрији, Процесинг
'99, СМЕИТС, Београд, Србија, Октомври, 1999.
[2] И. Андреевски , Љ. Каневче, А. Маркоски: "Анализа на состојбата на
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[19] Nusev S., Andreevski I.: "Plastic material inject molding simulation using software
package “moldflow”", XX Congress about processing equipment and industry,
Procesing 2007, SMEITS, Belgrade, June 13-15, 2007.
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учествуваше како соработник-истражувач, Битола, 2006/2007.
[3] “Конструкција на алати за вбризгување на тeнкоѕидни полимерни производи со
примена на современи компјутерски методи”, Главен истражувач: С. Нусев,
софинансиран од Министерство за образование и наука на Република
Македонија, И. Андреевски учествуваше како соработник-истражувач, Битола,
2007/2008.

СТУДИСКИ ПРЕТСТОИ

- ICAMES, Универзитет Босфор, Мај 2005, Истанбул, Турција.
- Tехнички Универзитет Виена, , Октомври 2012, Виена, Австрија.

СТИПЕНДИИ

- Стипендист на Швајцарската фондација, World Federation of Scientists (National
scholarship programme) за 2007 година.

ОВЛАСТУВАЊА

-



Овластување А за изработка на проектна документација од машинство
Овластување Б за надзорен инженер од машинство
Овластување Б за ревизија на проектна документација од машинство
Овластување А за изработка на проектна документација од инженерство за
животната средина
Овластување А за изработка на проектна документација од противпожарна
заштита
Овластување за енергетски контролор.

ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА

Во согласност со резултатите од спроведената самоевалуација извршена од страна
на Универзитетот “Св.Климент Охридски”, односно студентските анкети, за зимските
семестри во академските 2016/17, односно 2017/18 год. на Техничкиот факултет - Битола,
добиени од страна на надлежните органи, може да се констатира дека севкупниот работен
ангажман на наставникот, Вонр. проф. д-р Игор Андреевски, по сите критериуми е високо
оценет.
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Така, според резултатите од самоевалуацијата за зимскиот семестар за академската
2016/17 година Вонр. проф. д-р Игор Андреевски согласно дефинираните критериуми е
оценет со средна оценка 4,92 (минимум 4,83 – максимум 5), додека според резултатите од
самоевалуацијата за зимскиот семестар за академската 2017/18 година Вонр. проф. д-р
Игор Андреевски е оценет со средна оценка 4,55 (минимум 4,22 – максимум 4,78).
Рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од самоевалуацијата на
кандидатот, односно позитивно ги прифаќа просечните оценки согласно анкетните
критериуми.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Рецензентската комисија врз основа на приложеното може да констатира дека
кандидатот д-р Игор Андреевски, дипл. маш. инж, во текот на своето школување,
постдипломски студии и во текот на изработката на магистерскиот труд и докторската
дисертација покажал забележителни резултати, успеси и потенцијали.
Вонр. проф. д-р Игор Андреевски остварува активна научно-стручна дејност,
односно објавил поголем број трудови и учествувал во научно-истражувачки и развојни
проекти, и тоа како во текот на целокупното негово работење и школување, така и во
последните пет години од неговиот последен избор во звањето Вонреден професор. Како
резултат на тоа објавени се поголем број на научно-стручни трудови во меѓународни
стручни списанија како и меѓународни научни публикации во рамките на меѓународните
симпозиуми и конгреси каде тој се јавува како автор и коавтор, од кои најголем дел се во
рамките на областите за кои и се избира за наставник со овој конкурс.
Во рамките на наставно-педагошката дејност на Вонр. проф. д-р Игор Андреевски
може да се заклучи дека активно бил вклучен во сите степени на наставно-образовниот
процес на Техничкиот факултет во Битола односно успешно ја реализирал наставнообразовната дејност на поголем број на предмети при студиите од прв, втор и трет циклус
на Техничкиот факултет од областите за кои и се однесува овој конкурс, а истовремено
учествувал и во оспособување на млади научни кадри на оваа високо образовна
институција.
Истовремено д-р Игор Андреевски има значајни активности и во рамките на
издавачката дејност односно во рамките на покривањето на наставата по предметните
програми кои ги предава на Техничкиот факултет во Битола со соодветни учебни
помагала односно материјали за студентите.
Кандидатот Вонр. проф. д-р Игор Андреевски стекнал позитивна оценка во двете
последно спроведени самоевалуации, што е во согласност со одредбите за избор во
наставно-научни звања наведени во Законот за високо образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Рецензентската комисија врз основа на претходно наведените и елаборирани
податоци, како и врз база на предвидените услови според објавениот Конкурс и
соодветните законски акти, констатира дека кандидатот д-р Игор Андреевски, дипл. маш.
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инж. во целост ги исполнува условите предвидени со конкурсот, Законот за високо
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно-научното звање Редовен Професор од
областите наведени во конкурсот.
Земајќи ги во предвид сите претходно наведени факти, Рецензентската комисија
има задоволство да му предложи на Сенатот при Универзитетот “Св.Климент Охридски”Битола, да го избере кандидатот Вонр. проф. д-р Игор Андреевски, дипл.маш.инж., во
наставно-научното звање Редовен Професор во областите “Енергетско и процесно
машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи; Согорување)”, “Техничка
термодинамика” и “Технологија на обработка на метали и алатни машини”.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

1. Акад. Глигор Каневче – претседател, с.р.
2. д-р Љубица Каневче – член, с.р.
Ред. Проф. во пензија, Технички факултет – Битола

3. Ред. Проф. д-р Стојанче Нусев – член, с.р.
Технички факултет – Битола

Битола
15.03. 2018 год.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ: Припрема за печатење и
ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка,
доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер)
Врз основа на распишаниот конкурс во дневниот весник „Нова Македонија“ од 12.02.2018
година, за избор на еден наставник во наставно-научно звање од областите: Припрема за
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка,
доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки системи
(хардверски системи, софтвер) наставно – научниот совет на Техничкиoт факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на својата седница одржана на
27.02.2018 година, со одлука број 02-199/6 година, формира рецензентска комисија за
избор на наставник, во состав:
1. Д-р Томе Јолевски, Редовен професор во пензија – претседател
Технички Факултет - Битола
2. Ред. проф. д-р Силвана Ангелевска – член
Технички Факултет – Битола
3. Ред. проф. д-р Александар Маркоски – член
Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола
со задача да подготви реферат за избор на наставник со сите наставно – научни звања од
областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење
(форми, постапка, доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер). Комисијата ги разгледа поднесените материјали и
на Наставно – научниот совет при Технички факултет Битола му го поднесува следниот:

РЕФЕРАТ
На конкурсот објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ од 12.02.2018 година, за
избор на еден наставник во наставно – научно звање од областите: Припрема за печатење
и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка),
Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи,
софтвер) навремено се пријави кандидатот:

1. Доцент д-р Роберто Пашиќ, дипл. граф. инж.
Врз основа на доставената документација до Рецензентската комисија, како и врз
сознанијата за достигнувањата на кандидатот доцент д-р Роберто Пашиќ, имаме чест и
задоволство да го искажеме своето мислење за наставно-образовните и научноистражувачките активности на кандидатот.
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Врз основа на приложената документација од кандидатот и приложените научни трудови,
Рецензентската комисија го констатира следното:

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Роберто Пашиќ, роден е на 18.01.1970 година во Битола, Основно и средно образование
завршува во Битола, со континуиран одличен успех. Во 1991 г. се запишува на Технички
факултет Битола, Електротехнички отсек, насока Електроенергетика, каде дипломира 1994
година стекнувајќи се со стручен назив Електротехнички инженер. Образованието го
продолжува на Технички факултет Битола, Графички отсек, каде дипломира во првата
генерација стекнувајќи се стручен назив Дипломиран графички инженер - VII/1 степен. Во
текот на студирањето активно учествува на неколку проекти раководени од професори
при Технички факултет Битола. Во периодот пред дипломирањето, во учебната 2000/2001
година бил избран за демонстратор по предметот "Специјални постапки на печатење" кај
предметниот наставник ред. проф. Д-р Риста Трајковиќ. Во учебната 2001/2002 избран и
за демонстратор на предметот "Техничка подготовка за печатење" кај предметниот
наставник ред. проф. Д-р Риста Трајковиќ. Од 29.12.2005 година вработен на Технички
факултет Битола, како помлад асистент од областа на Графичкото инженерство. На
03.04.2008 година одбранет е Магистерскиот труд под наслов "Квалитативна и Cost
Benefit анализа применета на амплитудно модулиран и фреквентно модулиран растер кај
повеќебоен отпечаток". На 07.05.2013 година одбранет Докторат со наслов "Адаптибилен
систем за автоматизирано off line управување со квалитет на отпечаток кај табачен офсет
печат".
2. НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Во текот на наставно образовниот процес, доцент д-р Роберто Пашиќ бил ментор и член
на комисија на голем број на одбранети дипломски трудови. На втор циклус студии бил
член на комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови. Бил член на
комисија на две одбранети докторски дисертации.
Наставно образовната дејност ја извршува одговорно, унапредувајќи ги методите за
пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на студентите од сите циклуси на
студии. Кандидатот го осовременува наставниот процес и се залага за проширување на
постојаната и воспоставување на нова соработка со други Високо образовни институции
од земјава и странство, како и за проширување на постојаната и воспоставување на нова
соработка со стопански субјекти од земјава особено во областа на Графичката индустрија.
Усовршувањето на кандидатот е насочено кон истражување на научни и стручни
проблеми и изнаоѓање на решенија со современи научни методи во сферата на областите
за кои се избира.
За успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност на доцент д-р Роберто
Пашиќ, потврда е и високата оценка од спроведената евалуација од страна на студентите
во 2017/18 година.
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3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Доцент д-р Роберто Пашиќ како автор или коавтор ги објавил следните трудови:

1. "Управувачки LOOP системи и нивна примена во графичката индустрија", Пашиќ Р.,
Ангелевска С., Јолевски И.; објавен на GRID 2006, Нови Сад, Србија,
2. "Автоматизација на графичката индустрија со имплементација на CIP4", Пашиќ Р.,
Ангелевска С., Јолевски И.; објавен на GRID 2006, Нови Сад, Србија,
3. "Спроводливост, pH и вискозност, значење на мерењето на овие големини и нивно
влијание во процесот на офсет печат", Пашиќ Р., Јолевски Т., објавен на GRID 2006, Нови
Сад, Србија,
4. "CIP4 и JDF", Пашиќ Р., Јолевски И., објавен на Златибор 2007, Србија.
5. "Qualitative Analisys of AM and FM screening in multicolor offset printing", Pasic R.,
Angelevska S., Dimitrieska C.; CHEMICAL INDUSTRY - Journal of the Association of the
Chemical Engineers Serbia, Printing Technology part, No. 4, Vol. 63, 2008, indexed in Science
Citation Index - Expanded, Web of Science, (IF: 0,46; DOI: 10.2298/HEMIND0804247P).
6. "Amplitude Modulated and Frequency Modulated Screening in Multicolor Offset
Printing", Pasic R., Angelevska S., Dimitrieska C., Jolevski I.; GRID 2008, Novi Sad, Serbia.
7. "Vehicle Detection Using AMR Sensors"; Markoski A.; Jolevski I.; Pasic R.; European
Researchers' Night - Macedonia 2010.
8. "Multifunctional Sensor Node"; Markoski A.; Jolevski I.; Pasic R.; European Researchers'
Night - Macedonia 2010.
9. "AMR Sensing Node for Vehicle Identification and Clasification"; Jolevski I.; Markoski
A.; Pasic R.; ISEP, 19th International Symposium on Electronics in Transport, Ljubljana,
Slovenia, 2011.
10. "Smart vehicle sensing and classification node with energy aware vehicle classification
algorithm"; Jolevski I.; Markoski A.; Pasic R.; ITI 2011, 33rd International Conference on
Information Technology Interfaces, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 2011; cited by: Taqhvaeeyan S.;
Rajamani R.; University of Minnesota, MN, USA: "Portable Roadside Sensors for Vehicle
Counting, Classification and Speed Measurement" published in Intelligent Transportation
Systems, IEEE Transactions on (Volume:15, Issue:1), ISSN: 1524-9050, 25 Sep. 2013, (IF:
2,472).
11. "Measurment of Halftone Values on CtP Offset Printing Plates in CtP Device
Calibration"; Pasic R.; Markoski A.; Angelevska S.; Dimitrieska C.; CPAG 2011, 17th
International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Packaging and Graphics, Cigota, Zlatibor,
Serbia.
12. "Possibility of using a low cost RGB color sensor in printing quality control"; Pasic R.;
Andonovska S.; Markoski A.; Jolevski I.; PDC 2011, 15th International Conference on Printing,
Design and Graphic Communications, Senj, Croatia.
13. "Examination of print quality by changing of relative printing contrast during of thermal
aging of printed samples "; Andonovska S.; Ristevski R.; Dimitrieska C.; Pasic R.; Trombev Gj.;
PDC 2011, 15th International Conference on Printing, Design and Graphic Communications,
Senj, Croatia.
14. "Стандардизација на офсет печатот"; Пашиќ Р.; Маркоски А.; Димитриеска Ц.;
Зборник на трудови ТФБ 2011.
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15. "Development of student training environment for embedded sensor applications" ; Pasic
R.; Markoski A.; Jolevski I.; Perspectives of Mechatronics Engineering, Ohrid 2012.
16. "Changes of Spectrophotometric Characteristics on Offset Printing Substrates Under the
External Factors Influences"; Pasic R.; Andonovska S.; Markoski A.; GRID 2012, 6th
International Symposium on Graphic Engineering and Design, University of Novi Sad, Faculty
of Technical Sciences, Department of Graphic Engineering and Design, Serbia.
17. "Колор менаџмент - значење, имплементација, придобивки"; Димитриеска Ц., Пашиќ
Р., Ефремов З.; Зборник на трудови ТФБ 2012.
18. "G7 (graybalance, CMYK/RGB) метод за калибрација, пробен отисок и комерцијално
печатење"; Пашиќ Р.; Маркоски А.; Димитриеска Ц.; Зборник на трудови ТФБ 2012.
19. "Влијаниjа на додатоците за избелување на хартијата во контролата на квалитетот на
офсет отпечаток согласно ISO12647-2 и ISO13655"; Пашиќ Р.; Димитриеска Ц.; Зборник
на трудови ТФБ 2013.
20. "Vehicle sensor node for smart parking's of the future"; R.Pasic; I.Jolevski; A.Markoski; 6th
ICT Innovations Conference 2014, Web Proceedings ISSN 1857-7288, Ohrid, Macedonia.
21. "Evaluating the integrated management systems into Bitola's region with a special accent on
injuries spotted in larger industrial capacities"; I. Kuzmanov; R. Pasic; International Journal of
Engineering Research and General Science, Volume 3, Issue 6, Nov - Dec 2015, pages 337-341,
ISSN 2091-2730, (IF: 3,843).
22. "Print Quality Control Management for Papers Containing Optical Brightening Agents"; R.
Pasic; I. Kuzmanov; S. Mijakovska; International Journal of Scientific and Engineering
Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016, pages 271-274, ISSN 2229-5518, (IF: 3,8).
23. "Analyzing the Injuries in Large Industrial Entities from Bitola, Segments of Extensive
Research regarding the Control of Quality Assurance"; I. Kuzmanov; R. Pasic; S. Mijakovska;
International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016,
pages 968-971, ISSN 2229-5518, (IF: 3,8).
24. "Influence of corner detectors in the process of 3D modeling from video"; S. Mijakovska; R.
Pasic; I. Kuzmanov; International Journal of Scientific and Engineering Research, Volume 7,
Issue 9, Sep 2016, ISSN 2229-5518, (IF: 3,8).
25. "The strain of clamps on carrying structure"; Hristovska E., Nusev S., Kuzmanov I., Pasic R.,
XIII International Scientific Conference, Machines, Industrial Design Engineering and
Ergonomics September 2016, Proceedings 25(211), 2016, ISSN 1310-3946, pages 4-5.
26. "Realization of Low-Cost IoT System for Environmental Monitoring: Potential and
Challenges"; A. Markoski; N. Rendevski; R. Pasic; R. Markoska; 3rd International Conference
on Environmental Science and Technology ICOEST; 19-23 October 2017; Budapest, Hungary;
ISBN 978-605-83575-7-0.
4. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СКРИПТИ
Објавена книга:
1. Јолевски Т., Пашиќ Р.; "Менаџмент на мултимедијални проекти", Битола 2010, ISBN
9989-786-08-9.
Објавени учебни помагала / скрипти за интерна употреба:
1. Роберто Пашиќ, Риста Трајковиќ: „Збирка решени задачи по предметот Технолошка
подготовка за печатење“,
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Роберто Пашиќ, Риста Трајковиќ: „Технологија на печатење“,
Роберто Пашиќ: „Мерење и управување со графички процеси“,
Роберто Пашиќ: „Репродукциона техника“,
Роберто Пашиќ: „Векторска и растерска графика“,
Роберто Пашиќ: „Интеграција и одржување на компјутерски системи“,
Roberto Pasic - UKLO, Agron Pajaziti – UNI PR, Aleksandar Markovski – UKLO:
„Actuators in mechatronics“.

Членство во редакција на списание со меѓународен уредувачки одбор
1. International Journal - Technology, Engineering, Management, Entrepreneurship,
Learning
ISSN 2545 – 4390
Editor in Chief
2. Journal of Graphic Engineering and Design
Published by University of Novi Sad,
Faculty of Technical Sciences,
Department of Graphic Engineering and Design
ISSN 2217-379X (Printed version)
ISSN 2217-9860 (Online)
Рецензент на конференција со меѓународен уредувачки одбор
1. 52th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technologies - ICEST 2017
Учество на меѓународни проекти:
1. European Project UM JEP-16155-2001, со цел дизајнирање и имплементација на
виртуелна дигитална библиотека (VDL) како дел од DES (Distance Education System);
2. European Project UM JEP-17045-2002, Wireless Campus for Strengthening of Student
Services (WCSSS);
3. TEMPUS IV Project: 158644 - JPCR, Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic
Studies - DRIMS;
Остварени посети и стручни престои во следните институции:
1. TelecomSUD Paris, France, 19.09.2002 - 30.09.2002,
2. TelecomSUD Paris, France, 30.11.2003 - 14.12.2003,
3. TelecomSUD Paris, France, 01.06.2005 - 08.06.2005.
5. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА
Во насока на наведените констатации за кандидатот, зборуваат и резултатите од
извештајот на извршената евалуација, според која кандидатот е позитивно оценет. Врз
основа на спроведената студентска анкета спроведена во периодот 2017/2018, зимски
семестар, севкупниот работен ангажман на наставникот, доцент д-р Роберто Пашиќ е
позитивно оценет. Резултатот произлегува од статистичката обработка на одговорите на
прашањата дадени во прилог.
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Технички факултет ‐ Битола
Студентска анкета – 2017/2018 зимски семестар
Доц. д‐‐р Роберто Пашиќ, број на испитаници 22
Легенда за оценувањето: 5 = одличен, 1 = незадоволителен

Прашањата од анкетата беа поделени во 5 групи:
I. Квалитет на наставата
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата,
Оценка 4,73.
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај
студентите, Оценка 4,73.
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите
за вклучување во наставниот процес, Оценка 4,73.
4. Наставникот стимулира дополнителна активност кај студентите, Оценка 4,64.
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување
на знаењата од предметот, Оценка 4,68.
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења, Оценка 4,59.
7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма, Оценка 4,55.
II. Редовност
8. Наставникот редовно ја изведува наставата, Оценка 4,64.
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка, Оценка 4,86.
III. Однос кон студентите
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво, Оценка 4,82.
IV. Оценување на студентите
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите,
Оценка 4,64.
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да
се оцени нивото на совладаност на материјалот, Оценка 4,59.
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и
применливи знаења и вештини, Оценка 4,41.
V. Литература
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература, Оценка 4,5.
15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и предвидената
основна литература, Оценка 4,73.
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студиската програма, Оценка 4,64.
ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА НА КАНДИДАТОТ ПО СИТЕ ПРАШАЊА: 4,65
Согласно извршената анкета од страна на студентите во 2017/2018 година, севкупниот
работен ангажман на наставникот доцент д-р Роберто Пашиќ е оценет со висока просечна
оцена 4,65. Кандидатот е позитивно оценет во однос сите 5 групи на прашања. Според
горе наведеното, рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од
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самоевалуацијата на кандидатот и неговиот однос кон студентите и реализацијата кон
поставените стандарди за извршување на конкретните активности.

5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Научниот, научно-истражувачкиот, апликативниот и педагошкиот придонес на доцент д-р
Роберто Пашиќ е основа за дефинирање на научниот, истражувачкиот и апликативниот
профил на кандидатот што е посебно значајно за областите за кои се избира. Кандидатот
покажува висок степен на организиран и систематски пристап кон проблемите од
областите на: Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење
(форми, постапка, доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер) со што се профилира како успешен
универзитетски педагог со високи методски знаења, вештини, компетенции и
способности. Со неговото учество во научно-истражувачки проекти се потврдува и како
истражувач кој нуди идеи и решенија на проблемите кои произлегуваат од соодветното
истражување. Оттука со право може да констатираме дека кандидатот низ научната работа
се потврдува како сериозен и систематски истражувач, кој на научен начин согласно
педагошките стандарди ги пренесува своите методски искуства и знаења на студентите.
Во оваа смисла рецензентската комисија има задоволство да констатира дека педагошката,
научно-истражувачката работа како и апликативната и практичната дејност на доцент д-р
Роберто Пашиќ има особен придонес за развој на научните области: Припрема за
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка,
доработка), Организација и методологија на проектирање на сметачки системи
(хардверски системи, софтвер).
Кандидатот, доцент д-р Роберто Пашиќ своите знаења, компетенции, вештини и
способности во подрачјето на Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing),
Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Организација и методологија на
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер), ги потврдил и
афирмирал преку: објавување на научни и стручни трудови, од кои 6 се научни трудови
објавени во научни списанија со импакт фактор, повеќето цитирани во базата Thomson
Reuters – Web of Science, учество на научни и стручни конференции, учество на обуки,
семинари, учество во тимска работи на апликативни проекти и спроведени обуки, како и
со авторство и коавторство во објавувањето на учебни помагала.
Богатата педагошка дејност поврзана со вршење на наставната дејност каде се афирмирал
како наставник, член на комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови
и докторски дисертации, покажуваат дека станува збор за квалитетен научен работник при
Универзитетот Св. „Климент Охридски“-Битола.
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Врз база на горе изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во предвид вкупната
научна, научно-истражувачка, апликативна, стручна и наставно-педагошка активност на
кандидатот доцент д-р Роберто Пашиќ, како и фактите дека целосно ги исполнува
пропишаните критериуми и услови предвидени со Законот за Високо образование, како и
исполнување на условите предвидени во Правилникот за единствените критериуми и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот Св. „Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија има
особено задоволство и чест на Наставно - научниот совет при Технички Факултет Битола,
да му предложи доцент д-р Роберто Пашиќ, да го избере во звањето Вонреден професор
во наставно научните области: Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing),
Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Организација и методологија на
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер).

Битола, 19.03.2018

Рецензентска комисија

1. Д-р Томе Јолевски, редовен професор во пензија – претседател, с.р.
Технички Факултет – Битола;
2. Ред. проф. д-р Силвана Ангелевска – член, с.р.
Технички Факултет – Битола;
3. Ред. проф. д-р Александар Маркоски – член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола

57
ДО НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ:
Енергетско и процесно машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи),
Греење и климатизација и топлификациони системи и Tермотехника и
термотехнички апарати и постројки
на Технички факултет - Битола
Врз основа на распишаниот конкурс објавен во весниците „Вест“ и „Koha“ на ден
12.02.2018 година, за избор на наставник од областите: Енергетско и процесно машинство
(Размена на топлина; Повеќефазни системи), Греење и климатизација и топлификациони
системи и Термотехника и термотехнички апарати и постројки, Наставно - научниот совет
на Технички факултет - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, на
седницата одржана на 27.02.2018 год. донесе одлука бр. 02-199/8, со која се формира
Рецензентска комисија во состав:
1. Ред. проф. во пензија д-р Марко Серафимов, - претседател
Машински факултет - Скопје
2. Ред. проф. во пензија д-р Ѓорѓи Тромбев - член
Технички факултет - Битола
3. Вонр. проф. д-р Игор Андреевски - член
Технички факултет - Битола,
да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите:
Енергетско и процесно машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи), Греење и
климатизација и топлификациони системи и Термотехника и термотехнички апарати и
постројки.
На објавениот конкурс се пријави кандидатот доц. д-р Севде Ставрева, дипл. маш.
инж.
Врз основа на Одлуката и на увидот во доставената конкурсна документација, а во
согласност со барањата предвидени со Законот за високо образование на Р. Македонија и
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни,
научни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Рецензенската комисија до Наставно - научниот совет на Технички
факултет - Битола го поднесува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци за кандидатката доц. д-р Севде Ставрева
Севде Крсте Ставрева (моминско Петревска) e родена на 03. 10. 1969 година во
Битола, каде што завршила основно и средно образование со континуиран одличен успех.
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Во овој период учествувала на бројни натпревари, од општинско и републичко ниво од
областите физика, литература и друго, при што е добитник на повеќе награди и
признанија. Во овој период е корисник на стипендијата за талентирани ученици на РСИЗ
за научно-истражувачка дејност на СР Македонија.
Во учебната 1988/89 се запишува на студии на Техничкиот факултет - Битола, на
машински отсек, насока општо машинство. Студиите ги завршува во предвидениот рок, со
просечен успех 8,7. Во текот на студиите била корисник на стипендија за талентирани
студенти на Министерството за образование на Р. Македонија.
Во ноември 1993 год. се запишува на последипломски студии на Машинскиот
факултет во Скопје – Институт за Термотехника и термоенергетика, група Греење и
климатизација, каде ги положила предвидените испити со просечна оценка од 9,85.
Магистерската работа под наслов “Енергетска анализа на двоканален систем за
климатизација“ успешно ја одбранила на 16.04.2004 година и стекнала со академски
степен - магистер по машински науки. Во текот на последипломските студии користела
стипендија за научни и стручни кадри од Министерството за наука на Р. Македонија.
Во учебната 2006/2007 година и 2007/2008 година била ангажирана како стручен
соработник на Техничкиот факултет во Битола.
На 30.05.2008 година се вработува како инженер за машинско одржување во РЕК Битола.
На 26.11.2008 година се вработува на Техничкиот факултет - Битола како помлад
асистент од областа на Машинство (реферат објавен во анекс на билтен бр. 312 од
07.11.2008 год.).
На 27.09.2011 год. е избрана за асистент (билтен бр. 352 од 09.09.2011 год.) од
областите: Производно машинство, технологии и системи, Транспортна механизација,
Техничка механика и механика на тврдо тело и Математичко моделирање и симулација на
енергетски процеси, на Техничкиот факултет - Битола.
На 28.06.2013 година, на Институтот за термичко инженерство при Машинскиот
факултет во Скопје, ја одбранила докторската дисертација со наслов: „Влијание на
дистрибуцијата на воздухот врз енергетската ефикасност во дата - центрите“, со што се
стекнала со академски степен - доктор на технички науки.
Избрана е за наставник од областите: Греење и климатизација и топлификациони
системи, Термотехника и термотехнички апарати и постројки и Производно машинство,
технологии и системи (билтен бр. 377 од 29.08.2013 год.) во звање доцент, на Техничкиот
факултет во Битола, на 17. 09. 2013 година.
2. Наставно - образовна дејност
Кандидатот, доц. д-р Севде Ставрева, како помлад асистент и асистент, изведувала
вежби по повеќе предмети на Техничкиот факултет во Битола: Пренос на топлина,
Разменувачи на топлина, Машинска обработка и алатни машини, Метални конструкции,
Средства за транспорт, Техничка механика, Јакост на материјалите, Техничка механика и
јакост на материјали, Современи конструктивни материјали, Развој на нови производи и
процеси, Конструкција на алат за пластична деформација, Машини и обработка со
деформација и Конструкција, одржување и испитување на металорезачки машини.
Од изборот за доцент од областите: Греење и климатизација и топлификациони
системи, Термотехника и термотехнички апарати и постројки и Производно машинство,
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технологии и системи, па се до денес, изведува настава на прв циклус на студии, на
студиската програма Машинство, по предметите: Пренос на топлина, Разменувачи на
топлина, Топлински и процесни апарати и Современи конструктивни материјали, на
студиската програма Инженерство за заштита на животна и работна средина, по
предметите: Инженерот и животната средина и Основи на заштита на воздухот и на
студиската програма Инженерство за заштита на животна и работната средина, по
предметот: Мониторинг на состојбата на животната средина.
На втор циклус на студии на Машинскиот отсек е ангажирана како наставник по
предметите: Когенеративни термоенергетски постројки и Енергетска ефикасност во
термичките системи, а на трет циклус на студии на Машинскиот отсек по предметите:
Енергетика во процесната техника, Посебни поглавја од пренос на топлина и маса и
Процеси и уреди за заштита на животната средина.
Наставната дејност ја извршува одговорно и постојано се стреми кон
осовременување
на наставниот процес, за што подготвила материјал согласно
предметните содржини предвидени со студиските програми. Потврда за успешната
реализација на наставната дејност е високата средна оценка од спроведената евалуација на
студентите.
Во текот на наставно-образовниот процес, учествувала во комисии за одбрана на
дипломски работи и во комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови.
Во изминатиот период научно и стручно се усовршувала и остварила повеќе
студиски престои, преку учество во научно-истражувачки проект и учествувала како автор
и коавтор на научни и стручни трудови во меѓународни и домашни конференции,
симпозиуми, конгреси.
Вклучена е во апликативната дејност, дава свое стручно мислење во рецензии,
учествува во обуки, тркалезни маси, работни комисии и др.
Активно го владее англискиот јазик.
3. Научно-истражувачка дејност на кандидатот и останати активности во
последните пет години (после изборот во доцент)
• Список на објавени научни и стручни трудови
1. Hristovska E., Stavreva S., Jovanovska V., Kuzmanov I., Sovreski Z.: "Model for
determining the static load on movable spatial console lattice girder bounded with
clamps", International journal for science, technics and innovations for the industry
Machines Technologies, Materials, Year XI, Issue 12, 2017, pp.551-553, ISSN PRINT
1313-0226, ISSN WEB 1314-507X.
2. Христовска Е., Ставрева С., Јовановска В.: „Модел за определување на
статичкото оптоварување на придржувана со затеги подвижна просторна
конзолна решетка“, Универзитетска интерна конференција УКЛО 21-УИК
„Науката на УКЛО - искуства и перспективи“, Крушево, Македонија, 29-30
септември 2017.
3. Gazmend Krasniqi, Cvete Dimitrieska, Igor Andreevski, Sevde Stavreva, Korab
Krasniqi: "Average Wind Velocity, Direction, and Distribution in Six Regions of Kosovo"
TEMEL International Journal, Volume 1, Issue 2, October 2017, pp.34-39, ISSN 25454390.
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4. Igor Andreevski, Vangelce Mitrevski, Sevde Stavreva, Cvete Dimitrieska, and Oliver
Slivoski: "Energy Management System (EnMS)- Case of Energy Source Substitution in
Primary School Building", 18th Symposium on Thermal Science and Engineering of
Serbia, Sokobanja 17-20 October 2017.
5. Prof. Dr Angelevska V., Prof. Dr Stojanovski V., Prof. Dr. Dimitrieska C., Assis. Prof.
Dr Stavreva S., Assis. Prof. Dr Angelevska B.: "Automobile Compression Ignition
Engines Pollution", International Scientific Journal, TRANS & MOTAUTO WORLD,
Year II, Issue 4, 2017, pp.166-169, ISSN PRINT 2367-8399, ISSN WEB 2534-8493.
6. Prof. Dr Angelevska V., Prof. Dr Stojanovski V., Prof. Dr. Dimitrieska C., Assis. Prof.
Dr Stavreva S., Assis. Prof. Dr Angelevska B.: "Automobile Compression Ignition
Engines Pollution ", XXV International Scientific Conference Trans & MOTAUTO,
28.06.-01.07. 2017, Burgas, Bulgaria.
7. Prof. Dr Stojanovski V., Prof. Dr Angelevska V., Prof. Dr. Dimitrieska C., Assis. Prof.
Dr Stavreva S., Assis. Prof. Dr Angelevska B.: "Bearing Construction of Passenger's
Seat, and the Acct/ Affect of the Safe Area During the Bus's Accident ", International
Scientific Journal, TRANS & MOTAUTO WORLD, Year II, Issue 3, 2017, pp.107-109,
ISSN PRINT 2367-8399, ISSN WEB 2534-8493.
8. Prof. Dr Stojanovski V., Prof. Dr Angelevska V., Prof. Dr. Dimitrieska C., Assis. Prof.
Dr Stavreva S., Assis. Prof. Dr Angelevska B.: "Bearing Construction of Passenger's
Seat, and the Acct/Affect of the Safe Area During the Bus's Accident ", XXV International
Scientific Conference trans & MOTAUTO, 28.06.-01.07. 2017, Burgas, Bulgaria.
9. Ставрева С., Димитриеска Ц., Христовска Е., Соврески З., Симеонов С.:
„Енергетски ефикасен систем за греење, климатизација и вентилација на дата
центaр“, Зборник на трудови, Советување во Костолац, Србија мај 2017.
10. Талевски Н., Соврески З., Христовска Е., Јовановска В., Ставрева С., Симеонов
С.: „Придобивки од создавање на одржлив логистички модел на систем за
собирање на комунален отпад во општина Битола“, Зборник на трудови,
Советување во Костолац, Србија мај 2017.
11. Cvete Dimitrieska, Silvana Angelevska, Zore Angelevski, Sevde Stavreva: “Heating
with Biomass – Benefits of the Investmens“, 13th International Conference on
Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, Banja Luka,
BiH,
May
26-27,
2017,
ISBN
978-99938-39-73-6
http://demi.rs.ba/2017/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
12. Prof. Dr. Sc. Hristovska E., Assis. Prof. Dr. Sc. Kuzmanov I, Assoc. Prof. Dr. Sc.
Sovreski Z., Assis. Prof. Dr. Sc. Stavreva S., Mr Aziri Z.: "Directions for Load and
Safety Appreciation of Carrying Structures Component Elements", International scientific
journal" TRANS MOTAUTO WORLD", Year II, Issue 1, 2017, pp.5-7, Scientific
Technical Union of Mechanical Engineering "Industry 4.0", Bulgaria ISSN PRINT 23678399, ISSN WEB 2534-8493.
13. Prof. Dr. Sc. Hristovska E., Assis. Prof. Dr. Sc. Kuzmanov I, Assoc. Prof. Dr. Sc.
Sovreski Z., Assis. Prof. Dr. Sc. Stavreva S., Mr Aziri Z.: "Directions for Load and
Safety Appreciation of Carrying Structures Component Elements", II International
Scientific Conference "High Technologies. Business. Society 2017, 13-16.03. 2017,
Borovets, Bulgaria.
14. Krasniqi G., Dimitrieska C., Murigi A., Andreevski I., Stavreva S.: "Wind Turbines
Potential Energy Production in three Locations of Kosovo and its Impact on the
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Environment", International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8,
Issue 1, January - 2017 ISSN 2229-5518: 1347 – 1349, (Impact Factor = 3,8 - Impact
Factor List SCIJournal.ORG, ICV= 7,5-Index Copernicus Value).
15. Stavreva S., Dimitrieska C., Hristovska E., Andreevski I.: "Study of a data center and
creation of its numerical model", International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 7, Issue 12, December - 2016 ISSN 2229-5518: 1156 – 1160, (Impact
Factor = 3,8- Impact Factor List SCIJournal.ORG, ICV= 7,5-Index Copernicus Value).
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Study-of-a-data-center-andcreation-of-its-numerical-model.pdf
16. Христовска Е.,Кузманов И., Ставрева С.: „Оптоварување на конзолата на
работното тркало и нејзините затеги за ротирачки багер“, Меѓународно
советување ЕНЕРГЕТИКА 2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 год., Охрид, Р.
Македонија, стр. 25-34, Книга 1.
17. Димитриеска Ц., Ангелевска С., Ставрева С.: „Методологија за избор на
енергетски ефикасни проекти во локалните заедници“, Меѓународно советување
ЕНЕРГЕТИКА 2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 год., Охрид, Р. Македонија, стр.
223-230, Книга 2.
18. Ставрева С., Серафимов М., Христовска С., Димитриеска Ц.: „Системи за
дистрибуција на воздух во дата центрите“, Меѓународно советување
ЕНЕРГЕТИКА 2016, ЗЕМАК 2016, 6-8.10.2016 год., Охрид, Р. Македонија, стр.
225-232, Книга 1.
19. Dimitrieska C., Andreevski I., Stavreva S., Krasniqi G.: "Integral Mathematical Model
for Venturi Apparatus Integrated with Plate Heat Exchanger", International Journal of
Scientific & Engineering Research, Volume 7, Issue 5, May-2016 ISSN 2229-5518: 1686
– 1689, (Impact Factor = 3,8 - Impact Factor List SCIJournal.ORG, ICV= 7,5-Index
Copernicus Value).
http://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Integral-Mathematical-Modelfor-Venturi-Apparatus-Integrated-with-Plate-Heat-Exchanger.pdf
20. Dimitrieska C., Stavreva S., Krasniqi G.: "Mathematical Model of Thermo Hydraulic
Processes in Venturi Apparatus with Rectangular Cross Section", TЕМ Journal, May
2016, Vol.5, No.2 ISSN: 2217-8309 (Print), eISSN: 2217-8333 (Online)., pp. 165-170.
(Accession Number: WOS:000376387800007)
http://www.temjournal.com/content/52/TemJournalMay2016_165_170.pdf
21. Hristovska E., Nusev S., Kuzmanov I.,Stavreva S., Sovreski Z.: "Load Functions on the
Cantilever Beam Carrying Structure and its Clamps", International Journal of Scientific
& Engineering Research, Volume 7, Issue 4, April-2016 ISSN 2229-5518: 1435 – 1439,
(Impact Factor = 3,8 - Impact Factor List SCIJournal.ORG, ICV= 7,5-Index Copernicus
Value).
22. Dimitrieska C., Stavreva S.: "Mathematical Model for Fluid Flow and Heat Transfer
Processes in Plate Exchanger", TEM Journal, November 2015, Vol 4, No.4, ISSN:
2217-8309 (Print), eISSN: 2217-8333 (Online)., pp. 323-327 (Accession Number:
WOS:000375954100001).
http://www.temjournal.com/content/44/01/TemJournalNovember2015_323_327.html
23. Доц. д-р. Севде Ставрева, Ред. проф. д-р Марко Серафимов: "Енергетско
оптимирање на системите за ладење со течност кај дата центрите", Зборник на
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трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент
Охридски”-Битола, Битола, 2015.
24. Prof. Dr. Eng. Hristovska E., Assis. Prof. Dr. Eng. Stavreva S.: "Methodology for
Assessing the Safety of a Gearbox Under Dynamic load", International journal for
science, technics and innovations for the industry MTM-Machines, Technologies,
Materials, Year IX, Issue 7, 2015, pp.19-21, Scientific Union of Mechanical Engineering,
Bulgaria, 2015, ISSN 1313-0226.
25. Prof. Dr. Eng. Hristovska E., Assis. Prof. Dr. Eng. Stavreva S.: "Methodology for
Assessing the Safety of a Gearbox Under Dynamic load", XXIII International ScientificTechnical Conference TRANS & MOTAUTO `15 Varna, Bulgaria, June 24-27, 2015.
26. Marko Serafimov, Sevde Stavreva, Igor Shesho: “Cost – Optimal
Methodology“,Anniversary International conference on accomplishments in Electrical
and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, BiH,
May
29-30,
2015,
pp
801-808,
ISBN
978-99938-39-53-8
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
27. Sevde Stavreva, Cvete Dimitrieska, Igor Andreevski, Sanja P. Vasilevska, Elizabeta
Hristovska: “Improving Energy Efficiency of Data Centres“, Anniversary International
conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and
Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, BiH, May 29-30, 2015, pp 427-433,
ISBN 978-99938-39-53-8.
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
28. Cvete Dimitrieska, Igor Andreevski, Sanja P. Vasilevska, Sevde Stavreva: “Numerical
Solution of Mathematical Model for Fluid Flow and Heat Transfer Processes in Plate
Exchanger Base on Streamline – Vortex Method“, 12th, Anniversary International
conference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and
Information Technology DEMI 2015, Banja Luka, BiH, May 29-30, 2015. pp 317-323,
ISBN 978-99938-39-53-8.
http://demi.rs.ba/2015/doc/CONFERENCE-PROGRAM.pdf
29. I. Andreevski, G. Kanevce, Lj. Kanevce, S. Stavreva: “Dispersion model for regulatory
purposes: Development and evaluation”, International Journal of Mechanical
Engineering and Automation, Volume 2, Number 1, 2015, pp.47-53.
30. Доц. д-р. Севде Ставрева, Ред. проф. д-р Марко Серафимов: "Опрема за
климатизација на дата центрите", Зборник на трудови на ТФБ, Технички
факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, 2014
31. Ред. проф. д-р Елизабета Христовска, доц. д-р Севде Ставрева: "Критериуми за
оценка на сигурноста на редуктор", Зборник на трудови на ТФБ, Технички
факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола, Битола, 2014
32. Гегов Б., Ставрева С., Петковски М., Атанасовски М., Маркоски А.: „Моделирање
и симулација на следење на точка на максимална моќност на фотоволтаик вo
LabViev работна околина“, Меѓународно советување “Енергетика 2014”, ЗЕМАК,
Охрид, Октомври 16-18, 2014.
33. Андреевски И., Ставрева С.: „Основни аспекти на систематското управување со
енергијата“, Меѓународно советување “Енергетика 2014”, ЗЕМАК, Охрид,
Октомври 16-18, 2014.
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34. Stavreva S., Serafimov М.: "Computational Fluid Dynamics (CFD) Analysis for
Predicting the Airflow in a Data Centre", TEM Journal, Vol.3, No.3 August 2014, pp.
235-243.
35. Игор Андреевски, Севде Ставрева: “Одредување на емисиите на CO2 како
последица на потрошувачката на енергија во објектите ”, Зборник на трудови на
ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола,
Битола, Октомври, 2013.
36. Ставрева С., Серафимов М.: „Анализа на струење на воздух во дата центар“,
Зборник на трудови на ТФБ, Технички факултет-Битола, Универзитет “Св.Климент
Охридски”-Битола, Битола, Октомври, 2013.
37. Igor Andreevski, Gligor Kanevče, Ljubica Kanevče, Atena Andreevska, Sevde Stavreva:
"Introducing inverse approach in dispersion modeling", XXVI Congress about
processing equipment and industry, Procesing 2013, SMEITS, Belgrade, Serbia, June 67, 2013.
• Учество во научно - истражувачки проекти
1. Technology for Sustainable Automation of Energy-Systems, (TSAES), Vienna
University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering- Pristina, Faculty of
Technical Sciences -Bitola, (април 2013 - март 2015).
• Студиски престои
1.
2.
3.
4.

Tехнички Универзитет Виена, 24-27 04. 2013, Виена, Австрија.
Tехнички Универзитет Приштина, 29.07-02.08. 2013, Приштина, Косово.
Tехнички Универзитет Виена, 09-12.06. 2014, Виена, Австрија.
Tехнички Универзитет Виена, 02-05.03 2015, Виена, Австрија.

•

Учество во апликативни проекти

1. „Oбука и полагање стручен испит за енергетски контролори” - Технички факултет
- Битола, Битола, Март 2014.
2. „Oбука и полагање стручен испит за енергетски контролори” - Технички факултет
- Битола, Битола, Октомври 2014.
3. „Извештај за спроведена енергетска контрола на Технички факултет - Битола“,
Битола, јуни 2014.
•

Академски усовршувања и обуки

1. Програма за обука на обучувачи за софтверскиот пакет iSBEM - Р.Македонија, 2225 февруари 2016 година, Скопје.
•

Членство и функции во научни асоцијации и друштва

1.
2.
3.
4.

Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Р.Македонија
Здружение на енергетичарите на Република Македонија – ЗЕМАК
Македонско научно друштво - МНД- Битола
Секретар на Одделението за техника на МНД- Битола (од мај 2011-август 2013
година).
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•

Останати активности

1. Учество во изготвување на база на прашања за писмен и практичен дел за
спроведување на испит за Ракувачи со енергетски уреди и постројки на барање на
Министерството за економија на РМ, октомври 2014 год., одговорна за делот
Генератори на гас.
2. Контролор на прашања за екстерно оценување во 2013/ 2014, год. на барање на
МОН и ДИЦ, за машинска струка, средна стручна спрема.
3. Учество во изготвување на Извештај за самоевалуација на ТФБ за периодот 20122015 год., координиран од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
на комисијата за самоевалуација на ТФБ, ноември 2015 год.
4. Припрема на интерен материјал за одржување на предавања и вежби по
предметните содржини за кои е ангажирана: Пренос на топлина, Разменувачи на
топлина, Мониторинг на состојбата на животната средина, Инженерот и животната
средина, Техничка механика, Јакост на материјалите и др.
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4. Оценка од самоевалуација
Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите на Технички
факултет - Битола, односно спроведената студентска анкета за зимскиот семестар –
2016/17 година, може да се заклучи дека севкупниот работен ангажман на наставникот,
доц. д-р Севде Ставрева, по сите критериуми е високо оценет со средна просечна оценка
од 4,42 (скала на оценување од 1 до 5). Според истиот критериум за зимскиот семестар
2017/18 година, е добиена оценка од минимум 4,50 до максимум 5, односно средна оценка
од 4,88.
Позитивно е оценета во однос на: Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна
реализација на наставата (4,67); За време на наставата, наставникот е посветен и
предизвикува интерес кај студентите (4.50); Наставникот користи интерактивни методи на
настава и ги мотивира студентите за вклучување во наставниот процес (4.83); Наставникот
стимулира дополнителна активност на студентите (4,67); Дополнителните активности се
во функција на зголемување и продлабочување на знаењата од предметот (5,0);
Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења (4.83); Фондот на часови
за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на предметната програма (4,83);
Наставникот редовно ја изведува наставата (5.0); Наставникот е отворен и достапен за
консултации и соработка со студентите (5,0); Личната култура и односот на наставникот
се на соодветно ниво (5,0); Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите (4,83); Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат
објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот (4,83); Предметната
програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и применливи знаења и
вештини (5,0); За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература (5.0);
Испитните прашања се во рамките на предметната програма и придвидената основна
литература (5,0); Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира
со профилот на студиската програма (5,0).
Рецензентската комисија го оцени за позитивен извештајот од самоевалуацијата на
кандидатката, односно позитивно ги прифаќа просечните оценки согласно анкетните
критериуми.
5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Со анализирање на приложената документација на кандидатката доц. д-р Севде
Ставрева, Рецензентската комисија констатира дека ги исполнува сите услови според
Конкурсот за избор на наставник од областите: Енергетско и процесно машинство
(Размена на топлина; Повеќефазни системи), Греење и климатизација и топлификациони
системи и Термотехника и термотехнички апарати и постројки, на Технички факултет –
Битола.
Врз основа на приложеното, може да се заклучи дека кандидатката во својот
досегашен работен век има плодна научно - истражувачка дејност што се потврдува преку
бројните трудови, учества во проекти, конференции во земјата и странство, како и активно
учество во наставно - образовниот процес на Техничкиот факултет - Битола. Своите
знаења, компетенции, вештини и способности ги афирмирала со објавување на значителен
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број научни и стручни трудови во соодветната област, во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации; трудови кои се од соодветната област цитирани во
базата на Web of Science; научни трудови во научно списание со фактор на влијание.
Видлива е постојана мотивираност да се надградува и усовршува, преку објавените
трудови на меѓународни конференции и низ учеството на меѓународни научно истражувачки проекти и обуки.
Покажала способност за изведување на високообразовна дејност и стекнала
позитивна оценка во последната и сите спроведени самоевалуации.
Врз основа на горе изнесените оценки и констатации, а во согласност со Законот за
високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисијата има чест и задоволство да му
предложи на Наставно - научниот совет на Технички факултет - Битола, да ја избере доц.
д-р Севде Ставрева, дипл. маш. инж. за наставник од областите: Енергетско и процесно
машинство (Размена на топлина; Повеќефазни системи), Греење и климатизација и
топлификациони системи и Термотехника и термотехнички апарати и постројки, во звање
вонреден професор.
Битола, 12.03. 2018 год.

Рецензентска комисија
1. Ред. проф. во пензија д-р Марко Серафимов, - претседател, с.р.
Машински факултет - Скопје
2. Ред. проф. во пензија, д-р Ѓорѓи Тромбев - член, с.р.
Технички факултет - Битола
3. Вонр. проф. д-р Игор Андреевски- член, с.р.
Технички факултет - Битола
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д
Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, бр.02696/3-5.1 од 18.12.2017 година, формирана е Комисија за оценка на докторски труд со наслов:

ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ
АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО
поднесена од кандидатот М-р Гезим Шабани.
По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата во
состав:
1. Проф. Д-р Симона Мартиноска
2. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска
3. Проф. Д-р Баки Кољеци
4. Проф. Д-р Лидија Симонческа
5. Проф. Д-р Софронија Миладиноски
на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Во докторска дисертација со наслов: Влијанието на промотивнта функција на
туристичките агенции врз развојот на туризмот во Косово, кандидатот М-р Гезим
Шабани имал за цел проектирање на промотивната функција на туристичките агенции
како дел од маркетинг стратегијата за развој на туризмот во Косово. Апликативноста на
темата се гледа во можноста за имплементирање на резултатите, заклучоците и предлог
мерките кои произлегуваат од истражувањето во праксата на туристичките агенции, со
цел да се поттикне развојот на туризмот во Косово.
Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања кои се во тесна врска со
докторската дисертација, тематската преокупација на трудот се однесува на
Општата хипотеза гласи:
РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО Е ВО ФУНКЦИОНАЛНА ЗАВИСНОСТ
СО ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ
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Во истражувањето, обработката на податоците како и презентирањето на
резултатите кандидатот применува повеќе методи и методолошки постапки.
Во докторскиот труд со наслов „Влијанието на промотивнта функција на
туристичките агенции врз развојот на туризмот во Косово“, кандидатот М-р Гезим
Шабани имал за цел да го испита влијанието на промотивната функција на туристичките
агенции врз поттикнувањето на развојот на туризмот во Косово, анализирајќи го
досегашното влијание на промоцијата врз привлекување на потенцијалните туристи од
една страна и влијанието на туристичките агенции врз развојот на туризмот од друга
страна. Во таа насока, кандидатот спровел опсежна анализа на досегашниот развој во
туризмот на Косово како и анализа на факторите кои влијаат врз развојот на туризмот во
земјата, според нивната структура одредена врз основа на релевантната литература како и
теренски истражувања.
Во истражувањето, кандидатот ја поставил основната хипотеза:
РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО Е ВО ФУНКЦИОНАЛНА
ЗАВИСНОСТ СО ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ НА ТУРИСТИЧКИТЕ
АГЕНЦИИ

ПОСЕБНИ ХИПОТЕЗИ
Од основната хипотеза во пилот-истражувањето произлегуваат следниве посебни
хипотези:
1.1 Маркетинг истражувањето на туристичкиот пазар обезбедува насоки за
промотивните активности на туристичките агенции
1.2 Туристичката побарувачка иницира иновативни форми на промоција
1.3 Промотивните активности на туристичките агенции влијаат врз
туристичката побарувачка
1.4 Промотивните активности на туристичките агенции влијаат врз
креирањето на туристичката понуда
При разработката и докажувањето на овие хипотези кандидатот се фокусирал на барање
одговор на следните прашања:
• Каква е вистинската состојба и положба на оваа земја во однос на развојот на
туризмот во регионот
• Кои се основните особености во развојот на туризмот во земјата во досегашниот
период
• Со кои потенцијали располага земјата во однос на развојот на туризмот
• Каква е сегашната состојба во туризмот преку обемна анализа на релевантни
статистички податоци
• Кои се проблемите со кои се соочува земјата во развојот на туризмот
Во истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники на
прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на соодветна
научна и стручна литература од областа.

69
Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со
поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување и ги
изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и предлози, а се
состои од вовед, седум поглавја и завршни согледувања:

ВОВЕД
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Туристичката индустрија како неодвојлив дел во развојот на вкупната
индустрија во Косово
Туристичките агенции како двигател на туристичката индустрија
Користење на промотивната функција на туристичките агенции како
интегрален дел од маркетинг концептот
Маркетинг истражување на туристичкиот пазар како утврден сегмент
за пласман на промотивната активнмост
Стратегија на организирање на промотивните активности кај
туристичките агенции во Косово
Емпириско истражување за влијанието на промотивната функција на
туристичките агенции врз развојот на туризмот во Косово
Препорачливи промотивни активности за туристичките агенции во
Косово за развој на туризмот

ЗАКЛУЧОК

Во воведот на докторската дисертација даден е осврт на актуелноста и
атрактивноста на темата и нејзиното значење, што всушност претставува и основен мотив
за изработка на оваа тема, но, исто така и накратко е презентирана и глобалната структура
на тезата.
Потоа, јасно е определен предметот на научното истражување и дадена е
операционална дефиниција на проблемот како рамка на истражувањето. Со цел да се
определи смислата на научното расветлување на проблемите, поставени се целите, а во
функција на остварување на целите воспоставени се задачите на истражувањето.
Специфицирањето на методите е неопходно за да се откријат законитостите кои се
карактеристични за научното истражување. Сложеноста, комплексноста и ширината на
предметот на проучување подразбира примена на бројни научни методи. Во ова
истражување користени се методите: анкета, интервју, компаративна анализа и
математички и статистички методи кои соодветствуваат со предметот на истражување.
Добиените сознанија како и заклучоците од истражувањето кое се однесува на овој
труд, ќе дадат придонес за презентирање на сопствените видувања при проектирање на
промотивната функција на туристичките агенции како дел од маркетинг стратегија како
би се поттикнал развој на туризмот во Косово.
Во првиот дел на трудот со наслов Туристичката индустрија како неодвојлив дел
во развојот на вкупната индустрија во Косово анализирани се параметрите за
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туристичката индустрија во Косово, кои се однесуваат на нивото на развој на туризмот во
Косово, како и факторите кои влијаат врз развојот на туризмот. Потоа направен е
аналитички приод во соодносот на туристичката индустрија и вкупната економија на
Косово со цел да се утврди колку туристичката индустрија во Косово учествува и влијае
врз нивото на развој на вкупната економија во Косово.
Туристичките агенции како двигател на туристичката индустрија е вториот дел
на докторската дисертација. Во овој дел најпрво се дефинирани туристичките агенции.
Потоа е направена анализа на организацијата на туристичките агенции во Косово, како
агенциите се организирани, како соработуваат на пазарот со цел да пласираат што
поквалитетна понуда и што поуспешно да го промовираат туризмот во Косово. На крајот
од овој дел анализирано е учеството на туристичките агенции во вкупниот туристички
промет што се остварува во Косово, но исто така и факторите кои довеле до таква
структура во вкупниот туристички промет.
Користење на промотивната функција на туристичките агенции како интегрален
дел од маркетинг концептот е третиот дел. Во овој дел елабориран е маркетинг
концептот за развој на туризмот во Косово. Како следна логична активност следува
елаборирање на промотивната функција како дел од маркетинг концептот со цел да може
успешно да се поттикне развојот на туризмот во Косово. На крајот од овој дел
анализирано е користењето на промотивната функција од страна на туристичките агенции
во Косово во последните неколку години.
Четвртиот дел од докторската дисертација се однесува на Маркетинг
истражувањето на туристичкиот пазар како утврден сегмент за пласман на
промотивната активност. Во овој дел елаборирана е потребата и улогата на маркетинг
истражувањето, а потоа следува елаборацијата на процесот на маркетинг истражување.
Имајќи ги предвид сите специфичности на туристичкиот пазат при неговото истражување
се анализираат понудата и побарувачката на овој пазар, но притоа неизбежно се има
предвид и важноста на туристичките агенции при посредувањето на туристичкиот пазат.
Стратегија на организирање на промотивните активности кај туристичките
агенции во Косово е петтиот дел на докторската дисертација. Во овој дел обработени се
сите видови промотивни активности, а потоа пристапено е кон утврдување на
приоритетна стратегија на промотивните активности. На крајот анализирана е
импликацијата на промоцијата на туристичките агенции врз развојот на туризмот во
Косово.
Шестиот дел се однесува на Емпириското истражување за влијанието на
промотивната функција на туристичките агенции врз развојот на туризмот во Косово.
Во овој дел на трудот презентирани се резултатите од спроведеното истражување. За
целта на истражувањето креирани беа два прашалници. Едниот прашалник е наменет за
истражување на туристичките агенции, а другиот за истражување на потенцијалните
туристи. Со обработката и анализата на податоците утврдено е влијанието на
промотивната функција на туристичките агенции врз развојот на туризмот во Косово од
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една страна, и влијанието на промотивната функција на туристичките агенции врз
привлекување на потенцијалните туристи од друга страна.
Во седмиот дел предложени се препорачливи промотивни активности кои
туристичките агенции во Косово ќе може да ги имплементираат и практикуваат во своето
работење со цел да го поттикнат развојот на туризмот во Косово.
Завршните согледувања до кои се дојде при изработката на оваа докторска
дисертација презентирани се во овој дел на дисертацијата, а се однесуваат на правилно и
успешно проектирање на промотивната функција на туристичките агенции како дел од
маркетинг стратегија со цел да се поттикне развојот на туризмот во Косово.
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при
Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека овој
труд е оригинален (со процент 11,19%)

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ

Докторскиот труд со наслов ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА
НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО од
кандидатот М-р Гезим Шабани претставува самостоен научен труд во кој со примена на
современа методолошка постапка кандидатот дошол до значајни резултати, податоци и
заклучоци во врска со потенцијалите за развој на туризмот на Косово. Опсежното
теоретско и емпириско истражување му овозможило на кандидатот да дојде до релевантни
информации во врска со предметот на истражување, што пак во понатамошната постапка
резултирало со значајни заклучоци, но и предлози.
Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на
туризмот на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за оваа
туристичка дестинација се се` уште малубројни. Со тоа се зголемува прагматичната
вредност на трудот, кој во некој иден временски период би можел да им биде корисен на
релевантните фактори за развој на туризмот на Косово.
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата
едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: ВЛИЈАНИЕТО НА ПРОМОТИВНАТА
ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО
КОСОВО во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира успешно
изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и
оригинален научно-истражувачки труд.
Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставнонаучниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој
извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов ВЛИЈАНИЕТО
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НА ПРОМОТИВНАТА ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВРЗ РАЗВОЈОТ
НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО, изработена од кандидатот М-р Гезим Шабани.

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА
ОХРИД
Ноември, 2017

1. Проф. Д-р Симона Мартиноска , с.р.
2. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, с.р.
3. Проф. Д-р Баки Кољеци, с.р.
4. Проф. Д-р Лидија Симонческа, с.р.
5. Проф. Д-р Софронија Миладиноски, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 21202 - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ,
21208 - МУЛТИМЕДИСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ ЗА ИСПОРАКА НА
СОДРЖИНИ И 20800 - ПРИПРЕМА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДТП (DESKTOP
PUBLISHING), НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И
КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА
Согласно член 132 од Законот за високото образование, како и согласно
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, а во врска со конкурсот на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, објавен во весниците „Нова Македонија“ и
„Коха“ на 6 декември 2017 година, за избор на наставник во сите наставно-научни
звања од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21208 - Мултимедиски
системи и мрежи за испорака на содржини и 20800 - Припрема за печатење и ДТП
(Desktop Publishing), Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, на седницата одржана на 19.12.2017 година,
донесе Одлука бр. 02-785/7 за формирање на Рецензентска комисија во состав:
• Ред. проф. д-р Игор Неделковски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, претседател
• Ред. проф. д-р Андреа Кулаков, Факултет за информатички науки и компјутерско
инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, член
• Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска, Факултет за информатички и
комуникациски технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член.
Како членови на Рецензентската комисија, по извршениот преглед на
доставената документација, го поднесуваме следниот

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 6 декември
2017 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите: 21202
- Информациони системи и мрежи, 21208 - Мултимедиски системи и мрежи за
испорака на содржини и 20800 - Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing), во
предвидениот рок се пријавил само кандидатот Зоран Котевски, доктор на технички
науки и доцент на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ЗОРАН КОТЕВСКИ
Д-р Зоран Котевски е роден на 27.10.1974 година во Битола. Своето образование
го започнал во родниот град Битола, каде завршил основно училиште и средно
образование во електро-машинскиот училишен центар „Ѓорѓи Наумов“, насока –
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автоматика и сметачка техника. На 30.05.2002 година дипломирал на Техничкиот
факултет во Битола, на Отсекот за графичко инженерство, со просечен успех 8,51 и
дипломска работа со наслов “Моделирање на World Wide Web графика”.
Постдипломските студии на Техничкиот факултет - Битола ги завршил со просечен
успех 10,00 и на 26.12.2007 година, го одбранил магистерскиот труд со наслов
„Анализа на квалитетот и перформансите на техниките за MPEG-2 компресија“, со што
се стекнал со академски степен магистер од областа на графичкото инженерство
(насока: графички дизајн и мултимедија). На 04 март 2013 година, на отсекот за
Информатика и компјутерска техника при Технички факултет - Битола, успешно ја
одбранил Докторската дисертација со наслов „Моделирање и анализа на
перформансите на P2P видео стриминг системи“, со што се стекнал со академски
степен Доктор на науки од областа на техничките науки. Д-р Зоран Котевски активно
ги владее англискиот и српско-хрватскиот јазик.
Покрај формалното образование, д-р Зоран Котевски ги поседува и следните
сертификати:
• Март 2009: TOEFL PBT Certificate, Educational Testing Service (ETS) ®
• Јули 2009: Cisco CCNA Exploration 4.0 – Network Fundamentals, Cisco Networking
Academy
• Февруари 2010: Cisco CCNA Exploration 4.0 – Routing Protocols and Concepts, Cisco
Networking Academy
• Октомври 2010: Cisco CCNA Exploration 4.0 – LAN Switching and Wireless, Cisco
Networking Academy
• Октомври 2011: Cisco CCNA Exploration 4.0 – Accessing the WAN, Cisco Networking
Academy

2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Уште во текот на студирањето д-р Зоран Котевски покажал голем интерес за
наставно образовната дејност, така што, во учебната 2001/2002 година, бил ангажиран
како демонстратор на Техничкиот факултет – Битола, отсек за Графичко инженерство,
по предметите Материјали во графичката технологија и Графички бои. Подоцна, во
2002 година, бил избран за помлад асистент од областа Графички материјали, за
предметите Материјали во графичката технологија и Графички бои (Билтен бр. 241 од
30.09.2002), на Технички факултет – Битола, отсек за Графичко инженерство.
Наредната година бил избран и за помлад асистент од областа Припрема за печатење и
ДТП (Билтен бр. 250 од 30.04.2003) за предметите Користење на дигитални сметачки
машини на отсекот за Графичко инженерство и Интернет и мултимедија на отсекот за
Информатика и компјутерска техника на Технички факултет – Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола.
Од учебната 2004/05 до 2007/2008, д-р Зоран Котевски продолжил со наставниот
ангажман на Техничкиот факултет во Битола како надворешен стручен соработник, за
предметите Материјали во графичката технологија, Печатарски форми и Користење на
дигитални сметачки машини (на Отсекот за графичко инженерство) и за предметот
Интернет и Мултимедија (на Отсекот за информатика и компјутерска техника).
На 26.11.2008 д-р Зоран Котевски бил избран во соработничко звање Асистент
од областа на Графичкото инженерство, на Техничкиот факултет - Битола при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола (Анекс на Билтен бр. 312 од
07.11.2008).
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На 22.11.2011 д-р Зоран Котевски бил повторно избран во соработничко звање
Асистент од областите Припрема за печатење и DTP (Desktop Publishing), Технологии
на печатење (форми, постапка, доработка) и Сметачки интегрирани методи и
апликации, на Техничкиот факултет - Битола при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола (Билтен бр. 353 од 07.10.2011).
На 24.06.2013 д-р Зоран Котевски бил избран во наставно-научно звање Доцент
од областите Информациони системи и мрежи, Мултимедиски системи и мрежи за
испорака на содржини и Припрема за печатење и DTP (Desktop Publishing), на
Техничкиот факултет - Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола
(Билтен бр. 375 од 30.05.2013).
Од 15.09.2014 година д-р Зоран Котевски го продолжил својот работен ангажман
како Доцент на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Од октомври 2014 до октомври 2016 година, д-р Зоран Котевски ја извршувал
функцијата Раководител на Катедрата за комуникациски технологии при Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола, а од октомври 2016 д-р Зоран
Котевски е Раководител на Катедрата за пресметковно инженерство и мрежи при
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола.
Од октомври 2014 е исто така и член на Деканатската управа на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола.
Неговите области на интерес вклучуваат: Мултимедиски технологии и системи,
Дигитално видео и видео стриминг, Компјутерски мрежи, Peer-to-peer технологии, Веб
дизајн и веб технологии, Компјутерска графика и графички дизајн, Моделирање и
симулации, Стохастички петриеви мрежи.
Почнувајќи од привиот наставно-образовен ангажман во 2001 година, како
демонстратор на Технички факултет – Битола, до неговиот избор во наставно-научно
звање Доцент во 2013 година д-р Зоран Котевски континуирано и активно е вклучен во
високообразовните процеси на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Притоа, одржувал настава (вежби) по поголем број предмети од прв циклус, и тоа:
• На Технички факултет – Битола (Материјали во графичката технологија, Графички
бои, Користење на дигитални сметачки машини, Интернет и мултимедија,
Печатарски форми, Апликативен софтвер, Компјутерски вештини, Манипулативни
системи, Дигитално цртање, Графички дизајн, Веб дизајн)
• На Интердисциплинарните студии по Јавна администрација во периодот од 2003 до
2005 година (Апликативен софтвер)
Во текот на овој ангажманот д-р Зоран Котевски бил автор/коавтор на неколку
наставни материјали, и тоа:
• Игор Неделковски, Зоран Котевски, „Интернет и мултимедија – практикум“,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола, 2005,
ISBN: 9989-786-44-5
• Игор Неделковски, Зоран Котевски, „Интернет и мултимедија – практикум (второ
издание)“, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет –
Битола, 2007
• Зоран Котевски, „Графички материјали – Вежби“, Технички факултет – Битола,
2005 (интерна скрипта)
• Зоран Котевски, „Апликативен софтвер – Вежби“, Технички факултет – Битола,
2009 (интерна скрипта)
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• Зоран Котевски, „Печатарски форми – Вежби“, Технички факултет – Битола, 2009
(интерна скрипта)
• Зоран Котевски, „Веб дизајн – Вежби“, Технички факултет – Битола, 2013 (интерна
скрипта)
После изборот во наставно-научно звање Доцент во 2013 година, д-р Зоран
Котевски, на студиите од прв циклус на Техничкиот факултет – Битола, ги предавал
предметите, Веб дизајн, Принципи на мултимедиски системи, Мултимедиски мрежи.
После трансферот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии,
д-р Зоран Котевски, покрај претходните три, ги предава и предметите: Интернет и
мултимедија, Компјутерска графика, Компјутерска графика и компјутерска визија
Во рамки на студиите од втор циклус, д-р Зоран Котевски е ангажиран по
предметите: Компјутерска графика – напреден курс (студиска програма Информатика и
компјутерска техника), Креирање, управување и заштита на дигитални материјали
(студиска програма Инженерство и менаџмент на софтверски апликации), Безжични
мултимедиски системи (студиска програма Информатички науки и комуникациско
инженерство), Мрежи од следните генерации (студиска програма Информатички науки
и комуникациско инженерство)
Во рамки на студиите од трет циклус, д-р Зоран Котевски е ангажиран по
предметот Интелигентни кориснички интерфејси (студиска програма Инженерство и
менаџмент на софтверски апликации)
Од изборот во наставно-научно звање Доцент во 2013 година, д-р Зоран
Котевски бил автор/коавтор на следните наставни материјали:
• Зоран Котевски, Илиос Вилос, „Елементи и принципи на графичкиот дизајн за
инженери“, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет –
Битола, 2013, ISBN: 978-9989-786-93-8
• Зоран Котевски, „Основни математички конструкции во компјутерската графика
(координатни системи, вектори, интерполации, трансформации)“, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, 2017, ISBN: 978-9989-870-69-9
• Зоран Котевски, „Мултимедиски мрежи – основни концепти“, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски
технологии – Битола, 2017, ISBN: 978-9989-870-68-2
Д-р Зоран Котевски бил член во комисија за оценка и одбрана на докторска
дисертација на три кандидати, член во комисија за подобност на кандидат и тема за
магистерски труд на десет кандидати, член во комисија за оценка и одбрана на
магистерски труд на осум кандидати, од кои ментор на еден кандидат. Во однос на
дипломските трудови, д-р Зоран Котевски бил член во комисија за одбрана на
Дипломски труд на повеќе од деведесет кандидати, од кои ментор на повеќе од
четириесет.
Во април/мај 2014 година, д-р Зоран Котевски бил ментор на две студентски
групи кои изработиле веб апликации со кои на натпреварот за „Најдобра HTML5
апликација“ во коорганизација на Министерството за информатичко општество и
администрација и Интел, кои го освоиле второто и четвртото место.
Во рамки на интерниот проект „Студентски работни групи“ на Факултетот за
ИКТ – Битола, во кои учествуваат и ментори од ИТ компании од регионот, д-р Зоран
Котевски бил ментор на 4 работни групи од 2015 година до денес.
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Покрај наставно образовната дејност на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, д-р Зоран Котевски во периодот од октомври 2002 до јануари 2009
година работел и како наставник по информатика во повеќе Образовни центри на
територијата на општина Битола.
2.1 Оценка од самоевалуација
Според резултатите од оценувањето на наставно-образовната дејност на
академскиот кадар, на анонимно спроведените анкета во рамки на самоевалуацијата на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како и на самоевалуацијата
спроведена на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
кандидатот д-р Зоран Котевски има добиено позитивни оценки (Средна оцена 4,09 до
максимална 5, од 126 анкетирани студенти).

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Д-р Зоран Котевски е автор/коавтор на повеќе од четириесет наставни, научни и
стручни трудови објавени во домашни и меѓународни публикации. Исто така, д-р Зоран
Котевски бил рецензент на повеќе од дваесет трудови за меѓународни научни списанија
и меѓународни научни конференции, од кои четири меѓународни научни списанија се
со фактор на влијание.
3.1 Научни и стручни публикации
Зоран Котевски, Моделирање и анализа на перформансите на P2P видео стриминг
системи, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола,
март 2013 - Докторска дисертација
Зоран Котевски, Анализа на квалитетот и перформансите на техниките за MPEG-2
компресија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет –
Битола, декември 2007, Магистерска теза
Зоран Котевски, Моделирање на World Wide Web Графика, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола, мај 2002, Дипломска работа
3.2 Објавени книги
Зоран Котевски, Мултимедиски мрежи – основни концепти, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола,
септември 2017, ISBN: 978-9989-870-68-2
Зоран Котевски, Основни математички конструкции во компјутерската графика
(координатни системи, вектори, интерполации, трансформации), Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии
– Битола, август 2017, ISBN: 978-9989-870-69-9
Зоран Котевски, Илиос Вилос, Елементи и принципи на графичкиот дизајн за инженери,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола, 2013, ISBN: 978-9989-786-93-8
Игор Неделковски, Зоран Котевски, Интернет и мултимедија – практикум (Второ
издание), Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола,
2007
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Игор Неделковски, Зоран Котевски, Интернет и мултимедија – практикум, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет – Битола, 2005, ISBN: 9989-78644-5
3.3 Поглавја во книги
Pece Mitrevski, Zoran Kotevski, Fluid Stochastic Petri Nets: From Fluid Atoms in ILP
Processor Pipelines to Fluid Atoms in P2P Streaming Networks, Petri Nets – Manufacturing
and Computer Science, Pawel Pawlewski (Ed.), pp. 225-256, InTech, 2012. Paper DOI:
http://dx.doi.org/10.5772/50615, Book DOI: http://dx.doi.org/10.5772/2578, ISBN: 978-95351-0700-2
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, A Modeling Framework for Performance Analysis of P2P
Live Video Streaming Systems, ICT Innovations 2010, Series: Communications in Computer
and Information Science (CCIS), Vol. 83 pp. 215-225, Marjan Gušev and Pece Mitrevski
(Eds.), Springer Berlin Heidelberg, 2011, Paper DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-64219325-5_22, Print ISBN: 978-3-642-19324-8, e- ISBN: 978-3-642-19325-5, Book series
ISSN: 1865-0929, (Proceedings of the International Conference ICT Innovations 2010,
Association for Information and Communication Technologies, 12-15 September 2010, Ohrid,
Macedonia)
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, Experimental Comparison of PSNR and SSIM Metrics for
Video Quality Estimation, ICT Innovations 2009, Dančo Davčev and Jorge Marx Gómez
(Eds.),
pp.
357-366,
Springer
Berlin
Heidelberg,
2010,
Paper
DOI:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-10781-8_37, Print ISBN: 978-3-642-10780-1 | Online
ISBN: 978-3-642-10781-8, (Proceedings of the International Conference ICT Innovations
2009, Association for Information and Communication Technologies, 28-29 September 2009,
Ohrid, Macedonia)
3.4 Трудови објавени во меѓународни научни списанија
Zoran Kotevski, Aleksandar Milenkoski, Are Free Internet Technologies and Servces the
Future of Distance Learnig? The Turkish Online Journal of Distance Education, Accepted
paper, 2017/2018, ISSN: 1302-6488
Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Zoran Kotevski, Tome Dimovski, Causality of Factors
Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms, Balkan and Near Eastern Journal of Social
Sciences (BNEJSS), Vol. 3, Number 2, pp. 109-127, April 2017, Print ISSN: 2149-9314
Andrijana Bocevska, Zoran Kotevski, Implementation of Interactive Augmented Reality in
3D Assembly Design Presentation, International Journal of Computer Science and
Information Technology (IJCSIT), Vol. 9, Number 2, pp. 26-35, April 2017, DOI:
http://dx.doi.org/10.5121/ijcsit.2017.9213, Print ISSN: 0975-4660 | Online ISSN: 0975-3826
Zoran Kotevski, Ivana Tasevska, Evaluating the Potentials of Educational Systems to
Advance Implementing Multimedia Technologies, International Journal of Modern Education
and Computer Science (IJMECS), Vol. 9, Number 1, pp. 26-35, Modern Education and
Computer Science Press, January 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.5815/ijmecs.2017.01.03,
Print ISSN: 2075-0161 | Online ISSN: 2075-017X
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, Hybrid Fluid Modeling Approach for Performance Analysis
of P2P Live Video Streaming Systems, Peer-to-Peer Networking and Applications (PPNA),
Vol. 7, Issue 4, pp. 410-426, Springer Science + Business Media New York, December 2014
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(2016 Impact Factor: 1.262), DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12083-013-0205-7, Print ISSN:
1936-6442 | Online ISSN: 1936-6450
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, A Simple FSPN Model of P2P Live Video Streaming
System, Journal of Computing and Information Technology (CIT), Vol. 19, No. 4, pp. 261267, 2011, Special Issue: Selected Papers From ITI 2011 Conference, DOI:
http://dx.doi.org/10.2498/cit.1002031, Print ISSN: 1330-1136 | Online ISSN: 1846-3908
3.5 Трудови објавени во зборници на меѓународни научни конференции и
конгреси
Angel Dimoski, Zoran Kotevski, Nikola Rendevski, Security Mechanisms for Wireless
Multimedia Sensor Networks: A Survey, Proceedings of The International Conference on
Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2017), 5-6 October 2017, Zrenjanin,
Serbia, ISBN: 978-86-7672-304-1
Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Tome Dimovski, Zoran Kotevski, Farm Management
Software for Increased Productivity and Competitiveness, International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS)- Kirklareli/TURKEY, September 23-24,
2017, ISBN: 978-605-67815-0-6
Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Zoran Kotevski, Tome Dimovski, Causality of Factors
Reducing Competitiveness of e-Commerce Firms, International Balkan and Near Eastern
Social Sciences Congress Series (IBANESS)- Ruse/BULGARIA, April 8-9, 2017, ISBN:
978-619-203-177-0
Ilija Hristoski, Olivera Kostoska, Zoran Kotevski, Tome Dimovski, Factors Affecting the
Competitiveness of e-Commerce Firms: A Critical Appraisal, International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Congress Series (IBANESS)- Edirne/TURKEY, March 4-5, 2017,
ISBN: 978-605-67281-0-5
Snezana Savoska, Andrijana Bocevska, Blagoj Ristevski, Zoran Kotevski, Muaremi Valmir,
Modelling of GIS Based Visual System for Local Educational Institutions' Stakeholders,
Proceedings of The Tenth International Conference on Information Systems and Grid
Technologies (ISGT '16), 30 September ‐ 01 October 2016, Sofia, Bulgaria
Edis Latifoski, Zoran Kotevski, Ilija Hristoski, Visualization of flood data using HTML5
technologies, Proceedings of The International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (AIIT 2016), 03-04 June 2016, Bitola, Macedonia
Ilija Hristoski, Pece Mitrevski, Tome Dimovski, Zoran Kotevski, Evaluating e-Customers'
Satisfaction in B2C eCommerce: the Case of Macedonian Students, Proceedings of The
International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2016), 0304 June 2016, Bitola, Macedonia
Igor Stojanov, Blagoj Ristevski, Zoran Kotevski, Snezana Savoska, Application of 3ds Max
for 3D Modelling and Rendering, Proceedings of The International Conference on Applied
Internet and Information Technologies (AIIT 2016), 03-04 June 2016, Bitola, Macedonia
Ilija Hristoski, Pece Mitrevski, Tome Dimovski, Zoran Kotevski, Nikola Rendevski,
Estimating e-Commerce Revenues by Web-based Simulation and System Dynamics
Approach, Proceedings of The International Conference on Applied Internet and Information
Technologies (AIIT 2015), 23 October 2015, Zrenjanin, Serbia
Ilija Hristoski, Pece Mitrevski, Zoran Kotevski, Stochastic Modeling of e-Commerce
Systems' Availability, Proceedings of The International Conference on Applied Internet and
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Information Technologies (AIIT 2014), 24 October 2014, Zrenjanin, Serbia, ISBN: 978-867672-166-5
Ilija Hristoski, Zeljko Stojanov, Dalibor Dobrilovic, Tome Dimovski, Zoran Kotevski,
Gaining Competitive Advantage Using Innovative Web 2.0-Based Simulation Tools and
Services, Proceedings of The International Conference - SMEs Development and Innovation:
Building Competitive Future of South-Eastern Europe, 3-4 October 2014, Ohrid, R.
Macedonia
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, On the Performance of Scalable Video Coding in P2P Live
Video Streaming, Proceedings of The International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (AIIT 2013), 25 October 2013, Hotel Vojvodina ‐ Zrenjanin, Serbia,
ISBN: 978-86-7672-211-2
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, FSPN Model of P2P Streaming System with Admission
Control, Proceedings of The 9th Conference for Informatics and Information Technology
(CIIT 2012), 19-21 April 2012, Hotel MOLIKA ‐ Bitola, Macedonia
Tome Dimovski, Gjorgi Mikarovski, Zoran Kotevski, Comparative Analysis of Existing
Software Solutions and the iKNOW E-Student Information System, Proceedings of The 9th
Conference for Informatics and Information Technology (CIIT 2012), 19-21 April 2012,
Hotel MOLIKA ‐ Bitola, Macedonia
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, A Simple FSPN Model of P2P Live Video Streaming
System, Proceedings of the 33th International Conference on Information Technology
Interfaces (ITI), pp. 539-544, 27-30 June 2011 Dubrovnik/Cavtat, Croatia, (10 best selected
papers), Print ISBN: 978-953-7138-20-2 | ISSN: 1330-1012
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, Level Aware Model for Peer to Peer Live Video Streaming,
Proceedings of the 33th International Conference on Information Technology Interfaces (ITI),
pp. 539-544, 27-30 June 2011 Dubrovnik/Cavtat, Croatia, Print ISBN: 978-953-7138-20-2 |
ISSN: 1330-1012
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, Performance Assessment of Metrics for Video Quality
Estimation, Proceedings of the 45th International Scientific Conference on Information,
Communication and Energy Systems and Technology (ICEST 2010), Vol. 2, pp. 693-696, 2326 June 2010 Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-9989-786-58-7
Zoran Kotevski, Pece Mitrevski, Performance Comparison of Video Quality Metrics,
Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Image Processing (ICDIP2010),
Kamaruzaman Jusoff and Yi Xie (Eds.) Included in SPIE Digital Library, SPIE Volume 7546,
pp. 75460G-1-75460G-6, 26 February 2010, Singapore, ISBN: 978-0-8194-7942-6 | DOI:
http://dx.doi.org/10.1117/12.853442
Zoran Kotevski, Igor Nedelkovski, SWOT Аnalysis of Methods for Automatic Vectorization
of Digital Photos into 3D Model, Proceedings of the 42nd International Scientific Conference
on Information, Communication and Energy Systems and Technologies (ICEST 2007),
Cvetko Mitrovski (Ed.), Vol 2, pp. 705-708, 24-27 June 2007, Ohrid, Macedonia, ISBN:
9989-786-06-2
Zoran Kotevski, Igor Nedelkovski, Tome Jolevski, Photorealistic Interactive Visualization,
Proceedings of the 13th International Symposium in the Field of Pulp, Paper, Graphics and
Packaging, 19-22 June 2007, Zlatibor, Serbia, ISBN: 978-86-7401-242-0
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3.6 Трудови објавени во годишници (Технички факултет - Битола)
Зоран Котевски, Пеце Митревски, Нов пристап за симулирање на флуидни стохастички
Петриеви мрежи, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола, Декември 2014
Зоран Котевски, Пеце Митревски, Перформанси на скалабилно видео кодирање кај
системите за P2P видео стриминг, Зборник на трудови, Технички факултет, Битола,
Декември 2013
Зоран Котевски, Пеце Митревски, Нов хибриден флуиден модел и класа на мерки на
перформансите на P2P видео-стриминг системите, Зборник на трудови, Технички
факултет, Битола, Декември 2012
Зоран Котевски, Пеце Митревски, Платформа за моделирање и анализа на
перформансите на P2P видео-стриминг системите, Зборник на трудови „50 години
ТФБ“ , стр. 438-443, Технички факултет, Битола, Јуни 2011.
3.6 Рецензии на трудови објавени во меѓународни научни списанија и
меѓународни научни конференции.
1. IEEE Transactions on Image Processing – 1 рецензиран труд
2. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications – 1
рецензиран труд
3. International Journal of Communication Systems – 2 рецензирани трудови
4. Journal of Computer Science and Technology – 2 рецензирани трудови
5. Turkish Online Journal of Distance Education – 2 рецензирани трудови
6. ERSICT - International Journal of Emerging Research and Solutions in ICT – 3
рецензирани трудови
7. Proceedings of Conference on Electrical Material and Electrical Engineering – 1
рецензиран труд
8. International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technologies (ICEST) – 5 рецензирани трудови
9. International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT) – 6
рецензирани трудови.

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Од септември 2011– Планирање, развој, тестирање, имплементација и одржување на
информациски систем за електронска евиденција на настава и присуство со користење
на веб технологии (MySQL database server, Apache web server, PHP, HTML5, CSS,
JavaScript). Системот е имплементиран во јануари 2016 на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола.
Од октомври 2017 – Член во работна група за развој на нов веб сајт за Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола.
Од октомври 2015 – Компјутерски дизајн на рекламни и други печатени материјали
(постери, ваучери, сертификати) за натпреварот во програмирање CodeCUP 2016,
CodeCUP 2017 и CodeCUP 2018, во организација на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола
Април 2016 - Компјутерски дизајн на повеќе печатени материјали за потребите на
организација на меѓународната конференција AIIT2016 (банер за конференцијата,
банер за факултетот, сертификати, папка, корица од тетратка, акредитации, налепниви
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на папки, налепници на USB мемории), во коорганизација на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола и Техничкиот факултет „Михајло
Пупин“ – Зренјанин, Р. Србија.
Од 2015 – Член на истражувачката група Information and Communication Technologies
for Environment (ICT4Env), чиј фокус е примена на информатичките и комуникациските
технологии во заштитата на животната средина.
Април 2013 – Воспоставување и тестирање на видеоконференциска врска помеѓу
Технички факултет – Битола и дисперзираните студии во Велес, со цел за реализација
на синхронизирано далечинско учење. Во оваа дејност беше употребена опремата за
видео конференција набавена во рамки на проектот Video Conferencing Educational
Services (ViCES), 144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR.
Август 2014 – Компјутерски дизајн на постер за новиот Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола.
Август 2014 – Изработка на веб сајт за новиот Факултет за информатички и
комуникациски технологии – Битола.
Од јануари 2013 - Изработка и одржување на веб сајт за локалната CISCO академија,
тогаш во склоп на Техничкиот факултет – Битола, а денес во склоп на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола.
Од февруари 2006 до мај 2008 – Изработка на мултимедиски презентациски CD
материјали за потребите на Технички факултет – Битола.
Мај 2005 - Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Светот на
ракометот“ (CD 1, CD 2 и CD 3), за потребите на ракометниот клуб Пелистер – Битола.
Декември 2004 - Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Епопејата на
мечкин камен“, проект на општина Крушево.
Март 2004 - Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Охридска
Легенда“, во рамки на проектот Virtual Digital Library and Digitalization as a part of DES
(VDL-DES), Tempus UM_JEP 16155-2001.
Март 2004 - Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Прилеп – град
херој“, во рамки на проектот Virtual Digital Library and Digitalization as a part of DES
(VDL-DES), Tempus UM_JEP 16155-2001.
Февруари 2004 - Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Крушево и
првата република на балканот“, во рамки на проектот Virtual Digital Library and
Digitalization as a part of DES (VDL-DES), Tempus UM_JEP 16155-2001.
2003-2004 – Компјутерски дизајн на постер и други материјали за потребите на
имплементацијата на Европскиот кредит трансфер систем.
Мај 2003 – Изработка на мултимедиски презентациски материјали „Конзулска Битола“,
во рамки на проектот Virtual Digital Library and Digitalization as a part of DES (VDLDES), Tempus UM_JEP 16155-2001.
Март 2003 – Изработка на мултимедиски презентациски материјали „ Битола и
битолско низ вековите“, во рамки на проектот Virtual Digital Library and Digitalization as
a part of DES (VDL-DES), Tempus UM_JEP 16155-2001.
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5. ОРГАНИЗАЦИСКИ АКТИВНОСТИ
Од октомври 2015 – Член во организациски одбор на меѓународната конференција AIIT,
во коорганизација на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –
Битола и Техничкиот факултет „Михајло Пупин“ – Зренјанин, Р. Србија.
Од октомври 2015 – Член во организациски одбор на натпреварот во програмирање
CodeCUP 2016 и CodeCUP 2017, во организација на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола.

6. ЧЛЕНСТВА
ICT4 Environment Research Group (ICT4Env) – http://ict4env.fikt.edu.mk
Association for Computing Machinery (ACM) - http://www.acm.org/
The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - http://www.ieee.org/
The Internet Society (ISOC) - http://www.internetsociety.org/
Association for Information and Communication Technologies (ICT-ACT) - http://www.ictact.org/

7. УЧЕСТВА НА МЕЃУНАРОДНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ
7.1 Конференции
6th International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2016),
03-04 June 2016, Bitola, Macedonia
5th International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2015),
23 October 2015, Zrenjanin, R. Serbia
International Conference - SMEs Development and Innovation: Building Competitive Future
of South-Eastern Europe, 3-4 October 2014, Ohrid, R. Macedonia
3rd International Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2013),
25 October 2013, Zrenjanin, R. Serbia
48th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technology (ICEST 2013), 26-29 June 2013, Ohrid, R. Macedonia
The 9th Conference for Informatics and Information Technology (CiiT 2012), 19-22 April
2012, Bitola, R. Macedonia
33rd International Conference on Information Technology Interfaces (ITI 2011), 27-30 June
2011, Dubrovnik/Cavtat, Croatia
ICT Innovations 2010 International Conference, Association for Information and
Communication Technologies (ICT-ACT), 12-15 September 2010, Ohrid, R. Macedonia
(Proceedings Published in CCIS Series - Springer Berlin Heidelberg)
45th International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems
and Technology (ICEST 2010), 23-26 June 2010 Ohrid, R. Macedonia

86

ICT Innovations 2009 Conference, Association for Information and Communication
Technologies (ICT-ACT), 28-29 September 2009, Ohrid, R. Macedonia (Proceedings
Published in Springer Berlin Heidelberg)
42nd International Scientific Conference on Information, Communication and Energy
Systems and Technology (ICEST 2007), 24-27 June 2007, Ohrid, R. Macedonia
7.2 Семинари
INTERREG III A / CARDS, GREECE – F.Y.R.O.M., "Modern Technologies for Water and
Wastewater Treatment" June 2007

8. УЧЕСТВА ВО ПРОЕКТИ
Од октомври 2017 – Структурирана база на образовни материјали и Електронско
тестирање, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Од октомври 2014 до октомври 2017 – Дизајн и имплементација на информациски
систем на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
2010–2012 - Innovation and Knowledge Management Towards eStudent Information System
(iKnow), 511342 – TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPGR
2009-2012 - Video Conferencing Educational Services (ViCES), 144650-TEMPUS-2008-ITJPGR
2003-2005 - Wireless Campus for Strengthening of Student Services (WCSSS), Tempus
UM_JEP 17045-2002
2002-2004 - Virtual Digital Library and Digitalization as a part of DES (VDL-DES), Tempus
UM_JEP 16155-2001
2003-2004 - Electronic Municipality (EM), Municipality of Bitola, R. Macedonia. EU Phare
Project for Development of Local Governments MA 01/0108

9. ПОЗНАВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРСКИ ТЕХНОЛОГИИ
9.1 Софтвер: Microsoft Windows, Linux (RHEL and RHEL clones: Cent OS, Scientific
Linux), Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint), Libre Office (Writer, Calc,
Impress, Draw, Base) Adobe (PhotoShop, Illustrator, InDesign, Premiere), Corel (Draw,
PhotoPaint).
9.2 Програмски јазици: C/C++, C#, Python, PHP, SQL, HTML, CSS, JavaScript.
9.3 Бази на податоци: MySQL, Microsoft Access.

10. АНАЛИЗА НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР:
Согласно член 125 од Законот за високо образование
За вонреден професор може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на
науки од научната област во која се избира, објавени најмалку пет
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научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со
импакт фактор кои се од соодветната област во базата на Web of Science во
последните пет години, кои носат вкупно најмалку 15 бода, согласно член 95-а став 6
од овој закон, како и учество во научноистражувачки проекти, односно значајни
достигнувања во примената на научноистражувачките резултати, придонес во
оспособувањето на помлади наставници и кое покажало способност за изведување на
разни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата.
и член 9 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола
За вонреден професор може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на
науки од научната област во која се избира, објавени најмалку пет
научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации или три научни труда во научно
списание со импакт фактор во последните пет години, учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на научноистражувачките резултати, придонес во оспособувањето на помлади наставници и
кое покажало способност за изведување на разни видови високообразовна дејност и
позитивна оценка од самоевалуацијата.
Потребен критериум

кај Зоран Котевски

Има научен степен доктор на науки од Исполнет. Доктор на науки од областа на
научната област во која се избира
техничките науки со дисертација „Моделирање и
анализа на перформансите на P2P видео стриминг
системи“ компатибилна со научните области во
кои се избира.
Објавени
најмалку
пет
научноистражувачки
трудови
во
соодветната област во меѓународни
научни списанија или меѓународни
научни публикации или научни труда во
научно списание со импакт фактор кои се
од соодветната област во базата на Web of
Science во последните пет години, кои
носат вкупно најмалку 15 бода

Исполнет.

учество во научноистражувачки проекти,
односно значајни достигнувања во
примената на научно-истражувачките
резултати

Исполнет. Има учествувано во научно
истражувачки проекти (два интерни на ФИКТ) и
повеќе активности за примена на научноистражувачките резултати (специфицирани во
секција 4 од овој извештај). Кога се во прашање
научно-истражувачките проекти во иднина треба
повеќе да обрне внимание.

Трудови објавени во меѓународни научни
списанија: 5 (од кои еден со импакт фактор).
Трудови објавени во меѓународни научни
списанија (зборници од конференции): 12

придонес во оспособувањето на помлади Исполнет. објавил три учебници/ учебни
наставници
помагала во последните пет години. Учествувал
во повеќе комисии за одбрана на дипломски,
магистерски и докторски трудови. Учествувал во
повеќе работни тела на ФИКТ.
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покажало способност за изведување на Исполнет. Изведува настава на сите циклуси на
разни видови високообразовна дејност и
студии ФИКТ и претходно на Техничкиот
факултет. Има 12 годишни искуство во
изведување високообразовна дејност.
позитивна оценка од самоевалуацијата

Исполнет. Добил средна
максимално можните 5.

оценка

4,09

од

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација, како и
личното познавање на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја оценува и
вреднува наставно-образовната, научно-истражувачката, стручно-апликативната, како и
останатите дејности во рамки на високото образование, на кандидатот д-р Зоран
Котевски. Според погоре направената анализа на постигнатите резултати од севкупната
активност на кандидатот од последниот избор до денес, а согласно Законот за високото
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисијата констатира дека д-р Зоран
Котевски ги исполнува сите услови и критериуми за избор во звање вонреден професор
од областите: 21202 - Информациони системи и мрежи, 21208 - Мултимедиски системи
и мрежи за испорака на содржини и 20800 - Припрема за печатење и ДТП (Desktop
Publishing).
Имајќи ги предвид претходно изнесените констатации, како и досегашното
работно искуство и постигнатите резултати во наставно-образовната, научноистражувачката, стручно-апликативната и останатите дејности од интерес,
Рецензентската комисија, со особена чест и задоволство му предлага на Наставнонаучниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, да го избере кандидатот д-р Зоран
Котевски во звањето вонреден професор од областите: 21202 - Информациони системи
и мрежи, 21208 - Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини и 20800 Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing), на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола.
Датум
09.03.2018

Рецензентска комисија:
Ред. проф. д-р Игор Неделковски, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, претседател
Вонр. проф. д-р Андреа Кулаков, с.р.
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, член
Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член.
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник од областите:
11006 – Сметачки интегрирани методи и апликации,
21403 – Производно машинство, технологии и системи и
21208 – Друго (Компјутерски интегрирано производство),
на Факултетот за информатички и комуникациски технологии
при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола

На седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола, одржана на 19.12.2017 година, со Одлука бр. 02785/6 бевме избрани за членови на рецензентска комисија за избор на наставник од
областите: 11006 – Сметачки интегрирани методи и апликации, 21403 – Производно
машинство, технологии и системи и 21208 – Друго (Компјутерски интегрирано
производство). На конкурсот објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на
06.12.2017 година, се пријави кандидатката:


Д-р Андријана Боцевска

По прегледувањето на конкурсните материјали, врз основа на член 132, став 5, a
во врска со член 125, став 2 и став 3 од Законот за високото образование, на Наставнонаучниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола
му го поднесуваме следниов:

ИЗВЕШТАЈ
Куси биографски податоци за кандидатката д-р Андријана Боцевска
Д-р Андријана Боцевска е родена на 05.05.1975 година во Битола. Основно
образование завршила во ОУ „Даме Груев“ со одличен успех, како и средно
образование во ЕМУЦ „Ѓуро Салај“. По завршувањето на средното образование се
запишала на Техничкиот факултет – Битола, машински отсек, каде што и дипломирала
во 1998 година. Во учебната 1998/99 год. се запишала на постдипломски студии на
Машинскиот факултет – Скопје, насока Производно машинство. Откако ги положила
предвидените испити со просечна оценка од 9,86, на ден 12.12.2001 година го
одбранила магистерскиот труд „Компаративна анализа на економичноста на процесот
на обработка со симнување на материјал“, под менторство на проф. д-р Владимир
Павловски. Во текот на целото студирање била корисник на стипендија од
Mинистерството за образование и наука на Република Македонија. Во учебната 2008/09
се запишала на докторски студии на Машински факултет, Технички УниверзитетСофија, Република Бугарија, на научната специјалност Автоматизација на
производство. Откако ги положила предвидените испити, на ден 10.10.2012 год. ја
одбранила докторската дисертација под наслов „Примена на функционално-вредносна
анализа во околина на CAD/CAM“, под менторство на проф. д-р Георги Тодоров и проф.
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д-р Тодор Нешков, со што се стекнала со научен степен доктор на науки од областа на
техничките науки.
Во 1999 година (Билтен бр. 204 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола) била избрана за помлад асистент по предметот Машинска обработка и
алатни машини. Во 2002 (Билтен бр. 242) била избрана за помлад асистент од областа
Апликативен софтвер и предметот Техничко цртање на Техничкиот факултет – Битола.
Во 2008 година, пак, била избрана за асистент во редовен работен однос од областа
Производно машинство, технологија и системи. Подоцна, во 2011 година (Билтен бр.
346), била избрана за асистент од областите Производно машинство, технологии и
системи и Апликативни софтвери. Во 2013 година (Билтен бр. 375 од 30.05.2013
година) била избрана во наставно-научно звање доцент од областите Сметачки
интегрирани методи и апликации, Компјутерски интегрирано производство и
Производно машинство, технологии и системи на Техничкиот факултет – Битола, при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Од 15.09.2014 го продолжила својот
работен ангажман како доцент на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола.
Активно го владее англискиот јазик. Обука за работа со оперативен систем и
апликативни програми MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point), како и
графичките софтверски пакети AutoCAD и SolidWorks изведувала за потребите на
повеќе фирми.

Наставно-образовна дејност на кандидатката д-р Андријана Боцевска
Во текот на студирањето, д-р Андријана Боцевска континуирано била избирана за
демонстратор по предметите Техничко цртање и Апликативен софтвер. Од учебната
1999/2000, па с до 2012/13 година, изведувала вежби по повеќе предмети на
Техничкиот факултет – Битола, како на Машинскиот и/или Сообраќајниот отсек, така и
на Отсекот за компјутерска техника и информатика, и тоа: „Машинска обработка и
алатни машини“, „Техничко цртање“, „Инженерска технологија“, „Техничко цртање
со CAD“, „Инженерска графика и CAD“, „Теорија на режење“, „Неконвенционални
методи на обработка“, „Апликативен софтвер“ (I и II), „Дизајнирање со CAD“ и
„Солид моделирање“.
Од учебната година 2007/2008 била вклучена во заедничката студиска програма
на Педагошкиот факултет и Техничкиот факултет – Битола, „Информатика и техничко
образование“ (ИТО), за вежбите по предметите: „Апликативен софтвер“ (I и II),
„Техничко цртање со графички основи“, „Компјутерски потпомогнато
дизајнирање“ и „Примена на компјутерите во образованието“.
Од учебната 2013/14, па сè до денес, д-р Андријана Боцевска изведувала настава,
прво на Техничкиот Факултет, па потоа на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола по предметите од прв циклус на студии:
„Апликативен софтвер“, „Научна визуелизација и виртуелни околини“, „3Д
Компјутерско моделирање“, „Компјутерски интегрирано производство“, како и
предметите од втор циклус на студии: „Софтвер за менаџмент на животен циклус на
производ“ и „Визуелизација на информации“.
Во постојаната заложба за унапредување на наставно-образовната дејност, за
голем дел од предметите подготвила соодветни учебни помагала во печатена и/или во
електронска форма:
[1]

Боцевска А., Неделковски И., „Практикум по научна визуелизација” – Учебно
помагало, 2017 (во завршна фаза)
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[2]

Bocevska A., Neshkov T., “Intelligent Manufacturing Systems”, Heron Press Ltd.,
Sofia, 2014

[3]

Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., “Microsoft Office Word, Excel
2013”, Технички факултет – Битола, 2013

[4]

Стојановски В., Боцевска А., „Солид моделирање“ – Практикум, Технички
факултет – Битола, 2012

[5]

Стојановски В., Боцевска А., “AutoCAD 2010” – Практикум, Технички
факултет – Битола, 2010

[6]

Стојановска Л., Боцевска А., “Corel Draw X4 & Microsoft Power Point 2010”,
Технички факултет – Битола, 2010

[7]

Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., “Microsoft Office Word, Excel
2010”, Технички факултет – Битола, 2010

[8]

Стојановски В., Боцевска А., „Солид моделирање“ – Практикум, Технички
факултет – Битола, 2006

[9]

Активно учество во техничката припрема и завршната реализација на учебното
помагало „Транспортни системи и транспорт во цевки“, Збирка на решени и
испитни задачи, I дел, од авторите Стојановски В., Поповски К., Технички
факултет – Битола, 2004

[10]

Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., „Информатика“ – Основен
учебник, Технички факултет – Битола, 2004

[11]

Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., „Информатика“ – Практикум,
Технички факултет – Битола, 2004

[12]

Стојановски В., Боцевска А., „Техничко цртање и CAD“ (графичко
проектирање со помош на компјутер) – Основен учебник, Технички факултет –
Битола, 2003

За реализацијата на наставно-образовната дејност сведочи оценката од процесот
на самоевалуација, при што кандидатката се стекнала со вкупна просечна оценка 3,77.
Резултатите од анкетата спроведена помеѓу студентите на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола во текот на ноември 2015 година, за оценување
на наставно-образовната дејност на академскиот кадар, во случајот на д-р Андријана
Боцевска, се презентирани во продолжение:
1. Соодветна подготвеност на наставникот за реализација на наставата – средна
вредност: 4,02;
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите – средна вредност: 3,67;
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа – средна вредност:
3,86;
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес – средна
вредност: 3,53;
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на
домашна работа, проекти, семинарски трудови, ...) – средна вредност: 2,90;
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6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот – средна вредност: 3,08;
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови – средна вредност: 4,37;
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература – средна
вредност: 3,86;
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) – средна вредност:
4,04;
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво – средна
вредност: 4,23;
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите –
средна вредност: 4,12;
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамки на предметната програма и
предвидената основна литература – средна вредност: 4,07;
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските
овозможуваат објективно оценување – средна вредност: 3,57;

прашања

14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите – средна вредност:
3,47.
Дополнително, д-р Андријана Боцевска била член во комисија за оценка на 1
(една) и одбрана на 2 (две) докторски дисертации.

Научно-истражувачка дејност на кандидатката д-р Андријана
Боцевска
Согласно одредбите од член 50, став 1 од Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во
продолжение се изнесени податоци за објавените стручни и научни трудови и
вреднувањето на тие трудови. Врз основа на сета поднесена документација која е од
важност за изборот, во периодот од претходниот избор во звање доцент, до денот на
поднесување на пријавата, кандидатката се јавува како автор или коавтор на следните
стручни и научни трудови (вкупно 6 (шест) на број):
[1]

Bocevska A., Kotevski Z., “Implementation of interactive augmented reality in 3D
assembly design presentation”, International Journal of Computer Science &
Information Technology (IJCSIT), Vol 9, No 2, pp. 141-149, 2017

Вреднување на трудот: Според авторите, визуелната претстава на еден производ и
улогата на визуелизацијата, воопшто, стануваат клучен проблем во доменот на
истражувањата за дизајнот. Надградената реалност придонесува за збогатување на
реални сцени со компјутерски генерирани објекти. Во трудот, авторите предлагаат
нов пристап (метода) со кој корисникот ќе може да креира свои 3Д надградени сцени,
коишто би овозможувале интеракција помеѓу реалниот свет и објектите од виртуелната
композиција, истовремено вклучувајќи и анимација, со примена на софтверските
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апликации BuildAR Pro, SolidWorks и 3DS Max. Трудот е објавен во меѓународно
научно списание и според својата содржина припаѓа во областите:
11006 – „Сметачки интегрирани методи и апликации“ и
21208 – „Друго (Компјутерска графика)“
од Фраскатиевата класификација.
[2]

Savoska S., Muaremi V., Bocevska A., Ristevski B., Kotevski Z., “Modelling of GIS
based visual system for local educational institutions’ stakeholders”, Proceedings of
the 10th Jubilee International Conference on Information Systems and Grid
Technologies, pp. 28-39, Sofia, 2016

Вреднување на трудот: Станува збор за моделирање на комплексен визуелен ГИСбазиран систем со имплементација на повеќејазична поддршка, наменет за
локалните институции од основното образование, со примена на алатки за бизнис
интелигенција и визуелнa анализа на податоци, коишто можат да помогнат за
надминување на дел од информациските потреби во мноштво проблеми од доменот на
образованието. Трудот е презентиран на „Меѓународната конференција за
информациски системи и ГРИД технологии“ и, според третираната проблематика,
припаѓа во областа:
11006 – „Сметачки интегрирани методи и апликации“
од Фраскатиевата класификација.
[3]
Savoska S., Bocevska A., “Data visualization in business intelligent & analysis –
analysis of first positioned tools according to Gartner’s magic quadrant in ability to
execute”, Proceedings of the International Conference on Applied Internet and
Information Technologies (ICAIIT), pp. 236-243, Bitola, 2016
Вреднување на трудот: Во трудот се разгледуваат алатките за визуелизација на
податоци, Tableau и QlikView, коишто се на самиот врв според Gartner и Forrester.
Истите се користат како алатки за визуелна анализа на податоци, како од теоретски,
така и од практичен аспект. Предложен е и имплементиран соодветен динамички
ГИС-базиран VS4LEIS модел (“Visual System for local education institution
stakeholders”). Трудот е презентиран на „Меѓународната конференција за применети
интернет и информатички технологии“ и, според третираната проблематика, припаѓа во
областа:
11006 – „Сметачки интегрирани методи и апликации“
од Фраскатиевата класификација.

[4]

Bocevska A., Neshkov T., “Overview of the principles of 3D modeling systems”,
Bulgarian journal for Engineering Design, Issue No. 29, pp. 23-27, 2016

Вреднување на трудот: Во трудот се опишани принципите на системите за 3Д
моделирање, преку нивната еволуција, како и најважните предности и недостатоци на
секој од нив. Извршена е и класификација на техниката на солид моделирање, пред сè
поради популарноста и широката примена кај денешните CAD/CAE системи. Трудот е
објавен во меѓународно научно списание и според својата содржина припаѓа во
областа:
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21208 – „Друго (Компјутерски интегрирано производство)“
од Фраскатиевата класификација.
[5]

Bocevska A., “Implementation of Augmented reality in CAD design”, Journal of
Emerging Research and Solutions in ICT, pp. 26-31, 2016

Вреднување на трудот: Надградената реалност овозможува нови перспективи за
интеракција на корисниците со CAD алатките. Таа ја подобрува перцепцијата на 3Д
објектите, а корисниците имаат можност да го поместуваат, ротираат или да го
менуваат размерот на 3D CAD моделот со примена на кориснички интерфејс составен
од индикативни маркери. За таа цел, употребен е BuildAR софтверот со примена на
маркер-базирано следење со камера, а 3Д објектот се генерира со стандарден
CAD систем SolidWorks. И овој труд е објавен во меѓународно научно списание и,
според својата содржина, припаѓа во областа:
21208 – „Друго (Компјутерски интегрирано производство)“
од Фраскатиевата класификација.
[6]

Neshkov T., Bocevska A., “Role of Sensors in Intelligent Manufacturing Systems”,
Proceedings of the XII International Conference on Systems, Automatic Control and
Measurements, pp. 253-256, Nis, Serbia, 2014

Вреднување на трудот: Трудот ги дефинира компонентите на поедноставен
интелигентен производен систем и ја илустрира примената на најчесто
употребуваните типови на сензори (тактилни сензори, сензори за близина, сензори за
визија итн.), бидејќи CAx технологиите се интегрален дел на секој таков интелигентен
систем. Oвој труд е презентиран на „Меѓународната конференција за системи,
автоматска контрола и мерења“ и, според својата содржина, припаѓа во областа:
21403 – „Производно машинство, технологии и системи“
од Фраскатиевата класификација.
◊
Останатите трудови на кандидатката се од периодот пред изборот во звање
доцент и се рецензирани во Билтенот бр. 375 од 30.05.2013 година. Во тој период, од
научно-истражувачката дејност на кандидатката, се истакнуваат:
•

Монографии и други заклучени дела:

[7]

А. Боцевска, „Примена на функционално-вредносна анализа во околина на
CAD/CAM“, докторска дисертација, Машински факултет, Технички Универзитет
– Софија, Бугарија, 2012

[8]

А. Боцевска, „Компаративна анализа на економичноста на процесот на
обработката со симнување на материјал“, магистерски труд, Машински
факултет – Скопје, 2001

•

Трудови со оригинални научни резултати, рецензирани и објавени во
научни и стручни списанија со меѓународно значење:
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[9]

Bocevska A., Todorov G., Neshkov T., “Comparative study of the Rapid prototyping
and Rapid tooling technologies, Bulgarian Journal of Engineering Design, Issue 17,
pp. 13-20, 2013

[10]

Bocevska A., Todorov G., Neshkov T., “An Approach For Optimization Of Functions
And Reducing The Value Of The Product By Using Virtual Models”, World Academy
of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mechanical and
Industrial Engineering, 2012

•

Трудови во Зборници на научни трудови презентирани на меѓународни
академски собири:

[11]

Bocevska A., Todorov G., Neshkov T., “Implementation of Functional cost analysis in
CAD/CAM/CAE environment”, 15 International conference on machine design and
production, Denizli, Turkey, pp. 801-814, 2012

[12]

Боцевска А., “Методи на виртуелно прототипирање применети во процесот на
развој на производот”, Трет научно-стручен собир со меѓународно
учество ”Образованието во 21 век”, Книга на апстракти, Македонско научно
друштво, Битола, Македонија, стр. 199, 2011

[13]

Todorov G., Neshkov T., Bocevska A., “Functional Cost Analysis (FCA)”, XXVI
International Scientific Conference “65 years Faculty of machine technology”,
Sozopol, Bulgaria, pp.183-187, 2010

[14]

Todorov G., Neshkov T., Bocevska A., “Engineering design methods”, XXVI
International Scientific Conference “65 years Faculty of machine technology”,
Sozopol, Bulgaria, pp. 178-182, 2010

[15]

Стојановска Л., Стојановски В., Боцевска А., “ICT in math education-small
interactivities and specific goals”, 6th International Conference for Informatics and
Information Technology CIIT, Битола, Македонија, 2008

[16]

Стојановски В., Пановски С., Боцевска А., “Искуство од примена на нов тип
детектор за ППЗ, Меѓународното советување „Енергетика 2004“, стр. 181-189,
Охрид, 2004

[17]

Стојановски В., Пановски С., Боцевска А., “Ново решение за противпожарна
заштита на енергетските трансформатори во ТЕ Осломеј, Кичево со детекторски
кабел”, Меѓународен симпозиум – Електрани, Србија и Црна Гора, Зборник на
трудови на CD, 2004

[18]

Стојановски В., Пановски С., Боцевска А., “Производство на кварц и заштита на
животната средина во фабриката Сепарација", Осломеј, Научна конференција
„Производството и менаџментот“, Зборник на трудови, стр. 205-210, Охрид,
2004

[19]

Боцевска А., Нусев С., “Определување на математички модел за зависноста на
трајноста на резачкиот алат од параметрите на режимот на работа”, Научна
конференција „Производството и менаџментот“, стр. 242-247, Охрид, 2004

•

Трудови објавени во годишници:

[20]

Стојановски В., Боцевска А., Ристевски Р., “Подобрување на перформансите на
камин-печки”, Зборник на трудови „50 години Технички факултет – Битола“,
стр. 172-178, 2011
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[21]

Боцевска А., “Интегрирано брзо прототипирање и брза изработка на алати”,
Зборник на трудови „50 години Технички факултет – Битола“, стр. 401-406, 2011

[22]

Боцевска А., Павловски В., “Компаративна анализа на економичноста на
обработка со стружење со различни алатни материјали”, VII советување на
теоретска и применета механика, Зборник на трудови, Машински факултет –
Скопје, 2002

[23]

Боцевска А., “Избор на оптималните режими на обработка при стружење”,
Зборник на трудови, Технички факултет – Битола, 2001

[24]

Боцевска А., “Oпределување на оптималните режими со податоци од
компјутерска програма”, Зборник на трудови, Технички факултет – Битола, 2001

Стручно-апликативна дејност на кандидатката д-р Андријана
Боцевска
Стручно-апликативната дејност на кандидатот се огледува низ:
•

Учество во проекти (пред изборот во звање доцент):

[1]

„Развој на регионални интердисциплинарни студии по мехатроника“ (DRIMS:
Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies; TEMPUS IV
Project 158644-DE-JPCR), Технички факултет – Битола, 2012 (како соработник)

[2]

„Нови печки за загревање на простории“, развојно истражувачки проект,
Технички факултет – Битола, 2006/2007 (како соработник)

[3]

„Идејно сообраќајно решение за северниот влез на градот Битола“, Експертски
елаборат, Технички факултет – Битола, 2006 (како соработник)

[4]

“Step-by-Step via Internet, Audio/Visual Multilingual Education (eMathforAll)”,
TEMPUS проект, Технички факултет – Битола, 2005/2006 (како соработник)

[5]

„Самовработување на меѓународниот пазар за outsourced инженерски дејности“,
Технички факултет – Битола, 2004/2005 (како соработник)

[6]

За потребите на повеќе фирми изведувала обука за работа со оперативен систем
и апликативни програми MS Office (Word, Excel, PowerPoint) како и за
графичките софтверски пакети AutoCAD и SolidWorks

Заклучок и предлог
Рецензентската комисија ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и
други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата до денот на пријавата,
врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.
Од приложената биографија може да се согледа дека, почнувајќи уште од 1999,
па сè до 2013 година, д-р Андријана Боцевска била активно вклучена во образовните
процеси на Техничкиот факултет – Битола, за што зборува и нејзиниот ангажман како
помлад асистент, асистент, а потоа и како доцент по повеќе наставни дисциплини,
покажувајќи посветеност, доследност и професионалност во извршувањето на
работните задачи и коректен однос кон студентите и колегите.
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Согласно член 138, став 1 од Законот за високото образование, д-р Андријана
Боцевска била должна постојано научно, односно стручно да се усовршува и докажува
и да придонесува за развојот, односно примената на научната дејност за која е
избрана. Членовите на Рецензентската комисија констатираат дека, по изборот во
звање доцент, д-р Андријана Боцевска се јавува како коавтор на вкупно 6 (шест)
научноистражувачки трудови, од кои дури 3 (три) во меѓународни научни списанија и 3
(три) во други меѓународни научни публикации и тоа:
• 3 (три) труда од областа:
 11006 – „Сметачки интегрирани методи и апликации“;
• 2 (два) труда од областа:
 21208 – „Друго (Компјутерски интегрирано производство)“ и
• 1 (еден) труд од областа:
 21403 – „Производно машинство, технологии и системи“,
коишто соодветствуваат на областите од Конкурсот за избор на наставник во сите
звања на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола.
Во сите овие трудови станува збор за: сметачки интегрирани методи и апликации за
визуелно претставување на податоци, визуелизација, бизнис интелигенција и аналитика, 3D
CAD, ГИС, надградена реалност, системско моделирање, солид моделирање, интелигентни
производни системи, CAx технологии и сензорски системи.
Во сиот тој творечки опус, д-р Андријана Боцевска трипати се јавува како прв
автор, и тоа на трудовите објавени во меѓународни научни списанија, а двапати како втор
и само еднаш како трет автор на трудовите објавени во други меѓународни научни
публикации по изборот во звање доцент.

ПРЕДЛОГ
Членовите на рецензентската комисија констатираат дека пријавената
кандидатка, д-р Андријана Боцевска, има научен степен доктор на науки од научните
области во кои се избира, покажала способност за изведување на разни видови
високообразовна дејност, има позитивна оценка од самоевалуацијата и ги исполнува
посебните услови на Конкурсот за избор на наставник, во смисла на член 125, став 3 од
Законот за високото образование, поради тоа што:
•

има објавени (или се јавува како коавтор на) вкупно 6 (шест) научноистражувачки трудови во соодветните области во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации, по изборот во звање доцент.

Врз основа на член 47, став 3, алинеја 1 и член 47, став 4 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
земајќи ги предвид и прекршочните одредби од член 167-в, став 1 од Законот за
високото образование, му предлагаме на Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола да ја избере д-р Андријана
Боцевска за наставник во звање вонреден професор од областите: Сметачки
интегрирани методи и апликации, Производно машинство, технологии и системи и
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Друго (Компјутерски интегрирано производство), на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола.

Рецензентска комисија:
Ред. проф. д-р Пеце Митревски – претседател, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Ред. проф. д-р Стојанче Нусев – член, с.р.
Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

Ред. проф. д-р Игор Неделковски – член, с.р.
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 11000 –ИНФОРМАТИКА, 11002 - ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ И 11011 - ДРУГО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии - Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на
седницата одржана на ден 19.12.2017 со Одлука бр. 02-785/4 формира Рецензентска
комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области:
11000 – Информатика, 11002 - Информациони системи и програмирање и 11011 Друго во состав:
1. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, претседател
2. Вонр. проф. д-р Снежана Савоска, член
3. Вонр. проф. д-р Благој Ристевски, член
Изразувајќи благодарност за довербата, по прегледот на доставената
документација и согласно член 132 од Законот за високото образование и членoвите 47,
48, 49 и 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, Комисијата го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ

Рецензентската комисија врз основа на распишаниот конкурс во весниците
„Нова Македонија“ и „Коха“ од 06.12.2017 година за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од научните области: 11000 - Информатика, 11002 Информациони системи и програмирање и 11011 - Друго, констатира дека на конкурсот
се пријави само кандидатот доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска.

1. Биографски податоци
Кандидатката д-р Наташа Блажеска-Табаковска е родена на 04.11.1967 година во
Струга.
Основното образование го завршила во Струга, средно образование во
гимназијата „Св. Климент Охридски“- Охрид на насоката математика-информатика, а
дипломирала на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на Институтот за
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информатика со што се стекнала со звањето дипломиран инженер по математикаинформатика. Во септември 1993 година, на Катедрата по психологија на
Филозофскиот Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги положила
педагошките предмети стекнувајќи педагошка доквалификација за изведување на
настава. Магистрирала на Педагошкиот факултет во Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ - Битола и со тоа стекнала академски степен магистер по
менаџмент во образованието. Во февруари 2013 година ја одбрани докторската
дисертација со наслов “Влијанието на информациските системи за менаџмент на
знаење врз организациската ефективност” на студиската програма по Менаџмент на
информациски системи на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи – Битола, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и се
стекна со научен степен доктор на науки од областа на Менаџмент на информациски
системи.
Во периодот 1993-2008 година била вработена како наставник во повеќе средни
училишта во Битола.
Од декември 2008 година е вработена како асистент на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, на студиската
програма по Менаџмент на информациски системи, каде во октомври 2011 година била
реизбрана во истото звање, а во јуни 2013 година е избрана во наставно-научно звање
доцент на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи –
Битола. Од септември 2014 год. продолжува со работа на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Акредитиран ментор е на втор циклус на студии, со Решение бр. 1409-57/2 од
12.06.2017 год. од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.
Од 2013 година била член на повеќе програмски одбори: Workshop on
Technology Enhanced Learning - WoTEL 2017; 25th European Conference on Information
Systems-ECIS2017; Mediterranean Conference on Information systems - MCIS2017;
International conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT 2017;
International conference on Applied Internet and Information Technologies - AIIT 2016.
Исто така била член на организациониот одбор на: International conference on Applied
Internet and Information Technologies - AIIT 2017 и International conference on Applied
Internet and Information Technologies - AIIT 2016.
Член е на повеќе асоцијации и здруженија: член е на CCB (Компетентен Центар
- Битола) - центар за доквалификација и преквалификација на возрасни, помош при
вработување, при започнување на нов бизнис, организирање на курсеви, семинари
средби, стручни консултации и сл; член е на SEA (Secоndary Education Activity) тимот:
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член е на националното математичко - информатичко здружение; член на MENSA
Македонија.
Во периодот од декември 2014 год. до октомври 2016 год. била раководител на
Kатедрата за информациски системи, а од ноември 2016 год. е раководител на
Катедрата за софтверско инженерство и информациски системи.
Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска во периодот од мај 2015 год. до мај 2017
год. била координатор за ЕКТС на студиската програма Менаџмент на информациски
системи, а од мај 2017 е координатор за ЕКТС на студиските програми Информатички
науки и компјутерско инженерство и Информатички науки и комуникациско
инженерство. Била активен член во повеќе комисии: Комисијата за изготвување
предлог-елаборат за прв циклус студии; Комисијата за самоевалуација на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи; Комисија за анализа на
напредувањето на студентите од прв циклус во текот на студиите; Пописна комисија на
Факултетот; Стручното тело за реализација на конкурсот за запишување студенти во
прва година на додипломски студии во академската 2015/2016. Во 2017 год. била
претседател на комисијата за запишување студенти во прва година на додипломски
студии во академската 2017/2018 год.
Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска активно учествувала во: планирање и
реализација на активностите за натпреварот за средношколци CodeCup2016,
CodeCup2017 и е член на тимот кој треба да го реализира CodeCup2018; менторирала
работните студентски групи во 2016 и 2017 година, учествувала во реализација на
акивностите на IT Cluster-от компании од Пелагонискиот регион. Вклучена е во
реализацијата на активностите на BitHub проектот на ФИКТ.

2. Наставно-образовна дејност
Во периодот 1993-2008 година додека била вработена како професор во средни
училишта во Битола. Од академската 2008/2009 година, како асистент на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола била ангажирана во
изведувањето на аудиториски и лабораториски вежби на прв циклус студии по
предметите: Основи на информациски системи, Деловни информациски системи и
менаџмент, Проектен менаџмент, Менаџмент на информациски системи,
Информатички технологии, Основи на бази на податоци, Структури и бази на податоци,
Математика, Математика 2 и Системски софтвер.
Од академската 2013/2014 год. доц. Блажеска-Табаковска е ангажирана во
изведувањето на настава по повеќе предмети на прв циклус студии: Деловни
информациски системи, Проектирање и развој на информациски системи, Менаџмент
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на информациски системи, е-учење и образовни технологии, Визуелно програмирање,
Деловни информациски системи и менаџмент, Информатички технологии, Архитектура
на компјутери, Информациски системи за управување со јавен сектор, Напредно
објектно ориентирано програмирање, како и на втор циклус студии: Примена на ИКТ
во образование, Информациски системи за менаџмент на знаење, Менаџмент на
информациски системи, е-учење; На Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола е член на предметна комисија по предметот на трет циклус студии
Виртуелно инженерство и системи за поддршка при одлучување.
Кандидатката доц. Блажеска-Табаковска добила позитивна оценка од
самоевалуацијата: вкупна просечна оценка 4,70 во 2016 год. и вкупна просечна оценка
4,49 во ноември 2015 год.
3. Научно-истражувачка дејност
Паралелно со наставно-образовната дејност, доц. д-р Наташа БлажескаТабаковска е активна и во научно-истражувачката дејност.
Печатени книги во последните пет години:
[1]. Wadhwa M., Harper A., Technology, Innovation, and Enterprise Transformation,
(Blazeska-Tabakovska N., Manevska V., Chapter 5 - The Impact of Knowledge Management
Information System on Businesses). IGI Global, 2015, pp. 92-117
Листа на објавени научни трудови во последните пет години
[1] Blažeska-Tabakovska,N., Ivanović, M., Klašnja-Milićević, A., and Ivković,
J.,
Comparison of E-Learning Personalization Systems: Protus and PLeMSys, International
Journal: Emerging Technologies in Learning, iJET, vol.12, no.1, 2017, pp.57-70.
[2] Blazeska-Tabakovska, N., Vlahu-Gorgievska, E., Jolevski I., Bogdanovska-Jovanovska
M., University’s Library Information System as part of knowledge management system,
Proceedings of 3th International Conference IcETRAN, Zlatibor, Serbia.2016, pp.72
(http://etran.etf.rs/etran2016/Program_IcETRAN_2016.pdf)
[3] Bogdanovska-Jovanovska M., Blazeska-Tabakovska, N., Vlahu-Gorgievska, E., Public
service interface solution based on back office interconnection for e-government development:
a Macedonian case study, Proceedings of 15th International Symposium, SYMORG2016,
Zlatibor, Serbia, 2016, pp. 1102-1107.
[4] Hasanu, M., Ambarovska, H., Blazeska-Tabakovska, N., Bogdanovska-Jovanovska M.,
Design of Prototype Expert System as a University Knowledge Management Tool for
Academic Teaching Activity Evaluation, Proceedings of 6th International Conference on
Applied Internet and Information Technologies, 2016, pp.43-50
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[5] Blazeska-Tabakovska N., Savoska S., Pazeska J., Key aspects of the implementation of
ERP systems in Macedonia, Proceedings of 7th International Conference ICT Innovations,
2015, pp.106-115.
[6] Vlahu-Gorgievska E., Blazeska-Tabakovska N., Bogdanovska-Jovanovska M, Kolevska K.
(2015). Development of the Universities’ Library Information System Model as an Asset of the
e-Society, In Proceedings of 5th International Conference on Applied Internet and Information
Technologies, 2015, pp.127-130.
[7] Blazeska-Tabakovska N., Manevska V., Model of Knowledge Management System for
Increasing the Customer Satisfaction, Zenith international journal of multidisciplinary
research, Vol.4(1), January 2014, (ONLINE ISSN: 2231-5780)
[8] Blazeska-Tabakovska N., Manevska V., (2013) Model of Knowledge Management System
for Improvement the Organizational Innovation, Proceedings of 6th International Conference
of Information Systems and Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2013, pp.193-201
[9] Dimovska A., Manevska V., Blazeska-Tabakovska N., Knowledge Management Software
Application and its Practical Use in the Enterprises, Proceedings of 6th International
Conference of Information Systems and Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2013, pp.143151
[10] Blazeska-Tabakovska N., Manevska V., (2013) Influence of information system for
knowledge management on improvement of employees satisfaction, Proceedings of the 2th
International Scientific Conference of contemporary management challenges and the
organizational sciences, Bitola, Macedonia, 2013, pp.635-644
Листа на објавени научни трудови до изборот во наставно-научно звање доцент:
[1]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., Influence of Knowledge Management
System on Organization Effectiveness in Macedonian Organization, Proceeding of 8th
International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management
(NCM'2012), IEEE, Коrеа, 2012, pp. 299-304.
[2]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., Influence of Different Knowledge
Management Techniques and Technology on Organization Effectiveness, Proceeding of
6th International Conference of Information Systems and Grid Technologies (ISGT'2012),
Sofia, Bulgaria, 2012, pp. 206-212.
[3]
Mufa V., Manevska V., Blazeska-Tabakovska N., Usage of E-Learning for Improving
of Knowledge Management in Organizations, Sofia, Proceeding of 6-th International
Conference of Information Systems and Grid Technologies (ISGT'2012), Sofia, Bulgaria,
2012, pp. 188-195.
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[4]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., Creating a Knowledge Base for the
Teaching Practice, In Proceeding of International Conference on Computer Application and
Education Technology (ICCAET'2011), Beijing, China, December 2011.
[5]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., Applying the Information Technology in
Knowledge Management Processes in Organization in Republic of Macedonia, The New
Vision of Future Technologies, The International Conference InfoKomTeh’2011, Ljubljana,
Slovenia, 2011, pp.10-21.
[6]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., The Development of Knowledge
Management and the Impact of Information System on the Development on Knowledge
Management in Organizations, Proceeding of 5th International Conference of Information
Systems and Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2011, pp. 150-158.
[7]
Blazevska-Tabakovska N., Manevska V., Vlahu-Gjorgievska, E., Application of the
intranet in the organizations at knowledge management, In Proceedings of 4th International
Conference of Information Systems and Grid Technologies, Sofia, Bulgaria, 2010, pp.234241.
[8]
Blazevska-Tabakovska N., Januseva V., Assessment of group work: effects of
individual work on group success, In Proceedings of 16th European Conference on Reading,
Braga, Portugal, 2009, pp. 477-483.
[9]
Vlahu-Gjorgievska E., Iliev O., Rendevski N., Blazevska-Tabakovska N., Modeling
the process of decision making using Petri nets and multi-agent systems, Proceedings of
4th International Conference of Information Systems and Grid Technologies, Sofia, Bulgaria,
2010, pp. 225-233.
[10] Vlahu-Gjorgievska E., Rendevski N., Blazevska-Tabakovska N., Application of Multiagent Systems Based on Petri Nets in the Process of Decision Making, Proceedings of 29th
International Conference on Organizational Science Development, 2010, pp. 1735-1742.
[11] Blazevska-Tabakovska N., Richardson J., The Role of the Teacher in Improving the
Student Achievement, International Reading Conference, Budapest, Hungary, 2006
[12] Blazevska-Tabakovska N., Influence of applying the active learning methodologies to
the student's achievement, National Conference in Skopje, Macedoniа, 2001
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Рецензент е на повеќе трудови од научното поле Информатика и тоа за следните
конференции: 25th European Conference on Information Systems (ECIS2017) Guimaraes,
Portugal; Mediterranean Conference on Information systems MCIS2017, Genova, Italy;
International Conference on Applied Internet and Information Technologies AIIT2017,
Zrenjanin, Serbia; International Conference on Applied Internet and International conference
on Applied Internet and Information Technologies AIIT2016, Bitola, Republic of Macedonia
како и трудови за меѓународното списание ERSICT (International Journal of Emerging
Research and Solutions in ICT).
Во периодот од јануари 2015 година била член на повеќе комисии: за подобност
на кандидат и подобност на тема со тези за изработка на магистерски труд и подобност
на кандидат, за оценка на магистерски труд, за одбрана на магистерски труд, како и
комисии за оценка на докторска дисертација и комисии за одбрана на докторска
дисертација.
Доц. д-р Наташа Блажеска- Табаковска менторирала повеќе од 40 студенти за
изработка на дипломски работи и 3 студенти за изработка на магистерските трудови.

4. Стручно-апликативна дејност
Кандидатката учествувала во повеќе национални и интернационални проекти
како:
[1] COST (European Cooperation in Science and Technology); EU Framework Programme
Horizon 2020, 2015-2018: Study Abroad Research in European Perspective (MC meetings:
април, 2016, 1-2 јуни 2017, Перпињон Франција - цели: : Social networks; е-learning, 2122 септември 2017, Сплит Хрватска: работилница за методи за собирање на податоци и
анализа на податоците)
[2] Учество во интерен проект „Развој на бизнис модел и стратегија за основање на
ИКТ бизнис инкубатор/акцелератор на ФИКТ – BitHub“- Факултет за информатички и
комуникациски технологии - Битола со одлука бр. 02-668/3 од 01.12.2015 год.;
[3] Раководител на интерен проект “Имплементација на информациски систем на
ФИКТ”- Факултет за информатички и комуникациски технологии, Битола со Одлука
број 02-197/5 од 31.10.2014, имплементиран во периодот 10.2014-04.2017 год.
[4] Член на советодавниот одбор на проектот “Бизниси без граници”- Foundation
Business Startup Centre, 2014
[5] Учесник во проектот “Премостување на проблемите на малите бизниси преку
вмрежување и синергија”- ФАМИС, Битола, со Одлука број 02-156/10 од 26.03.2013,
имплементиран 2013-2014
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[6] Раководител на интерен проект “Дизајн и имплементација на информациски систем
за управување со знаење на ФАМИС”- ФАМИС, Битола, со Одлука број 02-156/11 од
26.03.2013 – 13.9.2014
[7] FYROM@CERN2009, 2009, Секретаријат за европски прашања, Влада на
Р.Македонија.
Кандидатката била ангажирана како стручно лице во Советот за јавни набавки за
областите: Информатички науки и Образование и наука, во периодот од 06.2014 до
08.2017 год.; Надворешен соработник-контролор во Државниот испитен центар за
областа Информатика во периодот од 11.2012 до 12.2016 год..

Студиски престои во странство
[1] Мобилност на академски кадар: Оддел за информатика, Универзитет Риека, мај
2016, (CEEPUS програма)
[2] Мобилност на академски кадар: Факултетот за математика и информатика на
Универзитетот “Св. Клумент Охриски”- Софија, мај-јуни 2011, во рамки на Проектот
Erasmus Mundus Action 2 - Basileus III;
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
По деталното разгледување на приложената документација и според оценките во
однос на наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната
дејност, а во согласност со Правилникот за избор во звања на Универзитетот Св.
Климент Охридски, мнозинството членови на Комисијата констатираа дека доц. д-р
Наташа Блажеска-Табаковска во изминатиот период совесно и одговорно ги
извршувала зададените обврски, покажувала интерес за научно-истражувачка работа,
се ангажирала во подготовката на материјали за изведување на настава по повеќе
предмети на прв, втор и трет циклус, автор и коавтор е на повеќе трудови од научното
поле Информатика, реализирала научно-истражувачки престои во странство,
учествувала на домашни и меѓународни конференции, учествувала и раководела во
стручно-апликативни и научно-истражувачки проекти, со што ги исполнува сите
услови за избор во наставно-научно звање вонреден професор од научните области:
11000 – Информатика, 11002 - Информациони системи и програмирање и 11011 Друго и затоа предлага:
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола да ја избере доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска за наставник од
научните области: 11000 – Информатика, 11002 - Информациони системи и
програмирање и 11011 - Друго во наставно-научно звање вонреден професор.

Рецензентска комисија
1. ред. проф. д-р Виолета Маневска, Факултет за
информатички и комуникациски технологии-Битола,
претседател

2. вонр. проф. д-р Снежана Савоска, Факултет за
информатички и комуникациски технологии -Битола,
член, с.р.

3. вонр. проф. д-р Благој Ристевски, Факултет за
информатички и комуникациски технологии -Битола,
член, с.р.

Битола, март 2018 година
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ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ
во однос на Рефератот

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 11000 –ИНФОРМАТИКА, 11002 - ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ И ПРОГРАМИРАЊЕ И 11011 - ДРУГО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА

По деталното разгледување на приложената документација, согласно член 49 став
2 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, го користам правото да дадам издвоено мислење за кандидатката
за периодот од изборот за доцент на 17.06.2013 година до денес, додека прегледот за
периодот до изборот во доцент е даден во Извештајот кој беше објавен во Билтен бр.
375 на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 30.05.2013 година, и
притоа го констатирам следното:
1) Изборот на кандидатката д-р Наташа Блажеска - Табаковска во наставнонаучното звање доцент во јуни 2013 година е од научните области 11000 Информатика, 11002 - Информациони системи и програмирање на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола. Во документацијата
по распишаниот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од 06.12.2017
година за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области:
11000 - Информатика, 11002 - Информациони системи и програмирање и 11011 – Друго,
која ми беше приложена нема Одлука од Наставно-научниот совет на Факултетот за
информатички и комуникациски технологии за избор во научната област 11011 – Друго,
односно не се запазени член 31 став 2 и член 34 став 1 од Правилникот за критериумите
и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
2) Во однос на наставно-образовната дејност доцент Блажеска-Табаковска го
запазила континуитетот на нејзиното педагошко работење кој започнал уште додека
била вработена во Државното средно земјоделско училиште „Кузман Шапкарев“ –
Битола и изведувала настава во повеќе средни училишта во градот. Исто така, со
изборот во доцент изведува настава по повеќе предмети на прв и втор циклус студии, а
е и член на предметна комисија на трет циклус студии, за што позитивно е оценета од
студентите во процесот на самоевалуација на Факултетот. Во 2014 година
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верификувала потпис како втор член на предметна комисија за предмет oд втор циклус
реализиран во академската 2012/2013 година кога сеуште била асистент, односно
немала избор во доцент и не била ангажирана во Предметната комисија за реализација
на наставата и оценување на кандидатите согласно Ангажираноста усвоена на органите
на Факултетот.
3) Во однос на научно-истражувачката дејност, во Рефератот поднесен од
членовите на рецензионата комисија е наведена „Листа на објавени научни трудови до
изборот во наставно-научно звање доцент“ и „Листа на објавени научни трудови во
последните пет години“ (со несоодветно референцирани трудови во приложената
документација) без притоа да се дадaт „... податоци за објавените стручни и научни
трудови и вреднување на тие трудови ...“, како впрочем е пропишано во член 50 во
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола. Во извештајниот период од изборот во доцент до денес, со
објавеното поглавје во IGI Global (не е приложено во документацијата и не е соодветно
референцирано во биографијата и Листата на објавени научни трудови во последните
пет години), како и со трудовите [7], [8] и [10] само се публикувани сознанијата и
научниот придонес кои се дадени при изработката на докторската дисертација, не
давајќи при тоа дополнителен научен придонес кој би се вреднувал за овој изборен
период. Тоа значи, за моделите предложени во овие трудови и во докторската
дисертација не е направена нивна валидација, односно нивна имплементација и не се
дизајнирани соодветни информациски системи со кои би се верификувал научниот
придонес на докторската дисертација. Ова беше и една од препораките при одбраната
на дисертацијата од петтиот член на Комисијата за одбрана, доцент д-р Снежана
Савоска која, дискутирајќи „Колку е применлив и колку би била корисна
имплементацијата на ИС во ФАМИС за подобрување на условите за работа на
ФАМИС?“ (преземено од Записникот од одбраната на докторската дисертација), препорача
да се изработи проект со кој ќе се применат разработените модели и ќе се дизајнира
информациски систем на Факултетот. Во трудовите [2] и [6] авторите, меѓу кои и доцент
Блажеска – Табаковска, предлагаат модел за универзитетски библиотечен
информациски систем (ULIS). Трудот [4] е работен како семинарска работа од
студентите Хасану и Амбаровска на втор циклус студии по предметот Информациски
системи за менаџмент на знаење. Во трудот [3] авторите презентираат кориснички
интерфејс за јавна услуга, додека во трудот [5] анализираат примена на ERP системите
во Република Македонија, што значи не станува збор за научни трудови. Од изнесеното
може да се заклучи дека доцент Блажеска - Табаковска нема најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во последните пет години и не ги
исполнува критериумите од член 125 став 3 од Законот за високото образование и член
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9 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни,
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола.
4) Во однос на стручно-апликативната дејност доцент Блажеска-Табаковска
учествувала и е вклучена во неколку национални и интернационални проекти. Во 2013
година е назначена за Раководител на интерен проект „Дизајн и имплементација на
информациски систем за управување со знаење на ФАМИС“, но согласно акцискиот
план на проектот, не е реализирана клучната проектната задача за Имплементација на
системот, негово презентирање и објаснување. Во периодот октомври 2014 – април
2017 година е назначена за Раководител на интерен проект “Имплементација на
информациски систем на ФИКТ”, но и за овој проект „... поставената цел на крајот од
проектот да резултира со информациски систем како главен поддржувач на работните
процеси, тековни или оние кои ќе следат ...“ не е реализирана, а во Извештајот за
проектот се сумирани активностите кои другите наставници ги реализирале на ниво на
Факултет, за што беше укажано и при усвојување на Извештајот за завршување на
проектот на седница на Наставно-научниот совет на Факултетот. Всушност, двата
интерни проекти се однесуваат и беа иницирани како одговор на поставеното барање
при одбраната на докторската дисертација за валидација на добиените резултати
односно за дизајн и имплементација на информациски системи согласно предложените
модели, но за жал тоа во изминатиот период не е сработено. Тоа значи дека не е
одговорено на критериумот за „... примена на научно-истражувачките резултати ...“ од
член 125 став 3 од Законот за високото образование и член 9 став 2 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Во мај 2016 година доцент Блажеска-Табаковска реализирала мобилност на
Одделот за информатика при Универзитетот во Риека во рамките на CEEPUS
програмата.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Имајќи го во предвид погоре констатираното може да се заклучи дека д-р Наташа
Блажеска-Табаковска не ги осполнува критериумите од член 125 став 3 од Законот за
високото образование и член 9 став 2 од Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, потоа не се запазени член 31 став
2 и член 34 став 1, како и член 50 став 1 од Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, и затоа предлагам:
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Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола да ја избере д-р Наташа Блажеска - Табаковска за наставник од
научните области: 11000 – Информатика и 11002 - Информациони системи и
програмирање во наставно-научно звање доцент.

Претседател на Рецензионата комисија
ред. проф. д-р Виолета Маневска, Факултет за
информатички и комуникациски технологии-Битола

Битола, март 2018 година
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
ТРАНСПОРТНИ ПОЈАВИ И ПРОЦЕСИ (20904), ПОЛИМЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО
(20906) И ДРУГО (20907) НА ТЕХНОЛОШКО- ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС
Со Одлука бр. 02-1/2 од 18.01.2018 год. на Наставно-Научниот совет на ТехнолошкоТехничкиот факултет-Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола,
донесена на седницата одржана на 18.01.2018 година, именувани сме за членови на
Рецензентската комисија за избор на наставник по предмети од научните области:
транспортни појави и процеси (20904), полимерно инженерство (20906) и друго (20907),
во состав:
•

д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија;

•

д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор, Технолошко-Mеталуршки
факултет – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје;
д-р Росе Смилески, редовен професор, Воена Академија Г. Михајло Апостолски
- Скопје, Универзитет Гоце Делчев – Штип.

•

Врз основа на пријавата и по разгледувањето на поднесената документација,
Рецензентската комисија го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на наставник во сите научни звања објавен во весниците
„Нова Македонија” и ,,Лајм,, од 26.12.2017 година, се пријави д-р Анка Трајковска
Петкоска, вонреден професор на Технолошко-Технички факултет во Велес.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Анка Трајковска Петкоска е родена на 24.12.1970 година во Куманово, Република
Македонија. Основно и средно образование завршува во родното Кратово со континуиран
одличен успех 5,00. Во учебната 1989/90 година се запишува на Технолошко-металуршки
факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј - Скопје. Додипломските студии ги
завршува со просечен успех од 9,60 на насоката Базно-органско и полимерно
инженерство. Во 1995 година се запишува на втор циклус на студии на насоката Нови
материјали - полимери на истиот Факултет. Магистерските студии ги завршува успешно
во 1999 год., а додека во 2001 год. се запишува на докторски студии на Универзитетот
на Рочестер во Рочестер, Њујорк (САД). Во следните две секции се дадени хронолошки
достигнувањата во образованието и работното искуство на д-р Анка Трајковска
Петкоска.
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2. ОБРАЗОВАНИЕ
1994 год.

Дипломска работа: „Реолошко однесување на ПВЦ/ПММА
бленди”
Технолошко-Металуршки факултет - Скопје, Универзитет „Св. Кирил
и Методиј” - Скопје, Република Македонија.

1999 год.

Магистерска работа: „Транспорт
на
мали
молекули низ
полимери”
Технолошко-Металуршки факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј” во Скопје, Република Македонија.

2001-2007 год.

Horton Fellowship recipient, PhD graduate student / Teaching Assistant
Chemical Engineering
Rochester, NY (USA).

2007 год.

Department,

University

of Rochester,

Докторска дисертација: „Enhanced electro-optic behavior of polymer
cholesteric liquid crystal flakes in host fluids”
Chemical Engineering
Rochester, NY (USA).

Department,

University

of Rochester,

3. РАБОТНО ИСКУСТВО
1994-1997 год.

Процесен инженер-технолог во Силекс АД -Кратово.

1997-1999 год.

Помлад асистент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, Скопје по предметите: Хемија и Хемија на бојни отрови.

1999-2001 год.

Асистент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, - Скопје по
предметите: Хемија и Хемија на бојни отрови.

2001-2007 год.

Студент на докторски студии и Асистент (PhD graduate
student/Teaching Аssistant - Horton Fellowship recipient), Chemical
Engineering Department, University of Rochester, Rochester, NY
(USA).

2008-2013 год.

Доцент на Технолошко-Tехнички факултет -Велес по групата
предмети: Технолошки операции 1, Технолошки операции 2, Основи
на инженерска техника, Основи на технолошки операции, Процесна
опрема во прехранбена индустрија, Технологија на пакување и
амбалажирање. Рефератот за изборот е објавен во Билтен на
УКЛО бр. 309 од 18.08.2008 година.

2010-2011 год. Доцент на Институтот за напредни композити и роботика- Прилеп
(приватна научно - истражувачка институција), ангажирана за
изведување на настава по предметите: Методи и
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организација на научно-истражувачката работа, и Технологија за
производство на композитни материјали на втор циклус на студии,
(Одлука бр. 08-1230/3 од 06.10.2010 год. во согласност со Одлуката
на Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент ОхридскиБитола бр. 07-125/8 од 30.01.2009 год.).
2012-2013 год. Доцент на Воена Академија ,,Г. Михајло Апостолски,, - Скопје,
ангажирана за изведување на настава по предметите: Основни
поглавја од органска хемија и Хемија на бојни отрови, на прв
циклус на студии, (Одлука бр. 07-1096/7-2 донесена на седница на
Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола
одржана на 15.08.2012 год).
2013-2018 год. Вонреден професор на Технолошко-Tехнички факултет - Велес по
предмети од научните области: транспортни појави и процеси
(20904), полимерно инженерство (20906) и друго (20907). Реферат за
изборот во вонреден професор е објавен во Билтенот на УКЛО бр.
375 од 30.05.2013 година.
2013-2014 год. Вонреден професор на Факултет за електротехника и информациски
технологии при УКИМ - Скопје, по предметот Наноинженеринг на
површини за мултикратни намени, на втор циклус на студии од
програмата Микро и нано- технологии, (Одлука бр. 07-518/7-6
донесена на 160-та седница на Ректорската управа на Универзитетот
Св. Климент Охридски-Битола одржана на 17.04.2013 год.).
2014-2015 год. Вонреден професор на Институтот за напредни композити и роботикаПрилеп, придружна членка на Универзитет Гоце Делчев-Штип, втор
циклус на студии по предмети од областа на композитни
материјали и роботика, (Одлука бр. 14-157/4-6 донесена на 185-та
седница на Ректорската управа на Универзитетот Св. Климент
Охридски-Битола одржана на 12.02.2015 год.).
2014-2015 год. Вонреден професор на Факултет за медицински науки, Универзитет Гоце
Делчев–Штип, по предметот Нанобиотехнологија на насоката
Биомедицина на трет циклус на студии, (Одлука бр. 02-750/6
донесена на седница на ННС на Технолошко-технички факултет Велес одржана на 04.09.2014 год.).
2017-2018 год. Вонреден професор на Институтот за напредни композити и роботикаПрилеп при УГД-Штип, втор циклус на студии по предмети од
областа на композитни материјали и роботика, (Одлука бр. 141436/6-6 донесена на 224-та седница на Ректорската управа на
Универзитетот Св. Климент Охридски- Битола одржана на
24.10.2017 год.).
Кандидатот активно се служи со англиски јазик.
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Рецензентската комисија ги имаше во предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата објавени во
гореспоменатите билтени, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други
остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на
сета поднесена документација која е од важност за овој избор.

4. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Анка Трајковска Петкоска, по изборот во звањето Вонреден
професор во 2013 година до денес, континуирано е ангажирана во изведувањето на
наставата на прв, втор и трет циклус на студии на Технолошко-Tехничкиот факултетВелес по предметите: Основи на инженерска техника, Технолошки операции 1,
Технолошки операции 2, Основи на технолошки операции, Процесна опрема во
прехранбена индустрија, Технологија на пакување и амбалажирање на прв циклус на
студии за двете наставни програми: Прехранбена технологија и биотехнологија и
Нутриционизам, а на вториот циклус на студии по предметите: Методи на научноистражувачка работа со биостатистика и Материјали во контакт со храна, на наставните
програми: Квалитет и безбедност на храна и Нутриционизам. Наставата на трет циклус
на студии: Иновативни технологии за храна и нутриционизам, на овој Факултет
отпочнува во учебната 2016/2017 год., а д-р Трајковска Петкоска е вклучена на следниве
предмети: Научно-истражувачки методи во прехранбена технологија и нутриционизам,
анализа на податоци и биостатистика; Материјали во контакт со храна, нови амбалажни
системи и современи трендови во прехранбената индустрија (напредно ниво);
Нанотехнологии и храна; и Иновативни технологии и минимално процесирање на храна.
Кандидатот е коавтор на рецензирано учебно помагало под наслов: Oсновни
пресметки во анализата и проектирањето во хемиското инженерство, Универзитет Св.
Климент Охридски-Битола, ISBN 978-608-66147-0-6, 2017, како и коавтор и уредник на
рецензирано научно-стручно дело (книга) објавено во странство под наслов: New
Developments in Liquid Crystals Research, Nova Science Publishers Inc., New York (US),
ISBN 9781-63482-456-9, 2015. Tаа била рецензент на научното дело-монографија од д-р V.
Jokanovic, Instrumentalne tehnike-kljuc razumevanja nanotehnologije i nanomedicine,
Inzenerska Akademija Srbije / Institut za nuklearne nauke ,,Vinca,,-Univerzitet - Beograd
(Serbia), 2014.
Инаку во текот на својата научна кариера, д-р Трајковска Петкоска ја има
публикувано и својата монографија објавена во странство под наслов: “Polymer
Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic Behaviour for Potential E- Paper
Application”, Verlag Dr. Muller (VDM), ISBN 978-3-639-06439-1, Germany, 2008. Таа е и
автор на две поглавја во книги објавени во странство.
Д-р Трајковска Петкоска е автор и на интерни скрипти по дел од предметите за кои
е избрана во наставно-научно звање на Технолошко-техничкиот факултет, а за кои нема
соодветна литература за студентите од прв, втор и трет циклус на студии.
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Исто така, редовно работела и сеуште работи и соработува со талентирани
студенти од прв циклус на студии (од погорните години на студии) и студенти од втор
циклус на студии преку нивен ангажман како демонстратори за дел од вежбите по
предметите според наставната програма за кои е одговорна д-р Трајковска Петкоска.
Д-р Анка Трајковска Петкоска во учебната 2015-2016 и 2017-2018 год. е
ангажирана и во наставно-образовниот процес за втор циклус на студии на Институтот за
напредни композити и роботика - Прилеп, каде ја изведува наставата по предметите:
Методи и организација на научно-истражувачката работа и Технологија за производство
на композитни материјали.
Кандидатот досега бил ментор на две дипломски и на една магистерска работа.
Исто така, таа учествувала како член во Комисија за оценка и одбрана на три дипломски
и три магистерски трудови. Таа е акредититран ментор за студенти на втор и трет циклус
на студии.
Во периодот 2013-2015 год. д-р Трајковска Петкоска е ментор на стручни
пракси за студенти од балканскиот регион, еден студент од Технолошкиот факултет, Бања
Лука (Босна и Херцеговина) и еден студент од Универзитет во Осијек, (Хрватска).
Стручните практики беа организирани во соработка со IAESTE организацијата.
Во текот на 2017 год. д-р Трајковска Петкоска учествувала на повеќе обуки
организирани од Conagra Brands Nutrition (US Academy of Nutrition and Dietetics:
Mediterranean Diet Pattern and Health; Exploring the Evidence on Dietary Patterns: The
Interplay of What We Eat and Health). Во изминативе две години ги следи и обуките за
глобалното загадување и заштита од него во организација на: Mintel и IUF Leibniz Institut
fur Unwelt Medizinische Forschung. Исто така, во 2017 год. таа е примена за ментор и
експерт на New York Academy of Science, STEM Junior Academy. Под нејзино менторство,
интернационален тим на средношколци од САД изработија проект насловен како
NanoPlast (sustainable consumption) и влегоа во натпревар со слични тимови/теми од
целиот свет. (Процесот на селекција сеуште е во тек.)

5. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во периодот 2013-2018 година, кандидатот Анка Трајковска Петкоска има
објавено 14 научни труда од кои 4 се трудови со оригинални научни резултати
објавени во списанија со фактор на влијание (импакт фактор), а останатите 10 се во
меѓународни научни списанија како оригинални научни дела или како прегледни трудови.
Кандидатот Трајковска Петкоска, исто така, има објавено 6 труда во зборници на трудови
од меѓународни научни и стручни собири со меѓународни уредувачки одбори. Д-р
Трајковска Петкоска одржала 3 пленарни усни предавања, едно предавање по покана
и 3 секциски предавања на научни собири со меѓународно учество во земјата и
странство. Активно учествувала на 3 научно-стручни работилници во странство.
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Д-р Трајковска Петкоска во изминатиов период била соработник на следниве проекти
од меѓународно значење:
1) EU FP7 проекти:
а) COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar Power
Plants,, - No. 284216 (2012-2014), под раководство на координаторот EPM Technology
Ltd (UK);
б) DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded biodegradable
and multifunctional packages by nanotechnology: improvement of structural and barrier
properties, smart features and sustainability,, - FP7-NMP-2011- LARGE-5, No. 280676 (20122016), под раководство на координаторот AITIIP Foundation (Spain);
в) SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956,
(2011-2014), под раководство на координаторот CCE (Croatia).
2) Член е на проектот COST Action 15114: AMICI: ,,Аnti-microbial coating
innovations to prevent infectious diseases,, 2016-2020.
3) Активно беше вклучена во изработка, а сега и во реализација на BALKAN MED
проектот: “Benefit as you save (BAS)“, University St. Kliment Ohridski, Faculty of
Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia),
Interreg V-B, Balkan
Mediterranean project, 2014-2020.
4) Член-соработник е на тимот на проектот од програмата на ЕU Horizon 2020:
PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017,
SME-1, Proposal number: 774285.
5) Учествува во креирање и реализирање на еден бугарски национален проект:
“Investigation and developing of functional products on the flax seed basis“, UFT contract
14/14-n (University of Plovdiv, Bulgaria), 2014-2015.
6) Член на фокус група – академски кадар: LLP-iTeach “Improving teaching
effectiveness in chemical engineering education“, 2013-2016.
Д-р Трајковска Петкоска досега била и национален координатор на ТЕМПУС
проектот - FOODLINKS ,,Improving Academia – Industry Links in Food Safety and Quality”
(2010-2013). Исто така, во претходниот период таа земала активно учество и во ЕU FP7
проектот: POLYSOL ,,Development of a modular, all- POLYmer SOLar thermal collector for
domestic hot water preparation and space heating,,-FP7-SME-2010-1/No. 262149 (2010-2013),
под раководство на координаторот ERA Ingeniería (Spain).
Во рамките на сите наведени научно-истражувачки проекти, д-р Трајковска
Петкоска има реализирано стручно-научни посети во повеќе академски и истражувачки
институции во Европа, како што се: Институтот Јозеф Стефан - Љубљана и Национален
хемиски институт - Љубљана (Словенија), AITIIP Foundation - Zaragoza (Spain), Surcotec Geneva (Switzerland), Archa - Pisa (Italia), CSI -Virginia Tech Corporate Research CenterVirginia Tech University, VA (USA), Aristotle University of Thessaloniki (Greece),
University St. Kliment Ohridski-Sofia и Bulgarian Academy of Science (Bulgaria), преку кои
доаѓа до непроценлива размена на искуства, идеи и воспоставување на идни соработки.
Во изминатиов период д-р Трајковска Петкоска учествува во припрема на
апликации на повеќе меѓународни проекти од програмите: COST Action (2
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проекти: AMICI, NovaRatio), Horizon 2020 (3 проекти: MIDA, SolarTube, Polysol 2), Interreg
IPA Macedonia-Greece 2014-2020 (1 проект), Balkan MED 2016 (2 проекти: STEM, BAS),
AO Foundation Start-Up Grant, Switzerland (2 проекти: ASEPTIC, Effect of trace elements…),
FP7 project (1 проект: Lignovalor), како и на еден билатерален проект Р. Македонија-Р.
Словенија (DESТi) на даден повик од МОН во 2016 год.
Во соработката со фирмата CSI: Create. Solve. Innovate. LLC (САД), д-р Трајковска
Петкоска доаѓа до иновативно решение за проблем од глобално значење и поднесување
патент (во кој е ко-инвентор) насловен како: “Antioxidant compositions and methods of
protecting skin, hair and nails against high energy blue- violet light“, US (US15141542) and
PCT (US16/29845) (patents pending, 2016), како и апликација за патент под наслов:
“Nutrient-Rich Snacks with Tailored Health- and Well-Being Benefits and a Method Towards
Customized Nutrition Using the Same” US (patent provisional, 2017).
Кандидатот Трајковска Петкоска досега била рецензент на пријавени научни
проекти во Р. Македонија, и тоа: 4 билатерални проекти помеѓу Р. Македонија – Р.
Словенија и 2 билатерални проекти помеѓу Р. Македонија - Р. Австрија, како и на
национални научни проекти на Иновативен фонд на Р. Бугарија (надворешен експерт /
рецензент), BNSF 2017.
Кадидидатот д-р Трајковска Петкоска во изминатиов период била модератор на
секција во рамките на Конференцијата: 3rd International Congress on Nanoscience &
Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey, July 2015. На истата Конфереција таа
имала и секциско предавање кое е оценето за исклучително во поглед на оригиналност
и научен осврт на изложените податоци, како и најдобра постер презентација за која
освојува прва награда. Таа има учествуванo како член во организациски и научни одбори
и на други меѓународни настани. Исто така е и рецензент на научни трудови во
меѓународни научни списанија.
Кандидатот бил ментор на еден магистерски труд.

6. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК
ИНТЕРЕС
Во стручно-апликативната дејност на д-р Анка Трајковска Петкоска може да се
констатира дека таа работи на мултидисциплинарни области не само на нејзината
матична институција, туку и надвор од неа што се гледа во нејзината соработка со
научни институции и стопански субјекти во земјата и странство. Воглавном, стручноапликативниот научен интерес на д-р Трајковска Петкоска се однесува на следниве
научни области: полимери и композитни материјали на база на полимери, полимерни
смеси, модификација на полимери со најразлични допанти за постигнување на својства за
мултифункционални намени, микро и нано-композити, креирање и добивање на тенки
слоеви и превлеки на супстрати од најразличен материјал (полимер, керамика, стакло,
метал) со детерминиран сет на својства на пример, анти-рефлективни, апсорпциони,
дифузионо-бариерни, хидрофобни, хидрофилни, транспарентни, ,,само-чистечки,,
превлеки, итн... Таа е вклучена и во активности од поширок јавен интерес, како што се
промоција на
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одржливи практики од областа на искористување на обновливи извори на енергија,
искористување на отпадот, или изнаоѓање начини за намалување на глобалното
загадување. Учествувала во студијата која е од интерен карактер помеѓу Технолошкотехнички факултет-Велес и Фармацевтски факултет-Скопје и се однесува на “Investigation
of bioactive components in different types of mushrooms Ganoderma Lucidum”, 2015-2016.
Учествува како член и/или рецензент во организациски одбори на меѓународни
собири како што се: NATO ARW работилница одржана
во Охрид, 2013 год.
(http://uklo.edu.mk/files/attachments/ARW_poster_Ohrid_v18.pdf), потоа на конференциите:
3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey,
2015; 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2016), Kuala
Lumpur, Malaysia, 2016, 7th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology
(ICNT2017), Famagusta, Cyprus, 2017, како и на неколку e-конференции: 3rd Electronic
International Interdisciplinary Conference, 2014; 3rd International Conference on Advanced
Research in Scientific Areas, 2014; 2nd Human and Social Sciences at the Common
Conference, 2014; и на GV-conference: Global Virtual Conference, 2014. Добила прва
награда на 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015),
Istanbul, Turkey, 2015.
Д-р Трајковска Петкоска е рецензент и член на уредувачкиот одбор на повеќе
научни списанија меѓу кои се: Macedonian Journal of Chemistry and Chemical
Engineering, Journal of Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS), Journal of
Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Materials Science (Kaunas
University of Technology), Canadian Journal of Basic and Applied Sciences.
Таа била рецензент на 5 меѓународни проекти пријавени до Бугарскиот национален
фонд за иновации (BNSF 2017) и на 6 билатерални проекти пријавени во МОН
(македонско-словенечки и македонско-австриски) во изминативе 5 години. Била вклучена
во изработка и пријавување на: 3 Европски Horizon 2020 проекти, 2 COST Action
проекти, 1 FP7 проект, IPA и 2 Balkan MED проекти, 2 AO Foundation Start-Up Grant
(Switzerland) проекти, како и еден билатерален проект помеѓу Р. Македонија и Р.
Словенија.
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во Словачка на
Универзитетот за технологија-Братислава, Институт за инженеринг на материјали-Трнава,
во траење од 1 месец (Scholarship Award by The National Scholarship Programme of the
Slovak Republic (NSP): Slovakian University of Technology-Bratislava, 5th June – 7th July,
2017), но и пократки престои и посети имала и на Aristotle University-Солун (Грција),
Универзитет на Марибор - Марибор (Словенија), Институт за материјали - Љубљана
(Словенија), Surcotec - Geneva (Switzerland), Бугарската академија за наука-Софија
(Бугарија), Archa од Пиза (Италија), CSI: Create. Solve. Innovate. LLC (САД). Исто така, во
тек се и други соработки со научни институции во земјата и во странство.
Д-р Трајковска Петкоска е член и на повеќе научни-стручни здруженија и
собири, а тоа се: член на Македонско-Американската Алумни Асоцијација (MAAA),
European Center for Women and Technology (ECWT), International Exchange Alumni (US
State Department), United Nation Industrial Development Organization
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(UNIDO)-NCPP-Скопје, University of Rochester - Alumni Association, како и на
Македонското научно друштво (МНД). Член е и на Сојузот на хемичари и технолози
на Македонија (СХТМ), Асоцијацијата за наноматеријали и нанотехнологии
(НАНОМАК), како и на Водородната асоцијација на Македонија (МаН2). Инаку е член и
на Управниот одбор на најстарата инженерска асоцијација на Македонија, Инженерската
Институција на Македонија од 2016-денес.
Кандидатот е контакт лице за Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола во
Vision 2020 - мрежа на академски институции низ Европа (2015-денес), а воедно и член и
одговорно лице за CEEPUS мрежата CIII-SK-1018-03-1718 (Biology, Biotechnology and
Food Sciences, каде координатор е Slovak University of Agriculture in Nitra).
Од другите стручни активности на кандидатот може да се издвои дека таа е член на
Универзитетска комисија за соработка со универзитетите од земјата и странство (2015денес), член на комисија за надворешна евалуација на Универзитетот (2017), како и член
на Совет на докторски студии на Технолошко- технички факултет-Велес. За Д-р
Трајковска Петкоска може да се истакне и нејзино членство во: факултетска комисија за
признавање на испити при премин на студенти од други факултети/универзитети (2009денес) и член на комисија за прием на студенти на втор /трет циклус на студии (2010денес). Била член и на Комисијата за самоевалуација на матичниот факултет (заклучно со
2015 год.).
Во рамките на Факултетот, таа досега извршувала функција и како член на
работната група за подготовка на студиските програми за прв циклус за реакредитација
(Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам), член на работната група
за подготовка на студиски програми за втор циклус на студии (Управување со квалитет и
безбедност на храна и Нутриционизам - едногодишни и двогодишни студии), и главен
координатор во работната група за припрема и успешно акредитирање на програмата за
трет циклус на студии (Иновативни технологии за храна и нутриционизам) на матичниот
факултет. Била и продекан за наука во изминатиов период (заклучно со 2017 год.).
Активно учествува во промотивните активности на Факултетот кои се реализирани
преку изведба на работилници и афирмативни предавања надвор од земјата. Членува и во
комисија за избор во звање на нејзини помлади колеги, а учествувала и во давање на
мислења на авторезимеа на докторски тези на докторанди од други
факултети/универзитети.
Д-р Трајковска Петкоска соработува со стопанските субјекти од земјата во врска со
нејзината потесна специјалност од областа на материјали, полимери и композитни
материјали, површински инженеринг на материјали, нанотехнологии, тенки фимови и
превлеки, како и модификации на тековни производи или развој на нови производи.
Инаку, таа извршува и стручно- консултантски услуги на неколку компании во земјата и
надвор од земјата, консултантска куќа од Англија (Cambridge Nanomaterials Technology
Ltd., Cambridge, UK) и од Aмерика - CSI (Create.Solve.Innovate, Virginia Tech, Corporate
Research Center, VA), од каде произлегуваат и два тековни проекти под наслов: “Antioxidant compositions for skin protection from blue high energy visible light, IR light and
pollution” (2015-денес), и ”Nutrient-rich snacks for increased energy level and mental alertness
inspired by Mediterranean diet“ (2016-денес).
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Оценка од последната самоевалуација за кандидатката д-р Трајковска Петкоска
(ноември, 2015 год.) е позитивна, т.е. таа е евалуирана од студентите на Технолошкотехнички факултет со просечна оценка од 4,36 (од 5), при анонимно спроведената анкета
од Комисијата за самоевалуација.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Согласно со приложената документација од страна на кандидатката Д-р Анка
Трајковска Петкоска, извршената анализа на нејзините трудови и реализираните
активности по изборот во звањето вонреден професор, Рецензентската комисија
констатира дека кандидатката континуирано се развива, како во наставно-образовната,
така и во научно-истражувачката и стручно- апликативната дејност. Кандидатката д-р
Трајковска Петкоска, со издавањето на 2 научно стручни книги објавени во странство,
едно рецензирано учебно помагало во земјата, како и неколку интерни скрипти за
потребите на студентите на Технолошко-техничкиот факултет, континуирано работи на
развојот на дисциплините на студиите од прв, втор и трет циклус, за кои е избрана. Како
ментор и член на комисии за одбрана на дипломски и магистерски работи учествувала во
нивно оформување и реализација, со што дава значаен придонес во оформувањето на
идните стручно-научни кадри, како и поттик за академската и научно-истражувачката
работа на помладите кадри и колеги преку нивно вклучување во наставниот процес за
одржување на задолжителните вежби по соодветните предмети.
Кандидатката д-р Анка Трајковска Петкоска, покрај нејзината склоност за
предавања и пренесување на практични академски искуства на студентите, таа со посебен
ентузијазам работи на научно-истражувачката работа и реализацијата на неколку проекти.
Таа била национален координатор на еден меѓународен проект, учесник во оформување и
реализација на повеќе меѓународни проекти од програмата на: FP7, Horizon 2020, COST
Action и BalkanMED, како и автор и коавтор на 3 патенти и една патент апликација во
изминатиов период. Во периодот по нејзиниот избор во звање вонреден професор, д-р
Трајковска Петкоска има објавено 4 труда како автор и коавтор со оригинални научни
резултати во меѓународно научно списание со фактор на влијание. Таа има напишано и 10
труда со оригинални и/или научни резултати во референтни научни списанија со
меѓународен уредувачки одбор, како и трудови со научни резултати објавени во зборници
на трудови од научен/стручен собир. Таа активно соработува со неколку стопански
субјекти во земјата и странство, со што се потврдува нејзината апликативна способност и
знаење за примена на теоретските знаења при решавање и разјаснување на практичните
индустриски проблеми и постигнување на поставените цели. Во моментот е консултант и
врши стручни консултантски услуги како надворешен соработник на домашни компании,
но и на странски консултантски куќи.
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Кандидатката била рецензент на забележителен број на странски научни проекти,
со што се признава нејзиното научно-истражувачко и стручно- апликативно ниво. Таа се
профилира во препознатлив научен и наставен кадар, како во земјата така и надвор од
неа, преку својот меѓународен ангажман и учество во научно-истражувачки и стручни
проекти во соработката со меѓународни институции.
Исто така, кандидатката се карактеризира и со вршење општественоорганизациони активности во изминатиов период како што се: продекан за наука, член на
повеќе комисии на Факултетот и на Универзитетот, член на организациони одбори на
конгреси и симпозиуми, рецензент на трудови за меѓународни настани и списанија, итн.
Од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за избор на наставник
дефинирани во Правилникот за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола,
кандидатката д-р Анка Трајковска Петкоска покажува извонредна активност во наставнообразовната дејност, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и во
дејностите од поширок интерес (во прилог: Анекс- Критериуми за избор во звања).
Согласно со нашата позитивна оцена во однос на нејзината наставно- образовна,
научно-истражувачка активност, и стручно-апликативната дејност, како членови на
Рецензентската комисија со задоволство му предлагаме на Универзитетскиот Сенат при
Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, кандидатката д-р Анка Трајковска
Петкоска, досегашен вонреден професор, да биде избрана во звањето редовен професор
во следните научно-наставни области: Транспортни појави и процеси (20904), Полимерно
инженерство (20906) и Друго (20907).

Рецензентска комисија

1. Д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија

2. Д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор,
Технолошко-Металуршки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методи” во Скопје, с.р.
3. Д-р Росе Смилески, редовен професор,
Воена Академија Г. Михајло Апостолски-Скопје,
Универзитет Гоце Делчев - Штип, с.р.
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АНЕКС
Критериуми за избор во звања

1. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Настава на прв циклус на студии:
- Основи на инженерска техника (2+2), 2009-денес
- Технолошки операции 1 (3+3), 2009-денес
- Технолошки операции 2, (3+3), 2009-денес
- Основи на технолошки операции (3+3), 2010-денес
- Процесна опрема во прехранбена индустрија (3+2), 2010-денес
- Технологија на пакување и амбалажирање (3+2), 2011-денес
Настава на втор циклус на студии:
- Методи на научно -истражувачка работа со биостатистика
- Материјали во контакт со храна
Настава на трет циклус на студии:
- Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот, анализа на
податоци и биостатистика
- Материјали во контакт со храна, нови амбалажни системи и современи трендови во прехранбената
индустрија (напредно ниво)
- Нанотехнологии и храна
- Иновативни технологии и минимално процесирање на храна
Настава на прв циклус на студии на други универзитети во Македонија
- Основни поглавја од органска хемија, Воена академија-Скопје, 2012-2013.
- Хемија на бојни отрови, Воена академија-Скопје, 2012-2013.
Настава на втор циклус на студии на други универзитети во Македонија
- Методи и организација на научно-истражувачка работа, Институт за напредни композити и
роботика, Универзитет Гоце Делчев, 2010-денес.
- Технологии за производство на композитни материјали, Институт за напредни композити и
роботика, Универзитет Гоце Делчев, 2010-денес.
Подготовка на нови предмети
- Предмети за трет циклус на студии на ТТФ, 2016-денес
Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
- 3 магистратури
Ментор на дипломска работа
- 2 дипломски работи
- член на 3 дипломски работи
Интерна скрипта од предавања:
- Основи на инженерска техника
- Технолошки операции 1
- Технолошки операции 2
- Основи на технолошки операции
- Процесна опрема во прехранбена индустрија
- Технологија на пакување и амбалажирање
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Позитивно рецензирана збирка задачи или практикум
Анка Трајковска Петкоска, Анита Трајковска-Broach, Верка Мешко: “Основни
пресметки за анализа и проектирање во хемиското инженерство“, Универзитет Св.
Климент Охридски-Битола, ISBN 978-608-66147-0-6, 2017.
Научно-популарна книга:
A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid Crystals
Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York, USA, 2015.

Рецензент на универзитетски учебник:
V. Jokanovic, Instrumentalne tehnike - kljuc razumevanja nanotehnologije i nanomedicine,
Inzenerska Akademija Srbije / Institut za nuklearne nauke ,,Vinca,, - Univerzitet u Beogradu (Serbia), 2014.

Рецензент на научно-истражувачки проект
1. Eвалуација на 4 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Словенија,
поднесени до МОН, 2016.
2. Eвалуација
на 2 билатерални
научно-истражувачки
проекти,
МК-Австрија,
поднесени до МОН, 2016.
3. Eвалуација на 5 научно-истражувачки проекти, Bulgarian National Scientific Fund, BNSF 2017.

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Одбранета магистерска работа
- 1 магистерска работа
Ментор на магистерска работа
- 1 магистерска работа
Национален координатор на меѓународен научен проект:
1. TEMPUS проект FOODLINKS “Improving Academia-Industry links in food safety and
quality“ (158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES), 2010-2013.
Учесник во меѓународен научен проект:
1. COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar Power Plants,, - FP7 SME, No. 284216, 2012-2013.
2. DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded biodegradable and
multifunctional packages by nanotechnology: improvement of structural and barrier properties, smart
features and sustainability,, - FP7-NMP-2011-LARGE-5, No. 280676, 2012-2015.
3. SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956, 2011-2014.
4. COST Action CA15114 “Аnti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases (AMICI)“,
2016-2020.
5. BALKAN MED project “Benefit as you save (BAS)“, University St. Kliment Ohridski, Faculty of
Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia), Interreg V-B, Balkan Mediterranean project
2014-2020.
6. PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 2016-2017,
SME-1 (SME instrument phase 1), Proposal number: 774285.
7. “Иnvestigation and developing of functional products on the flax seed basis“, UFT Contract 14/14-N
(University of Plovdiv, Bulgaria), 2014-2015.
8. LLP-iTeach “Иmproving teaching effectiveness in chemical engineering education“, 2013-2016.
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Монографија објавена во странство:
А. Трајковска Петкоска, “Polymer Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic
Behaviour for Potential E-Paper Application”, ISBN 978-3-639-06439-1, Verlag Dr. Muller (VDM),
Germany, 2008.
Труд со оригинални научни резултати, објавени во научно/стручно списание:
1. V. Jokanovic, B. Colović, B. Jokanović, S. Stojadinović, Anka T. Petkoska, I. Nasov, “Plasmonic
metamaterials based on titanium oxides“, Protection of materials, 57 (2), p. 225-231, 2016.
2. A. Trajkovska-Petkoska, “Inorganic dopants in polymer cholesteric liquid crystals“, Macedonian
Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 34 (2), p. 381 (2015).
3. A. Trajkovska-Petkoska, “The role of conductive dopants in polymer cholesteric liquid crystals“,
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33 (2), p. 287 (2014).
4. A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good
practice for food safety“, Journal of Hygienic Engineering Design, vol. 6, p. 3, 2014

Труд со оригинални научни резултати, објавен во референтно научно/стручно списание со
меѓународен уредувачки одбор:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vukoman Jokanović, Božana Čolović, Anka Trajkovska Petkoska, Ana Mraković, Bojan Jokanović,
Miloš Nenadović, Manuela Ferrara, Ilija Nasov, “Optical properties of titanium oxide films obtained by
cathodic arc plasma deposition“, Plasma Science and Technology, 19, 125504, 2017. (IF=0.83)
V. Jokanovic, B. Colović, M. Nenadovic, M. Mitric, A. Trajkovska-Petkoska, B. Jokanović, I. Nasov,
“Ultra-high and near-zero refractive indices of magnetron sputtered thin-film metamaterials based on
TixOy“, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 2016, Article ID 4565493. (IF=1.299)
V. Jokanovic, B. Colović, B. Jokanović, S. Stojadinović, Anka T. Petkoska, I. Nasov, “Plasmonic
metamaterials based on titanium oxides“, Protection of materials, 57 (2), p. 225-231, 2016.
A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Nanocoatings - designed layers for solar thermal applications“,
Protection of materials, 57 (1), p. 5-12, 2016.
A. Trajkovska-Petkoska, “Inorganic dopants in polymer cholesteric liquid crystals“, Macedonian
Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 34 (2), p. 381 (2015). (IF=0.676)
A. Trajkovska-Petkoska, “The role of conductive dopants in polymer cholesteric liquid crystals“,
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Vol. 33 (2), p. 287 (2014). (IF=0.676)
A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Soft Lithography: Part 1: Anti-fouling and selfcleaning topographies“, TTEM, vol. 10(1), 2015.
A. Trajkovska-Petkoska “Soft Lithography: Part 2: Tailored Polymer Cholesteric Liquid Crystalline
Particles“, TTEM, vol. 10(2), 2015.
S. Risteska, A. Trajkovska-Petkoska, M. Stefanovska, A. Trajkovska, B. Samakoski, “Design of
experiment on final resin mass fraction in composite“, TTEM, vol. 10(3), 2015.
A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “Smart Topographies Created by Soft Lithography:
Anti-Fouling and Self-Cleaning Engineered Surfaces“, IJERT, vol. 3 (12), p. 453, 2014.
A. Trajkovska-Petkoska et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good practice for
food safety“, Journal of Hygienic Engineering Design, vol. 6, p. 3, 2014.
A. Trajkovska-Petkoska, et.al “Surface engineering of polymers“, Protection of materials, 55(1)
2014, 3-10.
I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoska, “Solar energy in architecture - novel facade collectors“, Tehnika 68,
2014, 27-32.
A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel Type of Facade Window Collector-Double Benefits: Good
Architectural Appearance of Facade and Solving the Problems of Long Term Stability / Efficiency“,
Energy Procedia, 48, 1320-1325, 2014.
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Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир:
1. A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “What is above intelligence and education? “
International Scientific Conference - Knowledge Capital of the Future, Ohrid, Macedonia, 2014.
2. A. Trajkovska-Petkoska, “Innovative biodegradable food packaging material - use of
nanotechnologies for improved barrier properties“, J Food Process Technol. 2015, 6:8 (ISSN: 21577110 JFPT).
3. I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoskа “Designed coatings on food industry equipment - a good
practice for food safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на трудови од научен/стручен
собир со меѓународен уредувачки одбор:
1. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Surface engineering of polymers“, ICIT &MPT 2014 Conference
(Proceedings), Ljubljana, Slovenia, 2014, 259-265.
2. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel Type of Facade Window Collector-Double Benefits:
Good Architectural Appearance of Facade and Solving the Problems of Long Term Stability /
Efficiency“, SHC 2013 Conference, Freiburg, Germany, 2013.
3. I. Nasov, A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Novel type of façade-window solar thermal collector“,
SB13 GRAZ, Sustainable building conference, TU Graz, Austria, 2013.
4. A. Trajkovska-Petkoska, et.al., “Solar energy in architecture, future of solar energy application
in buildings“, Solar TR Conference & Exhibition, Izmir, Turkey, November 2014.
5. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach, “Smart surfaces created by soft lithography“,
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015),
Istanbul, Turkey, Jul. 2015.
6. A. Trajkovska-Petkoska “Smart designs with multifunctional coatings on different materials“,
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015),
Istanbul, Turkey, Jul. 2015.
Пленарно предавање на научен/стручен собир
1. A. Trajkovska-Petkoska “Myth of the Impact Factor - Personal Opinion and Experience“, UKLO21UIK-Sceince at UKLO-experience and perspectives, Krushevo, September, 2017.
Пленарно предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
1. А. Trajkovska-Petkoska, Polymer surface engineering by using advanced
nanotechnology, Rosov-PIN: Refractory, process industry and Nanotechnology, second
regional roundtable, Fruska Gora (Serbia), Oct. 2014.
2. А. Trajkovska-Petkoska, et. al., PVD Plasma technology and design of nanocoatings for
solar thermal abosrbers, Rosov-PIN: Refractory, process industry and Nanotechnology,
second regional roundtable, Fruska Gora (Serbia), Oct. 2014.
3. A. Trajkovska-Petkoskа, et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good
practice for food safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014.
Секциско предавање на научен/стручен собир со меѓународно учество
1. A. Trajkovska-Petkoska et. al “Dibbiopack - multifunctional active packaging for food, cosmetics and
pharmaceuticals“, Global challenges and opportunities – future perspectives of developing countries,
MIT University - Skopje, Republic of Macedonia, 2016.
2. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Smart surfaces created by soft lithography“,
Proceedings of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul,
Turkey, July 2015.
3. A. Trajkovska-Broach, A. Trajkovska-Petkoska “What is above intelligence and education? “
International Scientific Conference - Knowledge Capital of the Future, Ohrid, Macedonia, 2014.
Одржано предавање по покана на референтен странски универзитет:
1. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach, “Antioxidant topical formulations for skin protection
from violet-blue high energy visible light“, 10th Annual Life Science Forum of South West Virginia,
VirginiaTech, Blacksburg, VA (USA), March 2017.
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Учество на научен/стручен собир со реферат:
1. A. Trajkovska-Petkoska “Myth of the Impact Factor - Personal Opinion and Experience“, UKLO21-UIKSceince at UKLO-experience and perspectives, Krushevo, September, 2017.
2. A. Trajkovska-Petkoska et. al “Dibbiopack - multifunctional active packaging for food, cosmetics and
pharmaceuticals“, Global challenges and opportunities – future perspectives of developing countries, MIT
University - Skopje, Republic of Macedonia, 2016.
3. A. Trajkovska-Petkoska, et. al., Ganoderic Acid-A – a bioactive component in Ganoderma Lucidum,
Nutricon 2016, Skopje, Dec. 2016.
4. A. Trajkovska-Petkoska, A. Trajkovska-Broach “Smart surfaces created by soft lithography“, Proceedings
of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey, July 2015.
5. A. Trajkovska-Petkoska “Smart designs with multifunctional coatings on different materials“, Proceedings
of 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015), Istanbul, Turkey, July 2015.
6. A. Trajkovska-Petkoska “Innovative biodegradable food packaging material - use of nanotechnologies for
improved barrier properties“, Food Technology-2015, Omics International, Ohrid, June 2015.
7. A. Trajkovska-Petkoskа, et. al., “Designed coatings on food industry equipment - a good practice for food
safety“, CeFOOD Congress, Ohrid, Macedonia, 2014.
8. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Barrier properties of PVD inorganic nano-coated soy-protein- isolate (SPI)
film“, Workshop - two EU FP7 projects: Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt (Germany), 2014.
9. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Environmental, Health and Safety Assessment of the developed products“,
Workshop - two EU FP7 projects: Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt (Germany), 2014.
10. A. Trajkovska Petkoska et. al. “Development of Injection and Blow extrusion molded Biodegradable and
Multifunctional Packages by Nanotechnology, Film Extrusion Technology optimisation and development of
biodegradable barrier coatings“, Workshop for two EU FP7 projects: Nanobarrier and Dibbiopack, Frankfurt
(Germany), 2014.
11. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “Surface engineering of polymers, “ ICIT &MPT 2014 Conference
(Proceedings), Ljubljana, Slovenia, 2014, 259-265.
12. V. Taleski, D. Bosnakovski, A. Trajkovska-Petkoska et. al., Applications of Nanotechnology and
Nanomicrobiology in Food Safety and Health Science, 2nd National Food Conference, New Bulgarian
University, Sofia, Bulgaria, 2015.
13. A. Trajkovska-Petkoska et. al. “PVD of multilayered nanocoatings with potential antimicrobial
behaviour,, Marquis International Symposium on New and Advanced Materials and Technology for Energy,
Environment and Sustainable Development, SIPS 2017, Cancun, Mexico, 2017.

3. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Стручна монографија објавена во странство:
A. Trajkovska-Petkoska “Polymer Cholesteric Liquid Crystal Flakes – Their Electro Optic
Behaviour for Potential E-Paper Application”, ISBN 978-3-639-06439-1, Verlag Dr. Muller
(VDM), Germany, 2008.
Книга од стручна област
- A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid
Crystals Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York,
USA, 2015 (book).
- A. Tрајковска Петкоска, Анита Трајковска-Broach и Верка Мешко, Oсновни пресметки
во анализата и проектирањето во хемиското инженерство, ISBN 978-608-66147-0-6,
Универзитет Св. Климент Охридски-Битола, 2017.
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Поглавје во книга
1. A. Trajkovska-Petkoska, Polymer cholesteric liquid crystal flakes as new candidates for display
and sensor applications. NATO Science for Peace and Security Series-B: Physics and Biophysics (chapter
34): Nanotechnological Basis for Advanced Sensors, Springer, 2011.
2. B. Samakoski, V. Dukovski, A. Trajkovska-Petkoska, S. Samak, Automated Production of High
Performance Composites, Innovative Production Systems-Key to Future Intelligent Manufacturing, (chapter
9), Ed: F. Cus and V. Gecevska, University of Maribor / St Cyril and Methodius University-Skopje, 2010.
3/4. A. Trajkovska-Petkoska and A. Trajkovska-Broach (Eds), New Developments in Liquid Crystals
Research (editor), ISBN 978-1-63482-456-9, Nova Science Publishers Inc., New York, USA, 2015 (chapters
1 and 2).

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија:
1. Eвалуација на 4 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Словенија,
поднесени до МОН, 2016.
2. Eвалуација на 2 билатерални научно-истражувачки проекти, МК-Австрија, поднесени до
МОН, 2016.
3. Bulgaria National Science Fund, Evaluation of 5 projects, BNSF 2017.
Патенти/иновации
сопственост):

(прифатени од

Државниот завод

за индустриска

1.

Broach, A.T., Petkoska, A.T. “Nutrient-Rich Snacks with Tailored Health- and Well- Being
Benefits and a Method Towards Customized Nutrition Using the Same,” US patent provisional,
2017.
2. Trajkovska-Petkoska, A.; Broach, A.T. “Antioxidant compositions and methods of protecting
skin, hair and nails against high energy blue-violet light“, US15141542 and PCT (US16/29845)
patents pending, 2016.
Студија/проект:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Trajkovska-Petkoska et. al., “Investigation of bioactive components in different types of
mushrooms Ganoderma Lucidum”, national project, Faculty of Pharmacy, University St. Cyril and
Methodius, Skopje (Macedonia), 2015-2016.
Trajkovska-Petkoska et. al., “Anti-oxidant compositions for skin protection from blue high
energy visible light, IR light and pollution”, international project, CSI: Create. Solve. Innovate.
LLC (Virginia, USA), 2015-today.
Trajkovska-Petkoska et. al., ”Nutrient-rich snacks for increased energy level and mental alertness
inspired by Mediterranean diet“, international project, CSI: Create. Solve. Innovate. LLC (Virginia,
USA), 2016-today.
A. Tрајковска Петкоска, Антибактериски материјали во соработка со ПМФ, Универзитет
на Новара (Италија), Словачки Универзитет за Технологија-Братислава (Словачка) и
Плазма-Центар за плазма технологии (Македонија) - интерен проект, 2015-денес
A. Tрајковска Петкоска и др., Материјали во контакт со храна – интерен проект,
Технолошко-технички факултет-Велес, 2013-денес.
A. Tрајковска Петкоска и др., Термопластични полимери – композитни материјали и нивно
модифицирање, интерен проект, Миркосам-Прилеп.

Стручен консултант:
1. Cambridge Nanomaterials Technology Ltd., Cambridge, UK, 2011-today.
2. CSI: Create. Solve. Innovate. LLC, Virginia (USA), 2015-today.
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Рецензент на универзитетски учебник:
V. Jokanovic, Instrumentalne tehnike - kljuc razumevanja nanotehnologije i nanomedicine, Inzenerska
Akademija Srbije / Institut za nuklearne nauke ,,Vinca,, - Univerzitet u Beogradu (Serbia), 2014.

Апликативен проект (соработник):
1. COMPOSOL ,,Fibre Reinforced Composite Reflectors for Concentrated Solar Power
Plants,, FP7-SME, No. 284216, 2011-2013.
2. DIBBIOPACK ,,Development of injection and blow extrusion molded biodegradable and
multifunctional packages by nanotechnology: improvement of structural and barrier properties,
smart features and sustainability,, FP7-NMP-2011-LARGE-5, No.280676, 2012-2015.
3. PLASTEEL, SMEInst-02-2016-2017, Horizon 2020 dedicated SME Instrument 20162017, SME-1 (SME instrument phase 1), Proposal number: 774285.
4. COST Action CA15114 “Аnti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases
(AMICI)”, 2016-2020.
5. SOLEGLASS- FP7- SME 2011-2 Research for SME Associations, No. 285956, 20112014.
6. LLP-iTeach “Improving teaching effectiveness in chemical engineering education”, 2013-2016.
7. BALKAN MED project “Benefit as you save (BAS)”, University St. Kliment Ohridski,
Faculty of Technology and Technical Sciences-Veles (Macedonia), Interreg V-B, Balkan
Mediterranean project 2014-2020.
8. Investigation of bioactive components in different types of mushrooms Ganoderma Lucidum”,
national project, Faculty of Pharmacy, University St. Cyril and Methodius, Skopje
(Macedonia), 2015-2016.

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание
1. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 2016-today
2. Member of the Editorial Board of Journal of Multidisciplinary Engineering Science
Studies, JMESS, 2016-2017.
3. Member of Editorial Board of Journal of Multidisciplinary Engineering Science and
Technology, JMEST, 2016-2017.
4. Reviewer of Materials Science, Kaunas University of Technology, 2015-today.
5. Member of Editorial Board of Canadian Journal of Basic and Applied Sciences, 2015- today

Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен собир:
1. Асоцијација за наноматеријали и нанотехнологии во Македонија (НАНОМАК)
2. Сојуз на хеничари и технолозите во Р. Македонија (СХТМ)
3. Водородна Асоцијација на Македонија (MaH2)
4. Македонско-Американска Алумни Асоцијација (MAAA)
5. Македонско-научно друштво, Битола, Македонија (МНД)
6. International Exchange Alumni (US State Department)
7. European Center for Women and Technology (ECWT)
8. Инженерска Институција на Македонија
9. University of Rochester, Alumni Association.
Претседател на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир:
1. Chairman of the 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015),
Istanbul, Turkey, Jul. 2015.
2. Member of Editorial Board the 4th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology
(ICNT2016), Kuala Lumpur, Malaysia, Jan. 2016.
3. 7th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2017), Famagusta, Cyprus,
Sept. 2017
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4. Member of the Reviewer Committee in the 3rd Electronic International
Interdisciplinary Conference, 2014.
5. Member of the Reviewer Committee in the 3rd International Conference on Advanced
Research in Scientific Areas, 2014.
6. Member of the Reviewing Committee in the 2nd Human and Social Sciences at the
Common Conference, 2014.
7. Reviewer and Member of the Scientific committee for GV-conference: ,,Global Virtual
Conference 2014“, 2014.
8. Member of the Organizing Committee of NATO ARW: Best Practices and Innovative
Approaches to Develop Cyber Security and Resiliency Policy Framework, Ohrid, 10-12 June,
2013.
Награда за научни постигнувања од струкова организација:
1st Award at the 3rd International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNT2015),
Turkey, July 2015.
Студиски престој во странство - до три месеци
1. Scholarship Award by The National Scholarship Programme of the Slovak Republic
(NSP): Slovakian University of Technology-Bratislava, 5th June – 7th July, 2017.
2. Scholarship Award by The National Scholarship Programme of the Slovak Republic
(NSP): Slovakian University of Technology-Bratislava, 2018.
Членство во извршно тело на меѓународна организација која
поддржува/организира научноистражувачка дејност
1. External evaluator and Independent Expert (Scientific Expert Panels) – Bulgarian national scientific
fund (BNSF), 2017.
2. COST Action CA15114 “Anti-microbial coating innovations to prevent infectious diseases
(AMICI)”, 2016-2020.
3. Mentor/Expert at The New York Academy of Science, STEM Junior Academy, 2017- present.
4. United Nation Industrial Development Organization (UNIDO), 2008 5.
CEEPUS мрежа, CIII-SK-1018-03-1718 2017, 2017
6. Vision 2020, 2015-денес
7. Innovation Global Network, 2017
8. PhD to Consulting, 2016
9. Advancement of materials to Global Excellence, IAAM
Изготвување и пријавување на научен/образовен национален проект
- Носител на билатерален проект Р. Макеоднија-Р. Словенија, MOН (DesTi), 2016
Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен проект
Член на тим за пријавување на следниве проекти:
- COST Action (2 проекти),
- Horizon 2020 (3 проекта),
- IPA Macedonia-Greece 2016-2020 (1 проект),
- Balkan MED 2016 (2 проекта)
- AO Foundation Start-Up Grant Foundation (Switzerland) (2 проектa)
- FP7 project (1 проект)
Продекан за наука
ТТФ-Велес, 2013 - 2017 год.
Член на универзитетска комисија:
- Комисија за соработка со Универзитетите од земјата и странство, 2015-денес.
- Комисија за надворешна евалуација на Универзитет, 2017.
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Член на Совет на докторски студии на Универзитетот/Единицата
Член на Совет на докторски студии, Технолошко-технички факултет-Велес
Член на комисија за избор во звање:
м-р Везирка Јанкулоска, избор во звање асистент, 2015
Други активности во рамките на стручно-апликативна дејност:
1. Член на факултетска комисија за признавање на испити при премин на студенти од други
факултети/универзитети, 2009-денес.
2. Член на комисија за прием на студенти на втор /трет циклус на студии.
3. Соработка со други факултети, давање на мислења на авторезимеа на докторанди.
Учество во државни тела
Член на УО на Инженерска Институција на Македонија, 2016-денес.

Рецензентска комисија

1. Д-р Верка Мешко, редовен професор во пензија,

2. Д-р Јадранка Блажевска-Гилев, редовен професор,
Технолошко-Металуршки факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методи” во Скопје, с.р.
3. Д-р Росе Смилески, редовен професор,
Воена Академија Г. Михајло Апостолски-Скопје,
Универзитет Гоце Делчев - Штип, с.р.
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РЕФЕРАТ
за избор на наставник на Технолошко - техничкиот факултет - Велес, по наставно
научното звање, Редовен професор, за наставно - научните области: Анатомија,
физиологија и имунологија
Со решение бр. 02-11/4 на Наставно - научниот совет при Технолошко техничкиот факултет - Велес, во состав на универзитетот “Св. Климент Охридски“,
донесено на седницата, одржана на 18/ 01/2018 година, определени сме за членови на
Рецензентска комисија, за избор на наставник, со наставно - научно звање, Редовен
професор, на Технолошко-техничкиот факултет-Велес, за наставно научните
области/предмети - анатомија, физиологија и имунологија.
На конкурсот, објавен на ден 26/12/217 година, во весникот “Нова Македонија“ и
“Лајме” се пријави Вонреден професор д-р Зора Узуноска.
По преглед на доставената документација, Рецензентската комисија констатира
дека кандидатката уредно ја доставила потребната документација и до Сенатот на
универзитетот “Св. Климент Охридски” го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР Д-Р ЗОРА УЗУНОСКА
Кандидатката Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, е родена на 23.06.1954 година
во Прилеп. Основно училиште завршува во Скопје. Гимназија започнува во Скопје, а
завршува во англискиот колеџ “ Brummana High School” во Бејрут, Либан, каде наставата
се одвивала исклучиво на англиски јазик, заради што одлично говори, читa и пишува
англиски јазик.
Во учебната 1972/73 год. запишува студии по медицина на Медицинскиот
факултет во Скопје, при Универзитетот “ Св.Кирил и Методиј”, а дипломира во
февруари 1979 год., со просечна оценка 8,4. Како студент на втора година, учествува со
труд од областа на анатомијата: “Анатомски белези на роговицата на салмолетицата” на
Конгрес на медицинари во Опатија.
Кандидатката Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, има импресивно работно
искуство, кое рефлектира ангажман на многу научни полиња во медицината.
Обавезен лекарски стаж, завршува во февруари 1980 год. во Скопје. Во тој период,
ангажирана е како Професор по предметот хигиена, во едно од средните училишта за
занимања во Скопје.
Во периодот од април, 1980 год. до април 1983 год., работи како доктор по
општа медицина во здравствениот дом - Лебане, Република Србија (РС). Во тој период,
положува државен испит на Медицинскиот факултет, во Приштина, во поранешна
Југославија.
Во периодот од април 1980 год. до октомври 1999 год., работи во Институтот за
превенција, лечење и рехабилитација на срцеви и ревматски болни “Нишка Бања”, која
представува наставно-научна база на Медицинскиот факултет, во Ниш, РС. Овој период,
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за Вонреден проф. д-р Зора Узуноска (Јаначковиќ), е особено плоден од научно образовен
и работно искуствен аспект. Во учебната 1985/86 год., запишува последипломски студии
од клиничка имунологија на Медицинскиот факултет во Ниш, РС, а со одбрана на
магистерска теза: “Клинички значај антинуклеусних антитела у системским болестима
везивног ткива” во јуни 1989 год., се стекнува со академско звање, магистер на
медицински науки од областа на имунологијата. Нејзиниот магистерски труд дава
придонес во развојот на научната мисла во полето на фундаменталната медицина, а од
друга страна представува мост меѓу ова поле и полето на клиничката медицина во областа
на ревматологијата, преку апликација на имунолошки тестови и нивна корелација со
одредени клинички поддтипови на една системска болест на сврзното ткиво.
Во текот на учебната 1986/87 год., запишува специјализација од клиничка
имунологија. Дел од специјализацијата, во периодот од јуни до декември, 1989 год. го
поминува како истражувач - “Research Fellow” во истражувачката лабораторија на
“Hammersmith Hospital”, во Лондон, Англија, каде се стекнува со одредено
лабораториско искуство, драгоцено за бавење со фундаментални истражувања.
Истражувањето било фокусирано на идентификација на степенот на активација на C3
и C4 компонентите од комплементот, кај пациенти со антифосфолипиден синдром.
Специјалистичкиот испит го положува во мај 1990 година, со што се стекнува со звање
специјалист, клинички имунолог и се вбројува во еден од трите први клинички
имунолози во Република Србија.
Како специјалист и магистер од клиничка имунологија, Вонреден проф. д-р Зора
Узуноска има значаен импакт на работата на Институтот “Нишка Бања”. Таа ги
воведува првите имунолошки тестови, од особен клинички значај во областа на
ревматологија во Институтот. Покрај интерпретирање на резултатите од имунолошките
тестови, таа работи со пациенти на клиничко-ревматолошкото оделение, врши
специјалистички прегледи, работи на оделението за рана рехабилитација на срцеви болни,
изведува тестови на оптеретување, држи предавања на последипломците и
специјализантите по интерна медицина, на стручните состаноци на секој 5 месеци,
презентира трудови и уводни предавања на конгреси со меѓународно учество,
организирани од Институтот, секоја тековна година.
Докторската дисертација под наслов: “Остеопороза у реуматоидном артритису;
менопауза и естрогени; утицај гликокортикостероида” успешно ја одбранува во март
1995 година, на Медицинкиот факултет во Ниш, РС. Вонреден проф. д-р Зора Узуноска,
на уникатен начин не води од основната коскена структура и физиолошка регулација на
коскениот метаболизам, патогенетските механизми како индуктори на остеопорозата, до
нејзината појава во ревматоидниот артритис (РА) и до можните влијанија на
кортикостероидите врз настанокот на ова нарушување на коскената микроархитектура.
Низ проспективна лонгитудинална студија на различни категории РА пациенти, таа го
прати, покрај останатите лабораториски параметри, нивото на естрогени во крвта и го
мери степенот на генерализираната остеопороза со помош на ДЕКСА дензитометар.
Резултатите од ова истражување, даваат значаен придонес во идентификација на
најризичната група на РА болни, или профил на РА болни со комбинација на
детерминанти, кои со себе носат најголем ризик од развој на сигнификантна остеопороза
и настанок на остеопоротични фрактури. Исто така, дефинираната најризична група РА
пациенти идентификувана од Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, е од исклучително
значење во превенција на појавата на генерализираната остеопороза и нејзините
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компликации, кај овие пациенти со веќе нарушен квалитет на живот.
Во текот на 1996 година, Вонреден проф. д-р Зора Узуноска победува на
конкурсот за најдобро преработена докторска дисертација во монографија, во
поранешна Југославија, распишан од Фондацијата Андрејевиќ. Фондацијата е
формирана со цел помагање на творештвото во сите научни области и дисциплини;
давање помош на талентирани творци во објавување на нивните први научни дела; и
стимулирање на развојот на југословенската научна мисла. Нејзината монографија, е
оценета како научен труд, кој на извонреден начин ги синтетизира најновите
сознанија во светот за мултифакторијалниот проблем на остеопороза во РА и ги
компарира со стечените во текот на своето истражување. Од страна на рецензентите на
книгата, се смета, дека резултатите на истражувањето ја преминуваат рамката на една
докторска дисертација и представуваат прво објавено научно дело по обработената
проблематика во поранешна Југославија.
Во периодот, од јануари 1998 - јули 1999 год. станува член на истражувачкиот
тим, во “Chaim Sheba Medical Center” - Research Laboratory for experimental medicine”,
придодаден на универзитетот во Тел-Авив, на покана на Проф. Yehuda Shoenfеld.
Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, има извонредна можност да биде дел од една од
најреномирните инситуции за експериментална медицина во светот, како активен
учесник во проекти, кои се однесувале на автоимуните аспекти на атеросклерозата,
пратени преку експериментални глувци, имунизирани со различни антигени. Нејзината
работа била фокусирана на морфолошката евалуација на аортите на експерименталните
глувци, третирани со диета со висока количина на холестерол; и препарација и евалуација
на криостатските исечоци од аортните синуси.
Професионалната ориентација на Вонреден проф. д-р Зора Узуноска се менува,
кога таа решава да се врати, после 20 год. отсуство, во својата нативна земја, Македонија,
во почетокот на 2000-та год. Во периодот, од 2000 – 2003 год., таа помина низ разни
професионални ангажмни, од маркетинг менаџер во “Зегин” Скопје, специјалист во
приватната кардиолошка амбуланта “Кардиомедика” во Скопје, научен советник во
кардиохируршкиот центар “Филип Втори” во Скопје, до консултант во здравствениот дом
Скопје; и специјалист во дијагностичкиот центар “ДЦ Медикал” во Скопје.
Во периодот, од април 2004 - мај 2011 год., назначена е за Координатор во
Проектната единица за координација (ПЕК), при Министерството за здравство,
конституирана за целите на Проектот за управување со здравствениот сектор, финансиран
од Заемот на Светска Банка и одредени буџетски средства на Република Македонија. Во
рамките на своите одговорности, таа е задолжена за координација, имплементација и
мониторирање на активностите од втората компонента на Проектот: “ Зајакнување на
управувањето и менаџментот на Фондот за здравствено осигурување на Република
Македонија (ФЗОМ)”; координација и имплементација на Дијагностичко - Сродни Групи
во Република Македонија; организирање и модерирање на бројни работилници за
менаџери и лекари на сите клиники и болници во Македонија; ангажирање и соработка со
бројни странски консултанти за Проектните активности; и сугерирање брзи, ефикасни
решенија за реализација на Проектот, на секој избран / новоизбран Министер за здравство
и Директор на ФЗОМ, како највисоки репрезенти на две имплементациони
институции одговорни за реализација на Проектните активности. Во овој период,
Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, е учесник на бројни тренинзи и студиски престои во
земјата и во странство: Турција, Италија, Австрија, Србија, Хрватска, Словенија,
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Германија и Португалија. Кандидатката, во оваа фаза, се здобива со извонредно
познавање на здравствената политика, јавното здравје, здравственото осигурување,
начините на финансирање на јавните здравствени установи и на здравствениот менаџмент.
Во периодот од 17 септември 2008 - јули 2010 год., паралелно со проектниот
ангажман, избрана е за наставник, со наставно - научно звање Доцент, на Факултетот за
медицински науки, на катедрата за имунологија, во рамките на Универзитетот “Гоце
Делчев “ во Штип, каде ги предавала предметите: базична имунологија, клиничка
имунологија и здравствен менаџмент. Во тој период, назначена е, од Министерството за
образование, за независен евалуатор-рецензент на 5 проекти, кои аплицирале за
финансиска поддршка од Министерството за образование. Билае член на
рецензентските комисии за прием на наставници на Факултетот за медицински науки
во Штип.
Од септември, 2011 година, хонорарно е ангажирана за предметот Анатомија на
Технолошко - техничкиот факултет - Нутриционизам - Велес (ТТФ), при Универзитетот
“ Св. Климент Охридски“ во Битола, а потоа, на 30.12.2011 година, е во стален работен
однос, до денес, за наставно – научните области: анатомија, физиологија и имунологија.
Од септември 2012 година, избрана е за член на Сенатот на Универзитетот, од
страна на наставничкиот совет на матичниот факултет и прифати еден мандат.
Во периодот од 28 ноември 2012 год. до 14 февруари 2013 год., беше назначена за
ВД декан на ТТФ, од страна на Ректорот на Универзитетот.
Академската 2012/13 година, е ангажирана во настава на втор циклус академски
студии на ТТФ Велес, на двете акредитирани студиски програми: Нутриционизам и
управување со квалитет и безбедност на храната.
Ментор и член е на Комисии за одбрана на дипломски трудови на ТТФ.
Еден мандар, беше Председател на Комисијата за научно-издавачка дејност на ТТФ.
Во јуни 2013 година, избрана е за Вонреден професор за наставно научните
области: анатомија, физиологија и имунологија.
Во периодот од 2014 -20016, назначена е за раководител на додипломските студии,
а од март 2016, за раководител на последипломските студии на ТТФ.
Ментор и коментор е на 5 магистерски труда.
Член е на Деканатската Управа на ТТФ и Советот на докторски студии.
Од 02 декември 2017 година, назначена е за Проектен менаџер на Проектот кој
заеднички го спроведуваат 5 земји, 3 ЕУ (Грција, Бугарија и Кипар) и 2 не ЕУ земји
(Албанија и Македонија) финансиран од Европскиot Регионален Фонд: и ИПА фондовите
“Стимулирање на учеството на граѓаните во процесите на рециклирање преку
имплементација на бенефит системите” – Benefit as You Safe (BAS).
Автор е на монографија, учебник по анатомија и 5 збирки на авторизирани
предаванња. Автор и коавтор е на вкупно 70 - тина труда, публикувани во меѓународни
списанија. Во периодот од 5 години, до овој избор, објавила 25 труда во меѓународни
списанија и учествувала на 13 конференции.
2.

НАСТАВНО - НАУЧНА И ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ

Анализа на горе наведените, хронолошки подредени автобиографски податоци,
на кандидатката, Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, сугерираат една богата, експанзивна
професионална кариера, пратена со континуирана прогресија и надградување во широка
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палета на научни полиња и области: од општа медицина и клиничка пракса во
ревматологијата и кардиологијата, преку фундаментални истражувања, лабораториски
искуства и во полето на експерименталната медицина, здравствен менаџмент, до
наставно-научна и педагошка дејност.
Како Вонреден професор на Техничко-технолошки факултет - Велес, кандидатката
одржува настава на три дестинации: на студентите на ТТФ Велес на студиската програма
– Нутриционизам, во Велес и на дисперзираните студии, во Битола и Кичево по
предметите: Одбрани поглавја на анатомија на човекот и Имунологија за нутриционисти
(задолжителни предмети, во 3 и 5 семестар); Основи на физиологија на човекот
(задолжителен предмет) и Основи на токсикологија (изборен), во 4 и 8 семестар.
Во контекст на обезбедена релевантна литература, за особена почит, е 2
годишниот труд на кандидатката, вложен во изработка и пишување на учебникот:
“Основи на хумана анатомија “ каде сложената материја е компилирана на 334 страници и
од страна на рецензентите е оценета како прва книга во областа на анатомијата, на нашите
простори, која на визуелно асоцијативен начин со бројни илустрации, ги презентира
основните анатомски карактеристики на човечкото тело. Збирките авторизирани
предавања, за останатите горе наведени предмети, наменети за овој профил на студенти
– нутриционисти во форма на скрипта, студентите можат да ги подигнат кај
секретарката на ТТФ, без финансиска надокнада, да ги копираат и вратат за употреба
на следните заинтересирани студенти.
Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, е ангажирана во настава на втор циклус
академски студии на ТТФ Велес, на двете акредитирани студиски програми,
Нутриционизам и Управување со квалитет и безбедност на храната, на предметите:
Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и коморбидитети; диетотерапија и
диетопревенција; и Токсиколошки аспекти на безбедноста на храната.
Наа третиот циклус студии и модулот нутриционизам, кандидатката е ангажирана на
предметот патофизиологија.
Горе наведената наставна дејност, е континуитет на претходниот период, во кој
кандидатката била избрана за Доцент на Факултетот за медицински науки, дел од
Универзитетот “Гоце Делчев” во Штип, каде предавала базична имунологија, клиничка
имунологија и здравствен менаџмент на студентите по медицина и на Високата
здравствена школа во Штип, а студентите, покрај останатата литертура, ги користеле
нејзините авторизирани предавања од горенаведените 3 области.
За научниот и човечкиот профил на Вонреден проф. д-р Зора Узуноска, најдобро
говори препораката, која ја добила од двата професори, Директорот на Институтот
“Нишка Бања “ Проф. д-р Бранко Ловиќ и началникот на ревматското одделение на
Институот во Ниш, Проф. д-р Александра Станковиќ. Тие говорат за особениот интерес
на кандидатката кон фундаменталните науки, особено имунологијата, заради што
Институтот и доделил специјализација од имунологија, за прв пат доделена од
Институтот. Благодарејќи на нејзиното знаење и енергија, за прв пат се воведени
имунолошките тестови во Институтот.
Нејзината творечка дејност, започнала многу порано од нејзините избори во
наставно-научни звања. Со особена гордост, горенаведените професори го истакнуваат
нејзиниот успех во синтетизирањето на нејзиното практично искуство и теоретско
знаење на остеопорозата во нејзината книга “Остеопороза у реуматоидном артритису”,
како научно дело, кое го препорачуваа на студентите по медицина и докторите од
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разни специјалности: имунолози, ревматолози, ендокринолози, гинеколози и др.
Нејзините предавања на специјализантите по интерна медицина, последипломците на
Медицинскиот факултет во Ниш, учеството на меѓународните конгреси и уводни
предавања, се пратени со особен интерес и уште во тој период, кандидатката е оценета
како креативен и талентиран предавач. Во препораката, Вонреден проф. д-р Зора
Узуноска, е опишана како личност
со огромна
креативна енергија, отворена,
конструктивно критична, колегијална, со голема храброст да се бори за нови научни
хоризонти, а да притоа остане пријателски настроена и немалициозна, што ја прави
исклучителна личност. Нејзиното заминување од Институтот е окаректиризирано како
губиток на добар научен соработник и човек.
Можноста да се бави со фундаментални научни истражувања, на неколку проекти,
како член на истражувачкиот тим во “Hамmersmith Hospital” во Лондон и овозможуваат
да стекне не само практични искуства на полето на фундамементалните медицински
науки, туку и да биде во состојба компетентно да координара ваков тип научна дејност.
Професор Yehuda Shoenfeld, познато светско име во полето на експериментална медицина
во областа на имунологијата, го истакнува своето задоволство дека Вонреден проф. д-р
Зора Узуноска (Јаначковиќ), била дел на неговиот повеќеброен истражувачки тим и била
вклучена во неколку проекти, кои се однесуваат на автоимуните аспекти на
атеросклерозата. Професорот ја истакнува нејзината особена ангажираност во
морфолошката евалуација на аортите и срцата на експериментални животни,
препарацијата на криостатски исечоци на аортните синуси и имунохемијата, што и
овозможува да ги евалуира ефектите на одредени антигени на прогресијата, или
редукцијата на атеросклеротскиот процес.
Значи, многу порано, од изборот на кандидатката во доцент, таа е еден од
коавторите на трудови, објавени во светски часописи, со импакт фактор (Pathobiology &
Clin Exp Rheumatology); автор/коавтор на една монографија и преку 40 трудови во
странство; учесник на бројни меѓународни симпозиуми, конференции и конгреси. Од
списокот на објавени и презентирани трудови во пораниот период, се гледа дека таа
посветува особено внимание на имунолошките абнормалности во системските болести на
сврзното ткиво и дава значаен придонес во областа на фундаменталните науки и
клиничка медицина.
Нејзината дејност, како предавач продолжува и за време на нејзината функција,
координатор на најголемиот Проект во здравствениот сектор на Република Македонија.
Во овој период, таа одржува бројни предавања од областа на здравствениот менаџмент на
директорите и лекарите на клиниките и сите болници во Република Македонија.
Нејзината желба за континуитет и нови научни хоризонти и предизвици, иницира
истражувања во полето на нутриционизмот. Така, нејзините трудови, во овој петогодишен
период, се однесуваат на појавата на остеопорозата и честотата на консумацијата на млеко
и млечни производи, месо и месни производи, зеленчук, употреба на биопротективни
култури во подобрување на сензорните карактеристики на меленото месо, антибактериски
активности на екстракти од некои диви печурки против Pseudomonas aeruginosa, диететски
навики на македонската популација, импактот на бројот на соматските клетки на
квалитетот на млекото, карактеристиките на сурутката и неговата употреба во пробиотски
пијалоци, сензорни карактеристики на џемови од бресква и сливи со различни
засладувачи, што македонската полулација знае за алергија на храна и интолеранција итн.
Резултатите од оценувањето на наставно образовната дејност на академскиот кадар од
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страна на студентите, подготвена од Комисијата за самоевалуација, укажува на просечна
оценка на Вонреден проф. д-р. Зора Узуноска од 4.43.
Горенаведениот преглед на наставно научни дејности на Доц. д-р Зора Узуноска, од
првите наставнички искуства, кои ги стекнува, веднаш по завршувањето на Медицинскиот
факултет, како Професор во едно од средните училишта за занимања во Скопје, преку
нејзината наставно-научна дејност во Интитутот за превенција, лечење и рехабилитација
на ревматски и срцеви болни “Нишка Бања” - Ниш, РС, проектни активности, наставна
активност на Факултетот за медицински науки – Штип и ТТФ – Велес, рефлектира
долгогодишно наставно-научно искуство и одамна заслужен избор во наставно научно
звање – Редовен професор.
Нејзината желба за континуитет иницира таа да аплицира на овој конкурс, кој го
распиша Технолошко-техничкиот факултет, дел од Универзитетот “Св. Климент
Охридски“ во Битола, а нејзината апликација и уредно доставена документација да
биде задоволство и предмет на анализа на оваа Рецензентска комисија.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Од горенаведениот презентиран преглед на целокупната дејност на Вонреден
проф. д-р Зора Узуноска, несомнено произлегува заклучок дека се работи за една
импресивна, сестрана, флексибилна личност, искусен научен работник и наставник, кој
низ нејзиното трагање за нови предизвици живеела, работела и творела во различни
животни средини, стекнувајќи искуство во повеќе полиња на медицината како што се
фундаменталните медицински науки, клиничката медицина јавното здравство и
нутриционизмот.
Сето ова говори за еден посебен профил на наставник, кој може успешно да ги
приближи фундаменталните науки до клиничката пракса, користејќи сопствени искуства,
наставник кој што има можност да им го пренесе своето богато искуство на идните
генерации студенти.
Членовите на Рецензентската комисија имаат чест и задоволство, да му
предложат на Сенатот на универзитетот “Св. Климент Охридски“, Битола, Вонреден
проф. д-р. Зора Узуноска да ја избере во наставно научно звање, Редовен професор, за
наставно научните области/предмети: Анатомија, физиологија и имунологија на
Технолошко-техничкиот факултет - Велес.

Рецензентска комисија,

1.

Ред. проф. Д-р Марија Коцева Папазова, претседател,
Медицински факултет, Скопје, с.р

2. Ред. проф. Д-р Милена Петровска, член
Медицински факултет, Скопје, с.р

3. Ред. проф. д-р Никола Пановски, член,
Медицински факултет, Скопје, с .р
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА
Бр. 01 – 188 / 1
16.02.2018 година
БИТОЛА

Врз основа на член 66 од Законот за високо образование („Службен весник на Република
Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13,
41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), член 17 став 7 од Законот за
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14 и
27/16), Наставничкиот совет на Високата медицинска школа-Битола, на седницата одржана на
ден 16.02.2018 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА
ШКОЛА-БИТОЛА

I.

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ
Член 1

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) на
Високата медицинска школа-Битола (во понатамошниот текст: Школата) се уредуваат:
- видот и бројот на наставно-стручни и административните организациски единици на
Школата;
- делокруг на работа на наставно-стручните и стручно административните организациски
единици, нивната одговорност, и
- начините и формите на раководење (совети, стручни активи и сл.) и нивните
надлежности и одговорности.
Член 2
Со внатрешната организација на Школата утврдена со овој Правилник се обезбедува
примена на следниве начела:
- законитост, стручност, ефикасност и економичност во вршењето на работите и задачите;
- сервисна ориентираност кон граѓаните и правните лица;
- независност и одговорност при вршењето на службените задачи;
- еднообразност и хиреархиска поставеност на организационите служби;
- делегирање на овластувања.
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Член 3
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Школата (органограм) е дадена во
прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

II.

ЦЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА РАБОТЕЊЕТО НА ШКОЛАТА
Член 4
Со внатрешната организација на Школата се цели да се постигне:
навремено, рационално и економично извршување на работите и работните задачи
делокругот на работа на Школата;
оптимално користење на човечките и материјалните капацитети на Школата
зголемување на ефикасноста на работењето;
создавање основни претпоставки за постимулативно работење на вработените
Школата, со цел максимизирање на резултатите и понатамошно подобрување
работењето и развојот;
постојано усовршување и подобрување на знаењата на вработените на Школата
функција на оптимално извршување на работите и работните задачи

-

-

III.

од
и
на
на
во

ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИОНИ ЕДИНИЦИ - СЛУЖБИ
Член 5

За остварување на својата високообразовна дејност во Школата се организираат следниве
организациони единици- служби:
1. Наставно – стручни организациони единици;
2. Стручна и административна служба

Член 6
1. Наставно – стручни организациони единици

На Школата се формираат следниве наставно-стручни организациони единици:
:
1. Организациона единица за студиската програма - Општа медицинска сестра;
2. Организациона единица за студиската програма - Медицинско-лабораториски
аналитичар;
3. Организациона единица за студиската програма - Акушерка;
4. Организациона единица за студиската програма - Физиотерапевт;
5. Организациона единица за студиската програма - Радиолошки технолог;
6. Организациона единица за студиската програма - Санитарен инженер;
7. Организациона единица за Хемиска броматолошко-токсиколошка лабораторија.
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2. Стручна и административна служба

Член 7
Заради непосредно извршување на нормативно-правни работи, управување со човечки
ресурси, стручно-аналитички, комуникациски, оперативни, материјално-финансиски, стручно
административни, воспитно-образовни, како и други функции, во стручната и административна
служба се формираат следните одделенија :
1.
2.

Одделение за студентски прашања
Одделение за стручни, административни и општи работи

IV.

ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ И СТРУЧНАТА И
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
Член 8

1. Наставно- стручни организациони единици ги разгледуваат и усогласуваат студиските програми за
прв и втор циклус, за предметите во состав на организационата единица; даваат иницијатива за
организирање на индивидуална и колективна наставна работа; ја унапредуваат и стимулираат наставнообразовната и применувачката работа и помагаат за организирано поврзување и соработка на своите
членови со соодветни организации; утврдуваат предлог кандидат за директор; предлагаат раководител на
организационата единица; ги предлагаат на Директорската управа издавањето на учебници, скрипти и
други учебни помагала по предметите од организационата единица; предлагаат формирање на
рецензиони комисии за избор на наставници; даваат предлог за избор на нови наставници и соработници
од предметите на организационата единица; предлагаат студиски престој во земјата и странство и вршат
други работи од својата надлежност во согласност со овој Правилник.
2. СТРУЧНАТА
И АДМИНИСТРАРИВНА СЛУЖБА ги врши стручните, административните,
правните, техничките и општите работи.

2.1. Одделение за студентски прашања ги опфаќа работите и работните задачи кои се
однесуваат на контрола и надзор врз спроведувањето на постапките за запишување на студенти
врз формирањето, водењето и чувањето на досиејата на студентите и врз водењето на
електронското досие на студентот. Исто така, студентската служба врши работи определни со
Законот за високото образование во однос на водење на матичните книги за запишување и
дипломирање на студенти. Дополнителна важна работна задача е издавањето на потврди,
уверенија, дипломи и други исправи на студентите. Студентската служба се грижи за
спроведувањето на правилата за студирање и прописите од делокругот на работа, како и
спроведување на одлуките на органите на Школата, а кои се во делокругот на работа на
одделението. Одделението се грижи за имплементација на ЕКТС и остварување на соработка со
други единици на Универзитетот во рамките на примената на ЕКТС. Покрај сето тоа,
одделението се грижи за примена на се она што е во делокруг на нивна работа.
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2.2. Одделение за стручни-административни и општи работи -. Во рамките на своите
работни задачи вработените во ова одделение ги имаат обврските околу финансиско,
сметководствено и материјално работење, имплементација на ЕКТС, помагање и учество во
апликативната лабораториска работа, иницирање на соработка со сродни установи во земјата и
странство, архивско работење, административна поддршка на раководните лица, набавка, грижа
за хигиената и навремено отстранување на утврдени недостатоци и дефекти, како и
фотокопирање на потребни материјали.

3. РАКОВОДЕЊЕ СО ШКОЛАТА
Член 9
Со работата на Школата раководи директорот согласно Законот за високото образивание.
Член 10
Наставно-стручните организациски единици, формирани заради успешно организирање
и изведување на наставната и применувачката дејност, како и заради програмирање на
наставната и применувачката дејност на наставниците и соработниците на Школата, своите
дејности ги извршуваат согласно своите надлежности и се одговорни пред раководителот на
Наставно - стручните организациони единици во рамките на своите овластувања, односно
Раководителот на одделението, а доколку се работи за вработени кои припаѓаат на општо,
стручните служби. одговараат пред секретарот на факултетот.

4. СТРУЧНИ ОРГАНИ НА ШКОЛАТА
Член 11
Стручни органи на Школата се: Наставничкиот совет, директорот и Директорската
управа на Школата.
Член 12
Наставничкиот совет го сочинуваат професорите, вишите предавачи и предавачите на
Школата. Во наставничкиот совет свои претставници избираат и студентите. Бројот на
претстваниците на студентите изнесува 10% од вкупниот број на членови на Наставничкиот
совет.
Седниците на Наставничкиот совет ги подготвува, ги свикува и со нив претседава и
раководи директорот на Школата. Во отсуство на директорот, со негово овластување, седниците
ги свикува и со нив раководи заменик директорот на Школата.

-

Наставничкиот совет во рамките на своите надлежности:
донесува Правилник на Школата;
донесува четиригодишна програма за развој и годишна програма за работа;
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-

-

утврдува еден или повеќе кандидати за директор и му ги доставува на ректорот на
универзитетот;
избира заменик директор на Школата;
му предлага на сенатот на Универзитетот студиски програми;
донесува програма за научно-истражувачка работа;
врши избор во наставни звања на професор, виш предавач и предавач;
предлага број на студенти кои се запишуваат во прва година на студии;
и предлага на Директорската управа мерки за создавање и усовршување на наставнонаучниот подмладок и за работа со особено успешни и талентирани студенти;
и предлага на Директорската управа мерки и одлучува за унапредување на наставната,
научно-истражувачката и применувачката работа и за компјутерската мрежа;
избира секретар на Школата, во согласност со статутот на универзитетот;
ги избира членовите на комисијата за самоевалуација и донесува упатство за евалуација
на Школата;
одлучува за библиотеката, за библиотечно-информацискиот систем за остварувањето на
библиотечно-информациската и документационата дејност, во согласност со статутот на
универзитетот;
одлучува за организирање на собири, симпозиуми, советувања и слично;
одлучува за остварувањето на меѓународната соработка согласно статутот на
универзитетот и
врши други работи утврдени со овој закон и статутот.

Наставничкиот совет полноважно одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе
од половина од вкупниот број негови членови, а одлуките ги донесува со мнозинство гласови од
присутните членови.
При изборот во наставни звања не учествуваат студентите.
Член 13
Директорската управа ја сочинуваат директорот, заменик директорот, раководителите на
наставно-стручните организациски единици и еден член избран од парламентот на студентите.
Директорската управа ја свикува и со седниците претседава директорот.

-

-

Директорската управа во рамките на својата надлежност:
се грижи за остварување на дејноста и развојот на Школата;
донесува акти и го следи нивното извршување, освен актите кои согласно со овој закон
се во надлежност на наставничкиот совет;
го усвојува финансискиот план и донесува завршна сметка (финансискиот годишен
извештај) во рамките на единствениот финансиски план на универзитетот и
консолидираната завршна сметка на јавниот универзитет;
му предлага на универзитетот, односно кога тоа е определено со овој закон, на основачот
измена или проширување на дејноста во согласност со овој закон;
ги подготвува и предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува
наставничкиот совет и директорот;
одлучува во втор степен по прашања од работните односи на вработените во Школата;
одлучува во втор степен по прашања од правата и обврските на студентите и
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-

врши и други работи определени со законот, статутот и правилникот на Школата.
5. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 14

Овој Правилник стапува на сила со денот на донесувањето, а истиот ќе се применува
откако ќе се добие согласност од Минситерството за информатичко општество и
администрација.
Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола.

ДИРЕКТОРСКА УПРАВА
Директор
Проф. д-р Домника Рајчановска

Организациона единица за
студиска програма – санитарeн
инженер
Единица за хемиска
броматолошко-токсиколошка
лабораторија

Организациона единица за
студиска програма –
редиолошки технолог

Организациона единица за
студиска програма –
физиотерапевт

Организациона единица за
студиска програма –
медицинска сестра
Организациона единица за
студиска програма –
медицинско-лабораториски
аналитичар
Организациона единица за
студиска програма – акушерка

Директорска управа

Наставнички совет

ПРИЛОГ 1

ДИРЕКТОР

СЕКРЕТАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ
АДМИНИСТРАТИВНИ И ОПШТИ
РАБОТИ

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ
ПРАШАЊА

Наставно - научни организациони единици
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Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македонија“, бр. 27/2014 и 199/2014), Директорската управа на
Високата медицинска школа - Битола во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” во Битола, на седницата одржана на 02.03.2018 година, донесе

ПРАВИЛНИК
за систематизација на работните места
на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола, Висока медицинска школа Битола
I. Општи и основни одредби
Член 1
Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет „Св. Климент
Охридски” во Битола, Високата медицинска школа - Битола (во понатамошниот текст:
Правилник) се утврдуваат називот и описот на работните места, односно звања по
организациони единици, со шифра, посебните и дополнителните услови потребни за
извршување на работите задачи и обврски на одделните работни места и бројот на
давателите на јавни услуги, административните службеници и на помошно - техничките
лица вработени на Високата медицинска Школа - Битола во состав на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” во Битола (во натамошниот текст: Школата).
Член 2
Правата и одговорностите, работните задачи и обврските на давателите на јавни
услуги (наставниците, соработниците како и другиот соработнички кадар), административните службеници и помошно - техничките лица вработени во Школата се утврдени
со Законот за високото образование, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за
административните службеници, општите прописи за работните односи, Статутот и
другите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола (во натамошниот
текст: Универзитетот), со колективен договор и со овој Правилник.
Член 3
Работите задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат согласно
нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност,
одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување
и распоредување на вработените на Школата по работни места.
Член 4
Табеларниот преглед на работните места по организациони единици е составен дел на
овој Правилник.
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II. Распоред и опис на работните места
Член 5
Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно седум (4) работни места на
даватели на јавни услуги, вкупно 8 (oсум) места на административни службеници, и
вкупно 2 (две) места на помошно - техничките лица распоредени по организациони
единици согласно Правилникот за внатрешните односи и работењето на Школата.
А. Распоред и опис на работните места на давателите на јавни услуги
Член 6
Вработените во Школата кои вршат работи од дејноста образование и наука, имаат
статус на даватели на јавни услуги на Школата и за нив се применуваат одредбите од
Законот за високото образование и други прописи и акти од областа на високото
образование, Законот за вработените во јавниот сектор, друг закон и општите прописи за
работни односи.
Статус на даватели на јавни услуги на Школата имаат лицата избрани во наставнонаучни звања, лицата избрани во соработнички звања и другиот соработнички кадар во
високото образование.
Давателите на јавни услуги на Школата се распоредени во група III, подгрупа 2 на
работни места во јавниот сектор, согласно класификацијата на работните места во јавниот
сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор.
За давателите на јавни услуги на Школата се утврдуваат следниве категории и нивоа
на работни места:
ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ
Вработени
Наставни звања
Категорија Б
Ниво Б1
Професор на висока стручна
школа
Ниво Б2
Виш предавач
Ниво Б4
Предавач

Категорија Г
Ниво Г2
Виш лаборант

Потребнно

Планирани
нови
вработувања

7

/

/

3

/

/

/

1

2

/

2

/

Забелешка: На Високата медицинска школа – Битола вработените професори и виши
предавачи се вклучени во реализацијата на наставниот процес на шесте студиски програми.
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За поквалитетна настава на Високата медицинска школа – Битола предаваат и
наставници избрани во доплонителен работен однос како и професори од други високо
образовни институции. Нивниот број е претставен во табелата подолу:

АНГАЖИРАНИ СО ДОГОВОР ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА РАБОТА

Ангажирани наставници кои имаат избор
Број
Наставни звања
Категорија Б
Ниво Б1
5
Професор на висока стручна школа
Ниво Б2
4
Виш предавач на висока стручна школа
Ниво Б4
6
Предавач на висока стручна школа
Ангажирани наставници од други високообразовни институции
2
Професор
2
Доцент
1
Виш лектор

Член 7
Давателите на јавните услуги на Школата треба да ги исполнуваат општите, посебните и
дополнителните услови за пополнување на работното место утврдени со Законот за високото
образование и други прописи и акти од областа на високото образованиe, Законот за
вработените во јавниот сектор, друг закон, општите прописи за работни односи.
Б. Распоред и опис на работните места на административните службеници
Член 8
Вработените на Школата кои вршат работи од административна природа заради
остварување на дејноста високо образование, имаат статус на административни службеници на
Школата и за нив се применуваат одредбите од Законот за високото образование, Законот за
вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници и општите прописи
за работни односи.
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Вработените на Школата кои вршат работи од административна природа заради
остварување на дејноста високо образование се распоредени во група I, подгрупа 2 на работни
места во јавниот сектор, согласно класификацијта на работните места во јавниот сектор
утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор.
За административните службеници на Школата се утврдуваат следниве категории и нивоа
на работни места:
АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Категорија А
Ниво А2
Секретар
Категорија Б
Ниво Б4
Раководител на одделението за
студентски прашања
Категорија В
Ниво В1
Советник за ЕКТС
Ниво В2
Виш соработник за студентски прашања
Ниво В3
Соработник за финансиско, материјално и
сметковотствено работење
Ниво В4
Помлад соработник за човечки ресурси
Категорија Г
Ниво Г1
Самостоен референт администратор
Ниво Г4
Секретар, технички секретар, помлад
референт за деловно работење

Вработени

Потребно

Планирани нови
вработувања

/

1

1

1

/

/

1

/

/

2

/

/

/

1

1

/

1

1

1

/

/

/

1

1

Член 9
Административните службеници на Школата треба да ги исполнуваат следниве општи
услови за пополнување на работното место, согласно Законот за административните
службеници:
- да се државјани на Република Македонија,
- активно да го користат македонскиот јазик,
- да се полнолетни,
- да имаат општа здравствена способност за работното место,
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- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење
професија, дејност или должност.
Член 10
Административните службеници од категоријата А на Школата треба да ги исполнуваат
следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно Законот за
административните службеници:
а) стручни квалификации
- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.
б) работно искуство,
- најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една година
на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во
струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор.
в) посебни работни компетенции:
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски
тестатори на Б1 (B1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ,
БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Член 11
Раководните административни службеници од категоријата Б на Школата треба да ги
исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно
Законот за административните службеници:

а) стручни квалификации
- за сите нивоа, ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен.
б) работно искуство
- за нивото Б1, најмалку шест години работно искуство во струката од кои најмалку
две години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку десет години
работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во
приватен сектор,
- за нивото Б2, најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две
години на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години
работно искуство во струката од кои најмалку три години на раководно работно место во
приватен сектор,
- за нивоата Б3 и Б4, најмалку четири години работно искуство во струката од кои
најмалку една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години
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работно искуство во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во
приватен сектор.
в) општи работни комепетенции (напредно ниво)

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,
- раководење,
- финансиско управување.
г) посебни работни компетенции
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски),
- за нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден
одофицијален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2
(B2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ,
БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175
бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат,
ТестДаФ и
- за нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден
од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на
Б1B1, нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС,
или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или
ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат.
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,
- потврда за положен испит за административно управување.
Член 12
Стручно административните службеници од категоријата В на Школата треба да ги
исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно
Законот за административните службеници:
а) стручни квалификации
- за нивото В1- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен,
- за нивоата B2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка
на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1
степен, односно VI степен.
б) работно искуство
- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката,,
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката.
в) општи работни комепетенции (средно ниво)
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- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,
- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- стратешка свест,
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,
- финансиско управување.
г) посебни работни компетенции за сите нивоа
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски
тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со максимум 3
поени, БУЛАТС, или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ
најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете
сертификат,
- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Член 13
Помошно-стручно административните службеници од категоријата Г на Школата
треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место,
согласно Законот за административните службеници:
а) стручни квалификации
- за сите нивоа стручни квалификации V А или ниво на квалификации IV според
Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ
или МКСОО или најмалку вишо или средно образование.
б) работно искуство
- за нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,
- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,
- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката,
- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката.
в) општи работни комепетенции (почетно ниво)

- учење и развој,
- комуникација,
- остварување резултати,
- работење со други/тимска работа,
- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,
- финансиско управување.
г) посебни работни компетенции за сите нивоа
- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија
(англиски, француски, германски), и тоа поседување на меѓународно признат сертификат
издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски
тестатори на А1 (А1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или Аптис; или
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ
најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат,
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- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.
Член 14
Дополнителните услови за пополнување на работното место за административните
службеници на Школата се наведени во описите на работните места.
В. Распоред и опис на работните места на помошно - технички лица
Член 15

Вработените на Школата кои вршат работи помошно - технички работи, имаат статус
на помошно - технички лица и за нив се применуваат одредбите од Законот за високото
образование, Законот за вработените во јавниот сектор, и општите прописи за работни
односи.
Вработените на Школата кои вршат помошно - технички работи се распоредени во
група IV, подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 на работни места во јавниот сектор, согласно
класификацијта на работните места во јавниот сектор утврдена со Законот за вработените
во јавниот сектор.
За помошно - техничките лица на Факултетот се утврдуваат следниве категории и
нивоа на работни места:

ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА
Вработени

Потребно

Планирани нови
вработувања

2

/

/

Категорија А
Ниво А1
Хигиеничар

Член 16
Помошно - техничките лица на Школата треба да ги исполнуваат следниве посебни
услови за пополнување на работното место:
а) Стручни квалификации:
- основно/средно образование.
б) работно искуство:
- со или без работно искуство.
Член 17
Дополнителните услови за пополнување на работното место за помошно - техничките
лица на Шклата се наведени во описите на работните места.

III. Табеларен приказ на работните места на Високата медицинска школа- Битола
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Наставно - стручни организациони единици

Организациона единица за студиска
програма – Општа медицинска сестра

Организациона единица за студиска
програма – Физиотерапевт

Организациона единица за студиска
програма – Акушерка

Организациона единица за студиска
програма – Медицинск0-лабораториски
аналитичар

Организациона единица за студиска
програма – Радиолошки технолог

Организациона единица за студиска
програма – Санитарен инженер

Организациона единица за Хемиск а
броматолошко-токсиколошка
лабораторија

ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ
Категорија Б - наставни звања
Професор
Виш предавач
Предавач
Категорија Г - друг соработнички кадар
Виш лаборант
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Опис на работните места
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и/или звање на работното
место:

1
ОБН 03 02 Б01 001
Б1
Професор

Вид на образование:

Потребни стручни квалификации:
- ниво на квалификации VIII според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 480
кредити според ЕКТС или завршен VIII степен
Исполнување на критериумите за избор во наставнонаучни звања утврдени во Закон, Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климмент Охридски” во
Битола и другите прописи и акти од областа на високото
образованиe.

Други посебни услови:

Опис на работата на работното
место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

Остварување високообразовна, научна, уметничка и
апликативна дејност
- подготвување и изведување индивидуална, групна и
колективна настава;
- учествување во други облици на наставна и уметничка работа утврдена со студиските програми;
- изведување приемни испити, континуирана и завршна
проверка на знаења, продукции и други форми на
проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- учествување во реализација на курсеви, семинари,
мајсторски часови и други форми на дообразување;
- постојано научно, стручно и уметнички усовршување;
- изградување наставно-научен и уметнички подмладок;
- вршење уметничка дејност;
-водење и учествување во научно-истражувачки
проекти;
- презентирање резултати од научноистражувачката
работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- објавување научно-стручни трудови;
- вршење стручно-апликативна дејност;
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид
литература;
- учествување во работата на органите, комисиите и
другите работни тела на Школата;
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени
со закон, колективен договор или со акт на
Универзитетот и Школата
Директор
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и/или звање на работното
место:
Вид на образование:

Други посебни услови:

Опис на работата на работното
место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

2
ОБН 03 02, Б02 001
Б2
Виш предавач
Потребни стручни квалификации:
- ниво на квалификации VIIA според Македонската
рамка на квалификации и стекнати најмалку 300
кредити според ЕКТС или завршен VIIA степен
Исполнување на критериумите за избор во наставнонаучни звања утврдени во Закон, Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, научни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во
Битола и другите прописи и акти од областа на
високото образованиe.
Остварување високообразовна, научна, уметничка и
апликативна дејност
- подготвување и изведување индивидуална, групна и
колективна настава;
- учествување во други облици на наставна и уметничка работа утврдена со студиските програми;
- изведување приемни испити, континуирана и завршна
проверка на знаења, продукции и други форми на
проверка на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- учествување во реализација на курсеви, семинари,
мајсторски часови и други форми на дообразување;
- постојано
научно, стручно
и уметнички
усовршување;
- изградување наставно-научен и уметнички
подмладок;
- вршење уметничка дејност;
- водење и учествување во научноистражувачки
проекти;
- презентирање резултати од научноистражувачката
работа на конференции, симпозиуми, конгреси,
семинари и сл.;
- објавување научно-стручни трудови;
- вршење стручно-апликативна дејност;
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид
литература;
- учествување во работата на органите, комисиите и
другите работни тела на Школата;
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени
со закон, колективен договор или со акт на
Универзитетот и Школата.
Директор
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и/или звање на
работното место:
Вид на образование:

Други посебни услови:

Опис на работата на
работното место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

3
ОБН 03 02 Б04 001
Б4
Предавач
Потребни стручни квалификации:
- ниво на квалификации VIIA според Македонската рамка на
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според ЕКТС
или завршен VIIA степен
Исполнување на критериумите за избор во наставно-научни
звања утврдени во Закон, Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски” во Битола и другите прописи и акти од
областа на високото образованиe.

Остварување високообразовна, научна, уметничка и
апликативна дејност
- подготвување и изведување индивидуална, групна и
колективна настава;
- учествување во други облици на наставна и умет-ничка
работа утврдена со студиските програми;
- изведување приемни испити, континуирана и завршна
проверка на знаења, продукции и други форми на проверка
на знаењата;
- вршење прием (консултации) на студенти;
- учествување во реализација на курсеви, семинари,
мајсторски часови и други форми на дообразување;
- постојано научно, стручно и уметнички усовршување;
- изградување наставно-научен и уметнички подмладок;
- вршење уметничка дејност;
- водење и учествување во научноистражувачки проекти;
- презентирање резултати од научноистражувачката работа
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.;
- објавување научно-стручни трудови;
- вршење стручно-апликативна дејност;
- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид
литература;
- учествување во работата на органите, комисиите и другите
работни тела на Школата;
- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и
Школата.
Директор
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и/или звање на
работното место:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на
работното место:

Одговара пред:

4
ОБН 03 02 Г02 002

Г2
Виш лаборант
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Медицински науки и здравство и Природно
математички науки

- ја реализира апликативната лабораториска работа;
- учествува во научно-истражувачки проекти;
- учествува во подготовките за изведување на
лабораториски вежби;
- ја користи и превентивно ја одржува опремата и
инвентарот на лабораториите, ги набавува
потребните хемикалии и други средства за нормално
одвивање на вежбите и научно - истражувачката
работа;
- приготвување на раствори за анализа, евидентира
точни резултати на изработените вежби, за време на
вежбите им дава потребен материјал на студентите
кои меѓувреме се истрошил;
- припрема и уредува нагледни средства и
демонстративни помагала за демонстрации и
експерименти при предавањата од наставниците;
- врши и други работи во функција на поддршка на
активностите од делокругот на работа на Школата
Директор
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СЕКРЕТАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА
СТУДЕНТСКИ
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Одделение за
студентски прашања

Виш соработник за
студентски прашања

Самостоен референт
администратор

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ И
ОПШТИ РАБОТИ

Советник за ЕКТС

Помлад соработник за
човечки ресурси,

Соработник за
финснсиско,
сметководствено и
материјално работење

Секретар/Технички
секретар /Помлад
референт за деловно
работење

Хигиеничар
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:

5
ОБН 01 02 АО2 001
А2
Секретар
1

Високо образование,
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на работното
место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

Научно поле: Правни науки
Потребно работно искуство во струката:
- најмалку 6 (шест) години работно искуство во струката од
кои најмалку една година на работно место во јавен сектор,
односно најмалку шест години работно искуство во
струката од кои најмалку две години на раководно работно
место во приватен сектор

Раководење, обединување и координирање на работите од
делокругот на Стручната и административната служба
- раководење со Стручната и административна служба;
- организирање, координирање, насочување надзор и
контрола на работата на Стручната и административна
служба;
- распоредување на работите и работните задачи по
организациони единици, давање упатства за работата и
стручна помош и следење на извршувањето на доделените
работи и работни задачи;
- грижа за уредноста и ажурноста на работата по предметите
и за таа цел свикува и раководи со работните состаноци на
Стручната и административна служба;
- следење на прописите и укажување за нивната примена на
органите на Школата;
- грижа за подготовка и обработување на материјалите за
седниците на органите и телата на Школата, како и за
подготвување на одлуките и општите акти што ги
донесуваат овие органи и тела;
- следење и грижа за навремено извршување на одлуките и
заклучоците на органите на управување, стручните органи и
тела, како и нивните помошни тела;
- по овластување на директорот застапување на Школата во
правни работи, во согласност со законските прописи
Директор
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА
6

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на работното
место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

ОБН 01 02 БО4 оо5
Б4
Раководител на одделението за студентски прашања
1
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Економски, Правни науки, Образование
Потребно работно искуство во струката:
4 (четири) години во јавниот сектор од кои една година на
раководно работно место,
односно 6 (шест) години во приватниот сектор од кои 2 (две)
на раководно работно место

Раководење, обединување и координирање на работите од
делокругот на одделението
- раководи со одделението и ги организира, насочува и
координира работите во одделението;
- ги врши најсложените работни задачи и обврски во
одделението и ги распоредува работните задачи и обврски во
одделението;
- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето на
постапките за запишување студенти, врз формирањето,
водењето и чувањето на досиејата на студентите и врз
водењето на електронското досие на студентите;
- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на
матичните книги на запишани и главните книги на
дипломирани студенти и издавањето потврди, уверенија,
дипломи и други исправи на студентите;
- се грижи за спроведувањето на правилата за студирање и
прописите од делокругот на работата, како и за
спроведуваање на одлуките на органите на Школата кои се
однесуваат на делокругот на работата на одделението;
- се грижи за имплементацијата на ЕКТС и остварувањето на
соработката со други единици во рамките на Универзитетот
и со други факултети во врска со примената на ЕКТС;
- изготвува предлог – план за работата на одделението и
изготвува извештаи за спроведувањето на програмата за
работа на одделението;
- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање на
одделни прашања и проблеми од делокруг на одделението;
- соработува со другите раководни административни
службеници од институцијата и со раководни службеници на
соодветно ниво од други органи, за прашања од делокруг на
одделението.
Секретар
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на
работното место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

7
ОБН 0102 ВО2 005
В2
Виш соработник за студентски прашања
2
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Медицински науки и здравство, Образование,
јавна управа и администрација
Потребно работно искуство во струката:
2 (две) години

Административна поддршка за остварувањето на правата и
обврските на студентите и за потребите на наставата

- ги спроведува постапките за запишување студенти,
формирањето, водењето и чувањето на досиејата на
студентите и водењето на електронското досие
на студентите;
- ги води матичните книги на запишани и главни
книги на дипломирани студенти;
- врши запишување и заверување на семестри на
студентите на сите циклуси на студирање;
- врши проверка на уплатите на партиципацијата,
кофинансирањето и другите надоместоци од страна
на студентите;
- врши прием на пријавите за полагање на испити од
студентите, врши нивно распоредување до
предметните наставници и прием на пријавите по
завршувањето на испитната сесија односно
изготвува извештаи за текот на испитните рокови;
- подготвува податоци за изготвување на уверенија,
дипломи и други исправи на студентите;

- ги следи и ги применува прописите од доменот на
високото образование ги применува правилата за
студирање и другите прописи од делокругот на
работата,
- ги спроведува одлуките на органите на Школата,
кои се однесуваат на делокругот на работата на
студентските прашања
Одговара пред:

Раководител на одделението за студентски прашања
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Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

8
ОБН 0102 Г01 006
Г1
Самостоен референт администратор
1
Потребни стручни квалификации:
Вишо/Средно образование
Потребно работно искуство во струката:
3 (три) години

Други посебни услови:
Опис на работата на
работното место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Административна поддршка за остварувањето на правата и
обврските на студентите и за потребите на наставата
- врши помошно - стручни работи во одделението за
студентски прашања;
- учествува во изготвување потврди за студенти;
- подготвува податоци за изготвување на уверенија, дипломи
и други исправи на студентите;
- ги следи и ги применува правилата за студирање и другите
прописите од делокругот на работата и ги спроведуваа
одлуките на органите на Школата кои се однесуваат на
делокругот на работата на одделението;

- врши проверка на уплатите на партиципацијата,
кофинансирањето и другите надоместоци од страна
на студентите;
- врши прием на пријавите за полагање на испити од
студентите, врши нивно распоредување до
предметните наставници и прием на пријавите по
завршувањето на испитната сесија односно изготвува
извештаи за текот на испитните рокови
Одговара пред:

Раководител на одделението за студентски прашања
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТРУЧНИ АДМИНИСРАТИВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

9
ОБН 0102 В04 002
В1
Помлад соработник за човечки ресурси
1
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Правни науки, Филозофски науки
Потребно работно искуство во струката:

Со или без работно искуство
Други посебни услови:
Опис на работата на
работното место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:
Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на работното
место:
Работни цели:

Обединување и координирање на работите од делокругот
на одделението

- Организирање и справување на постапка за
вработување;
- планирање и евиденција и следење на обука стручно
оспособување и усовршување на јавни службеници;
- прибирање на анкетни листови за пријавување на
имотна состојба и изјави за судири на интереси на
вработени;
- проучување и единствена примена на законски и
подзаконски акти во врска со остварување на правата
и обврските и одговорностите на вработените
Секретар

10
ОБН 01 02 В01 006
В1
Советник за ЕКТС
1
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Медицински науки и здравство,
Општествени науки
3 (три) години

Имплементирање и промовирање на ЕКТС во целост,
подршка за практична имплементација на ЕКТС, водење
на уредна евиденција на студенти со освоени кредити,
изработка на уверенија за положени испити, остварува
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Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното
место:
Број на извршители:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на работното
место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

соработка со останати научни установи на национално и
меѓународно ниво.
- ги следи обврските на установата во спроведување на
принципите и механизмите на ЕКТС;
- го промовира ЕКТС во установата и надвор од неа;
- дава подршка за практична имплементација на ЕКТС;
- ги информира студентите за ЕКТС и им помага во
пополнувањето на КТС формуларите;
- ги координира приготвувањето, продукцијата и
дистрибуцијата на пакетите информации;
- соработува со јавните и приватните установи кои
доделуваат стипендии;
- обезбедува остварување на универзитетски, национални
и меѓународни контакти;
- остварува комуникација и соработка со координаторите
на другите факултети, односно научни установи;
- подготвува компјутерска евиденција на редовни и
вонредни студенти со освоени кредити и ја доставува до
службата за студентски прашања;
- подготвува уверенија за положени испити;
- дава информации и совети за постапките во ЕКТС;
- им помага на студентите при преминувањето од една во
друга студиска програма;
- врши и други работи кои произлегуваат од природата и
карактерот на неговата работа и по налог на директорот,
заменикот директор и секретарот во рамките на работните
задачи и обврски
Секретар

11
ОБН 01 02 В03 011
В3
Соработник за финансиско, сметководствено и
материјално работење
1
Потребни стручни квалификации:
Високо образование,
Научно поле: Економски науки
Потребно работно искуство во струката:
1 (една) години

Водење на сите уплати и исплати и нивно евидентирање
- врши книжења по конта, аналитика и синтетика, во
налози за книжење и истите ги комплетира со потребните
сметководствени документи, внесува сметководствени
податоци во компјутер и изготвува фактури,
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Одговара пред:

- врши билансирање на состојбата и движење на
средствата, изворите на средства, приходите и другите
приливи, на расходите и другите одливи на Школата,
- врши книжење, внесување на настанатите финансиски
промени односно трансакции во дневникот, главната книга
и помошните книги и се грижи за нивно чување и води
финансиска и материјална евиденција,
- врши пресметување на амортизација и ревалоризација на
долгорочните средства и ги книжи во материјалното
книговодство,
- ја усогласува аналитичката картотека со синтетичките
конта и ги изготвува потребните извештаи,
- ги води и ги усогласува сметките за домашните
побарувања и обврски,
- се грижи за одделно водење на финансиските средства од
додипломски, постдипломски и магистерски студии,
научно-истражувачка и апликативна дејност,
- учествува во изготвување на годишните и завршните
сметки на Школата,
- врши други работи од делокругот на службата како и
работи и работни задачи што ќе му ги довери директорот и
заменик директорот во рамките на работното место
Директор

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:

Други посебни услови:
Опис на работата на работното место:
Работни цели:

Работни задачи и обврски:

12
ОБН 01 02 Г04 002
Г4
Секретар/Технички секретар I/ Помлад
референт за деловно работење
1
Потребни стручни квалификации:
Вишо/средно образование
Потребно работно искуство во струката:
Со или без работно искуство

Административно техничкиот секретар со својата
работа обезбедува ефикасно и ефективно работење
на раководителот, води уредна евиденција и
припрема на пошта, класифицира предмети и ги
архивира.
- врши дактилографски работи кои произлегуваат
од работата на директорот;
- врши комплетирање на изработените материјали;
- се грижи за уредно водење на архивата согласно
со Уредбата за архивско и
Канцелариско работење;
- води деловоден протокол и попис на актите;
- средува и евидентира архивска граѓа;
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Одговара пред:

Реден број:
Шифра:
Ниво:
Назив и/или звање на работното место:
Број на извршители:
Вид на образование:

- води регистар на предметите;
- се грижи за правилна употреба на печатот и
штембилот на Школата
- води дневник за работа;
- обавува телефонски разговори;
- прима пораки и дава информации;
- закажува прием на странки;
- ја прима поштата ја отвара и ја распоредува,
- припрема пошта за испраќање;
- се грижи и ја чува целокупната евиденција ги
класифицира предметите и ги архивира;
- ја чува тајноста на материјалите од таков
карактер;
- врши и други работи што произлегуваат од
природата и карактерот на неговата работа и по
налог на директорот во рамките на своето работно
место
Секретар

13
ОБН 04 01 АО1 о02

А1
Хигиеничар
2
Потребни стручни квалификации:
Основно/средно образование
Потребно работно искуство во струката:
со/без

Други посебни услови:
Опис на работата на работното место:
Работни цели:
Работни задачи и обврски:

Одговара пред:

- ја одржува хигиената во сите простории на
објектот;
- ги одржува цвеќињата и другите растенија во
објектот на Школата;
- ги чисти прозорските и други стаклени површини
во Школата;
- се грижи за правилно и рационално користење на
доделените средства за хигиена;
- врши редовна проверка на инвентарот, на
инсталациите и на опремата и известува за нивните
недостатоци и дефекти.
Секретар

172

IV. Преодни и завршни одредби
Член 18
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за
систематизација и опис на работните задачи во Високата медицинска школа - Битола
бр.01-140/2 од 09.08.2011 година и Одлуките за измена и дополнување на Правилникот
бр.07-297/5 од 09.08.2011, 07-297/6 од 09.08.2011, 07-307/11 од 05.09.2012, 07-468/6 од
10.11.2014 и 08-47/20 од 11.02.2015 година.
Член 19
Административниот службеник кој засновал работен однос на Школата до денот на
започнување на примената на Законот за административните службеници, треба да ги
исполни посебните услови за пополнување на работното место утврдени со членовите 10,
11, 12 и 13 од овој Правилник во рокови утврдени со Законот за административните
службеници.
Член 20
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по
добиената согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.
Овој правилник ќе се објави во Универзитетскиот гласник на Универзитетот.

Директор

Проф. д-р Домника Рајчановска
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ЗА НАУЧНАТА ОБЛАСТ
ХЕМИЈА И АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА
НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА
Наставничкиот совет на Високата Медицинска Школа, Универзитет “Св.
Климент Охридски” - Битола, со Одлука бр. 08-247/4 од 19.03.2018 година избра
Рецензентската комисија за изготвување на Реферат за избор на наставник за научната
област Хемија (10700) и Аналитичка хемија (10702), во состав:
1. Проф. д-р Џулијана Томовска (претседател),
2. Проф. д-р Божидар Маслинков (член) и
3. Вон. проф. д-р Валентина Павлова (член)
Комисијата по разгледувањето на приложената документација, до
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 02.03.2018
година за избор на наставник за научната област Хемија (10700) и Аналитичка хемија
(10702) се пријавиле кандидатите:
1. Д-р Милена Јанкуловска
2. М-р Ана Јерчиќ
3. М-р Златко Лозановски

1. Д-р Милена Јанкуловска

I. Биографски податоци
Д-р Милена Јанкуловска e родена на 05.02.1976 година во Битола. Основно
образование завршила во с. Жван, Демир-Хисар во учебната 1989/90 година. Средно
образование завршила во државното средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ
„Марија Кири-Склодовска“ во Скопје, во учебната 1993/94 година со континуиран
одличен успех (5.00), при што била прогласена за првенец на генерацијата.
Во 1994/95 година се запишала на Природно-математичкиот факултет, студии
по хемија, насока препаративна хемија. Дипломската работа под наслов „Разработка на
спектрофотометриска метода за квантитативно определување на цитраконска и
мезаконска киселина во смеса„ ја изработила под менторство на Проф. д-р Лидија
Шоптрајанова. Дипломирала на 15.06.2000 година со просечен успех 8,71 и стекнала
право на стручен назив Дипломиран инженер по хемија.
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На 25.01.2001 година се запишала на втор циклус студии на Институтот за
хемија (Завод за аналитичка хемија) при Природно-математичкиот факултет во Скопје.
За време на постдипломските студии учествувала на повеќе домашни и меѓународни
конгреси. Предвидените испити ги положила со просечен успех 10. Магистерскиот
труд под наслов „Определување на константите на дисоцијација на некои незаситени
карбоксилни киселини во силно кисела средина “ го одбранила на 08.06.2006 година, со
што се стекнала со право на научен степен - магистер на хемиски науки.
Во 2008 година се запишала на докторски студии на Универзитетот во Аликанте
во Шпанија, на Институтот по Физичка хемија и Електрохемија. Докторските студии се
дел од програмата Електрохемија, Наука и Технологија. Главна тема на докторската
дисертација е синтеза и проучување на процесите на генерирање, транспорт и трансфер
на полнеж кај наноструктурни електроди од титан диоксид составени од честички со
нанодимензии и со различна морфологија (сферни честички, наножици, наноцефки и
наноколони). Овие електроди може да се применат во сончеви ќелии, за производство
на водород како резултат на електролиза на вода или пак како ефикасен матерјал за
прочистување на отпадни води по пат на фотооксидација со ултравиолетова и видлива
светлина. Докторската дисертација ја работела под менторство на д-р Роберто Гомез
Торегроса, редовен професор на Институтот за Физичка хемија и Електрохемија и д-р
Тереза Лана Виљареал, вонреден професор на Институтот за Физичка хемија и
Електрохемија.
Докторската
дисертација
под
наслов
„Истражување
на
електрохемиските својства на наноструктурни електроди од титан диоксид„ ја
одбранила на 03.07.2015 година, со што се стекнала со право на научен степен - доктор
на хемиски науки.
Активно се служи со англиски и шпански јазик и различни компјутерски
програми (Microsoft office, origin, chemwindow, mathcad, publischer, pagemaker). Има
основни познавања од германски и француски јазик.
II. Професионален ангажман
•

•

•
•

•

Од учебната 2001/02 до учебната 2006/07 работела како професор по хемија во
државното средно хемиско-технолошко училиште ХУЦ „Марија Кири
Склодовска„ во Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и
програми по предметот хемија (Општа неорганска хемија, Аналитичка хемија,
Органска хемија и Физичка хемија).
Во учебната 2006/07 работела како професор по хемија во СУГС „Браќа
Миладиновци„ Скопје. Учествувала во реализација на наставните планови и
програми по предметот хемија (Општа неорганска хемија, и Органска хемија).
Во првата половина на 2008 година работела на научно-истражувачки проект
на тема фотохромни и електрохромни слоеви за интелигентни прозори.
Од втората половина на 2008 до 2014 година работела на научно-истражувачки
проекти на тема Фотохемија и Електрохемија на полуспроводници. Во истиот
период исто така била вклучена во настава со студенти по предметите Вовед во
хемиски експерименти и инструментална анализа и Одбрани поглавја од
физичка хемија;
Во 2014 и 2015 година работела на проект за Разработување на пилот постројка
за батерии на база на натриум и суперкондензатори. Овој проект бил
реализиран во соработка со BroadBit од Словачка. Во рамките на овој проект се
занимавала со синтеза и карактеризација на неоргански и органски матерјали
за катоди и електролити за натриум/сулфур батерии.
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III.

Од 2017 до денес се занимава со проучување на начинот на функционирање и
пуштање во функција на неколку аналитички инструменти (Атомски апсорпционен
спектрофотометар, Атомски емисионен спектрофотометар со индуктивно спрегната
плазма, Високоефикасен течен хроматограф со ултравиолетов-видлив детектор и
флуоресцентен детектор, Високоефикасен течен хроматограф со масен детектор,
Гасен хроматограф со масен детектор) на Факултетот за Биотехнички науки и
Високата медицинска школа при Универзитетот „Климент Охридски„ во Битола..
Научноистражувачка дејност

Започнала да се занимава со научно-истражувачка работа додека била студент на
Институтот за Хемија при Природно-Математичкиот факултет во Скопје. За време на
додипломските студии, студиите на втор и трет циклус учествувала на повеќе конгреси
од национален и меѓународен карактер.
Кандидатката д-р Милена Јанкуловска има објавено 9 трудови од кои 8 во
списанија со импакт фактор повисок од 3, на 5 трудови е прв автор, има објавено една
ревизија и е коавтор на две поглавја од книга издадена на шпански јазик:
1. M. Jankulovska, L. Šoptrajanova, I. Spirevska, Behaviour of Glutaconic and Aconitic
acid in a sulfuric acid medium, Bull. Chem. Technol. Macedonia, 2006, 89-97.
Во овој труд со помош на методите на Ултравиолетова спектроскопија следено е
однесувањето на глутаконска и аконитна киселина (повеќекарбоксилни органски
киселини) во средина на сулфурна киселина. Методот на карактеристична векторска
анализа е применет за да се компензира влијанието на растворувачот. Вредностите на
константите на дисоцијација, термодинамичките константи на протонирање и
солватационите параметри на овие киселини се пресметани со примена на повеќе
киселински функции.
2. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Hierarchically organized titanium
dioxide nanostructured electrodes: Quantum-sized nanowires grown on nanotubes,
Electrochem. Commun., 2010, 12 (10) 1356. (i.f = 4.820)
Синтетизирани се хиерархиски организирани наноструктури од титан диоксид. Овие
наноструктури се сочинети од наноцефки кои што се модифицирани со наножици од
титан диоксид (рутил). Наноцефките се подготвени со анодна оксидација и врз нив
после реализираниот термички третман се нанесени наножици од рутил со примена на
методата на хемиска депозиција од воден раствор. Ваквите структури се интересни за
фотооксидација на вода до водород и кислород и органски материи во вода, бидејќи се
карактеризираат со голема површина и еднодимензионалната структура на
наноцефките ја зголемува нивната ефикасност затоа што транспортот на материја и
трансферот на полнеж се фаворизирани кај овие структири.
3. M. Jankulovska, T. Berger, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, A comparison of
quantum-sized anatase and rutile nanowire thin films: Devising differences in the
electronic structure from photoelectrochemical measurements, Electrochimica Acta,
2012, 172-180. (i.f = 4.721)
Ова истражување е обид да се спореди електронската структура на анатас и рутил.
Овие две модификации се главни полиморфни структури на титан диоксид и постојат
многу спротивставени ставови во врска со тоа која од овие две модификации е
поефикасна за фотооксидација на органски материи присутни во вода. Според ова
истражување ефикасноста зависи од повеќе фактори како што се димензиите и формата
на честичките и за да може да се споредуваат овие структури овие карактеристики
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треба да бидат што послични. Големината и формата на честичките е определена со
трансмисиона електронска микроскопија а дебелината на слоевите со скенирачка
електронска микроскопија. Присуството на само една полиморфна модификација во
секој примерок е докажано со дифракција на Х зраци.
4. M. Jankulovska, T. Berger, R. Gómez, T. Lana-Villarreal, Trap States in TiO2 Films
Made of Nanowires, Nanotubes or Nanoparticles: An Electrochemical Study, Chem.
Phys. Chem, 2012, 1-11. (i.f= 3.138)
Во ова истражување се синтетизирани наноструктури од титан диоксид со различна
морфологија (наножици, наноцефки, сферни наночестички) со цел да се истражи
присуството на електронски состојби во забранетата зона (разликата во енергија помеѓу
највисоката по енергија непополнета молекулска орбитала и најниската по енергија
пополнета молекулска орбтала) кај титан диоксид. Докажано е дека вакви електронски
состојби се создаваат како резултат на постоење на гранична површина каде што се
спојуваат две честички. Овие електронски состојби се неповолни за примената на титан
диоксид како фотокатализатор затоа што се центри на рекомбинација на
фотогенерираните електрони и шуплини, кои што пак се дирекно инволвирани во
процесите на редукција и оксидација. Од тие причини еднодимензионалните стриктури
какви што се наноцефките и наножиците се поефикасни фотокатализатори. Кај овие
структури има помалку гранични површини.
5. T. Berger, D. Monllor-Satoca, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, The
electrochemistry of nanostructured TiO2 Electrodes, Chem. Phys. Chem, 2012, 1-53.
(i.f = 3.138)REWIEV
Во оваа ревизија се дадени детални информации за синтеза, структурна, морфолошка и
електронска карактеризација на наноструктурни електроди од титан диоксид составени
од честички со различна форма, големина и полиморфна модификација. Овие
електроди се споредени со компактни електроди и монокристални електроди од титан
диоксид. Дискутирани се суштинските разлики во електрохемиските својства меѓу овие
типови на електроди. Исто така подробно се дискутирани нивните фотоелектрохемиски
својства и примената на овие електроди во еколошки цели (прочистување на вода и
воздух), за акумулирање на енергија (батерии и суперкондензатори), производство на
енергија (фотоелектрохемиски ќелии и сончеви ќелии) и заштеда на енергија
(интелигентни прозори) и други апликации како што се сензори за гас, и површини кои
што се чистат сами под дејство на ултравиолетова светлина.
6. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Study of the oxygen
evolution reaction over an ultrathin nanostructured Ni(OH)2 layer deposited on
conducting glass, Int. J. Hydrogen Energy, 2013, 38, 2746-2753. (i.f = 3.419)
Во овој труд е направено истражување на електрокаталитичките својства на ултратенки
слоеви од никел хидроксид со цел генерирање на кислород. Според добиените
резултати бројот на молекули на кислород што се создаваат на секој атом од никел се
зголемува со намалување на количината на никел хидроксид во тенкиот слој. Тенките
слоеви од никел хидроксид се подготвени врз спроводливо стакло (стакло на кое што
претходно се нанесува тенок слој од калај оксид со примеси од флуор) по пат на
хемиска депозиција. Најдобри резултати се добиени кога дебелината на тенкиот слој е
околу еден нанометар. За подебели слоеви ефикасноста се намалува. На ваков начин
може да се подготват проѕирни електроди од никел хидроксид кои што се
карактеризираат со голема стабилност.

177
7. M. Jankulovska, I. Barceló, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Nanotubes decorated with
anatase nanowires: Photoelectrocatalytic properties, J. Phys. Chem. C, 2013, 117,
4024−4031. (i.f = 4.835)
Синтетизирани се хиерархиски организирани наноструктури од титан диоксид. Овие
наноструктури се сочинети од наноцефки кои што се модифицирани со наножици од
титан диоксид (анатас). Наноцефките се подготвени со анодна оксидација и врз нив
после реализираниот термички третман се нанесени наножици од анатас со примена на
методата на хемиска депозиција од воден раствор. Ваквите структури се споредени со
структурите во кои што наноцефките беа модифицирани со рутил и утврдено е дека
ефикасноста на хиерархиски организираните структури добиени со декорација на
наноцефките со анатас е поголема одколку кога оваа декорација се прави со рутил.
8. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez, Potentiostatic reversible
photoelectrochromism: an effect appearing in nanoporous TiO2/Ni(OH)2 thin films,
ASC Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10304-10312. (i.f = 6.723)
Синтетизирани се тенкослојни филмови врз спроводливо стакло сочинети од титан
диоксид модифициран со никел хидроксид. Овие филмови се познати заради нивната
примена за заштеда на енергија. Имено под дејство на светлина електроните што се
фотогенерираат во титан диоксидот го редуцираат никел хидриксидот и тој ја менува
бојата од зелена во темно кафеава или црна. Ова е познато како фотохромно својство.
Во случајот на никел хидроксид потребно е да се наметне одреден позитивен
потенцијал за да се постигне промена на бојата од зелена во темно кафеава (оксидација)
и обратно, треба да се наметне негативен потенцијал за да се редуцира никелот.
9. M. I. Díez-García, V. Manzi-Orezzoli, M. Jankulovska, S. Anandan, P. Bonete, R.
Gómez, T. Lana-Villarreal, Effects of Ultrasound irradiation on the synthesis of metal
oxide nanostructures, Physics Procedia. 63, 85 - 90. 2015, ISSN 1875-3892.
Реализирана е синтеза на наноматерјали од типот метални оксиди со помош на
ултразвуци. Подготвени се тенки слоеви од неколку различни материјали (титан
диоксид со примеси од азот, никел титанат и манган оксид) при што е утврдено дека
ултразвиците имаат ефект врз големината на честичките, само во случајот на никел
титанат. Овој тип на синтеза имаат повеќе значење кога се подготвуваат тенки филмови
од сферни наночестички, бидејќи во тој случај со помош на ултразвуци може да се
разбијат поголемите агрегати од честички и да се добијат матерјали со поголема
површина што е особено значајно за процесите на фотокатализа.
Поглавја во книга:
1. M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez-Torregrosa, Nanoestructuras
organizadas jerárquicamente basadas en nanotubos de TiO2 y su aplicación como
electrodos, Avances de la electroquímica en Iberoamérica, Portugal y España, 2010,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, ISBN
9788481389371. (Поглавје од книга)
Во ова поглавје се дадени податоци за синтеза, микроскопска, спектроскопска и
електрохемиска карактеризација на хиерархиски организирани структури од титан
диоксид и нивната примена како електроди.
2. D. Cibrev, M. Jankulovska, T. Lana-Villarreal, R. Gómez-Torregrosa, Estudio del
electrocromismo fotoinducido en capas finas TiO2-Ni(OH)2, Avances de la
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electroquímica en Iberoamérica, Portugal y España, 2010, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Alcalá de Henares, ISBN 9788481389371. (Поглавје од книга).
Во ова поглавје се објаснува синтезата, микроскопската, спектроскопската и
електрохемиската карактеризација и се проучува фотоиндуцираниот електрохромизам
на тенки слоеви од титан диоксид модифицирани со никел хидроксид.

2. М-р Ана Јерчиќ

I. Биографски податоци
М-р Ана Јерчиќ е родена на 21.12.1979 година во Битола. Средно гимназиско
образование завршила во Битола, 1994/98 а високото образование го продолжила на
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Природно-математички факултет, Институт за
хемија, во Скопје во периодот од 1998/2004. Во учебната 2005/06 година се запишала
на постдипломски магистерски студии по Хемија на Природно-математичкиот
факултет во Скопје и истите ги завршила со просечен успех 9,83. Паралелно, со
изведувањето на магистерските студии, во 2006 година посетува едногодишна обука
при медицинскиот клинички центар во Битола, по која се здобива со сертификат за
можност за работа во клинички биохемиски лаборатории. На 07.07.2010 година,
успешно го одбранува магистерскиот труд под наслов “Формирање на S-S врски при
SN2 реакции изведувани во водна средина” со што се здобила со звање Магистер на
хемиски науки.
Кандидатката, м-р Јерчиќ течно зборува англиски, а има основно познавање на
германски и бугарски јазик и се служи со повеќе компјутерски техники и програми:
ChemSkech, ChemWindow, HyperChem, Grams 32 Spectral, Notebase, Mathcad, Microsoft
Office, Photoshop.

II. Професионален ангажман
•
•
•

•

Приватна биохемиска лабораторија ПЗУ “Амбуланта 2” - Битола (Септ. 2007 до
Септ. 2008);
Фабрика за производство на препарати за чистење и козметика “Хемотекс”
Битола (Окт. 2008 до Окт. 2009);
Од февруари 2010 година е во постојан работен однос како одговорен
биохемичар во "ПЗУ Оралдент", Битола, приватна здравствена лабораторија за
биохемиска и хематолошка анализа на крв и урина;
Во периодот од јануари 2013 до мај 2014 година е во дополнителен работен
однос како предавач по предметите Хемија I, Хемија II и Аналитичка Хемија на
Високата Медицинска Школа – Битола.

III. Научноистражувачка дејност
Кандидатката, м-р Ана Јерчиќ има објавено 2 труда:
1. Ana Mateska; Jane Bogdanov; Frosa Anastasova; Evamarie Hey-Hawkins; Emil
Popovski. Reactions of (Benzamidomethyl) triethylammonium chloride with Some 1,3Diketones in Aqueous Media. 2007 International Scientific Conference – Bulgaria.
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Во трудот е констатирано дека бензамидометил-хлоридот реагира со неколку 1,3дикетони, во водена средина со алкална рН средина (околу 9) и во амбиентална
температура. Од реакцијата со дибензоилметан и бензоилацетон биле изолирани само
моно-С-бензамидометилациони продукти. О-бензамидометил алкилациони продукти не
биле детектирани или изолирани.
2. А. Матеска, Г. Стојковиќ, Б. Микова, К. Младеновска, Е. Поповски (2009):
Carbon-carbon bond formation in aqueous media. Benzamidomethylation of some
carbon nucleophiles. ARKIVOC 2009 (x), 131–140.
Истражувањето покажува дека С-С врските се формираат во водена средина при
реакција помеѓу амониумова сол и различни карбонски нуклеофили. Во зависност од
киселоста, биле изолирани моно- и ди-С-алкилациони продукти. Во текот на ова
истражување биле синтетизирани некои нови бензамидометил-деривати кои можат да
бидат употребени како интермедиери за синтеза на потенцијални биолошки активни
компоненти.
Кандидатктата м-р Ана Јерчиќ во последните пет години нема изработено научен труд.

3. М-р Златко Лозановски

I. Биографски податоци
М-р Златко Лозановски е роден на 09.03.1984 година во Битола, каде завршил
основно и средно образование. Во учебната 2003/2004 година се запишал на Високата
медицинска школа, Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола, каде во 2006
година дипломирал, стекнувајќи се со назив: Специјалист - медицинско лабораториски
аналитичар, со просечен успех 9,73. Потребата од континуирана надоградба на
образованието ја продолжил на Факултетот за Биотехнички науки, Универзитет “Св.
Климент Охридски“ - Битола, каде што во 2009 дипломирал со просечен успех 9,05 и се
стекнал со називот - Дипломиран инжинер по преработка на анимални производи.
Во учебната 2010/2011 година се запишал на магистерски студии на Институтот
за хемија, ПМФ Скопје, на насоката аналитичка биохемија, каде што на 19.05.2014
година го одбранил својот магистерски труд под наслов: „Синтеза, физичко-хемиски и
гас хроматографски својства на 2,4 динитрофенилхидразонски деривати на некои
нискомолекуларни алдехиди“ со просечен успех 9,50 стекнувајќи се со научен назив Магистер по хемиски науки - аналитичка биохемија.
Во учебната 2015/2016 година се запишал на докторски студии на Институтот за
хемија, ПМФ Скопје, на програмата Хемија каде што до овој момент е во шести
семестар.
Кандидатот М-р Златко Лозановски го говори англискиот јазик и поседува
способности за користење на повеќе компјутерски техники и програми: Windows
98/Me/2000/XP, Vista, Corel Draw, Microsoft Office, ChemDraw, Chemwin, Chemwindow, Grams
32 Spectral Notebase, Internet.

II. Професионален ангажман
По завршувањето на студиите (2006 година) бил ангажиран како демонстратор
на Високата медицинска школа – Битола за наставните дисциплини: Биохемија1 и
Биохемија2, Цитологија со хумана генетика и Хистологија. Една година покасно, во
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2007 година се вработува во редовен работен однос на работно место инструктор –
организатор на практична настава до ден денес, води практичната настава по
предметите: Хемија 1, Хемија 2, Аналитичка хемија, Хемија, Биохемија 1, Биохемија 2,
Цитологија со хумана генетика и Хистологија (секој предемет во соодветниот семестар
аналогно на наставните програми).
Активно е вклучен во процесот на акредитација и воведување на методи во
постоечката лабораторија на Високата Медицинска Школа во Битола, опремена од
Министерството за образование и наука со: гасен хроматограф со масен спектрометар
(GC-MS), течен хроматограф со високи перфоманси (HPLC), индуктивно пламено
плазма оптички емисионен спектрометар (ICP-OES) и течен хроматограф со масен
спектрометар (LCMS), ултратечен хроматограф со високи перфоманси (UHPLC).
На 13.08.2014 година м-р Златко Лозановски согласно рефератот од
рецензионата комисија објавен во Билтен на Универзитетот “ Св. Климент Охридски –
Битола“ со бр.388 од 01.07.2014 година е избран во звање предавач на висока стручна
школа во научната област Хемија (10700) и Аналитичка Хемија (10702), при што ги
предава и денес предметите : Хемија 1, Хемија 2, Хемија – кај насоката радиолошки
технолог, Хемија – кај насоката санитарен инжинер и Аналитичка Хемија.
III. Научноистражувачка дејност
Учествувал во следните проекти:
• University St. Kliment Ohridski - Higher Medical school
CRIS No: IPA/2010/DN023657/CN361144
Cross Border Stem Cell Regenerative Medicine Center / REMEDIC
• University St. Kliment Ohridski - Higher Medical school
CRIS No: IPA/2010/DN022619/CN314291
Deliver Pre-School Alternative Services – EARLY CHILDHOOD CARE
Кандидатот, м-р Златко Лозановски автор е на еден труд и коавтор во 7 труда,
прикажани само апстракти и истите биле приложени при неговиот избор од 2014.
Листата на приложени трудови (сите осум труда) се рецензирани и објавени во Билтен
на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, бр. 388 од 01.07.2014 година.
Кандидатот нема приложено ниту еден нов труд за овој извештај на
рецензентската комисија.

Листа на трудови (Апстракти):
1. Z. Lozanovski, J. Bogdanov. Preparation, physico-chemical and gas chromatographic
properties od 2,4-dinitrophenylhydrazone derivatives of some low molecular weight
aldehydes, 10th Congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia,
(2013).
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2. J. Tuteska, V. Stojkovski, Z. Lozanovski, M. Altandzieva. Pancreatitis acuta in
patients with diabetes mellitus. Clinical chemistry and laboratory medicine. 52, 7,
(2014).
3. J. Tuteska, M. Altandzieva, Z. Lozanovski. Oethilismus chronica as reason for
pancreatitis acuta. Clinical chemistry and laboratory medicine. 52, 7, (2014).
4. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, E. Gorgieska. Correlation of
concentration of tumor markers CEA and CA 19-9 in benign and malign any diseases.
20th Balkan journal of clinical laboratory, 12, 1, (2012).
5. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, D. Boceska. Prolactin and
testosterone levels in female infertility. 20th Balkan journal of clinical laboratory, 12,
1, (2012).
6. J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, A. Sinanoska. Clinical
significance of HS-CRP in cardiovascular diseases. 20th Balkan journal of clinical
laboratory, 12, 1, (2012).
7. 1, J. Tuteska, V. Stojkovski, M. Arapceska, Z. Lozanovski, K. Risteska. Assessment
of serum CA 15-3 and CEA concentration in patients with breast cancer. Biochemia
Medica, 22,3, (2012).
8. J. Tuteska, M. Arapceska, Z. Lozanovski. Antigenic assay for the Determination of
Blood Coagulation Factor XIII. 30th World Congress of Biomedical Laboratory
Science. (2012).
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната доставена документација, Рецензентската комисија
констатира дека на Конкурсот се пријавиле тројца кандидати кои според степенот на
образование ги исполнуваат Законските услови за избор во звање Наставник на Висока
стручна школа.
Сепак, Рецензионата Комисија едногласно одлучи да му даде предност на
кандидатот Д-р Милена Јанкуловска од повеќе причини.
Имено, кандидатката Д-р Милена Јанкуловска има научен степен Доктор на
хемиски науки која го добила на Универзитетот во Аликанте Шпанија и се разликува
од пријавените кандидати - магистри.
Ако се направи споредба на нејзиниот степен на образование како магистер со
другите кандидати таа е најподобна за избор на наставник по предметите Хемија и
Аналитичка хемија, бидејќи нејзиниот научен степен М-р по хемиски науки го стекнала
токму во овие области на Институтот за хемија (Завод за аналитичка хемија) при
Природно-математичкиот факултет (ПМФ) во Скопје.
Од нејзината документација може да се заклучи дека станува збор за кандидат кој
изобилува со големо професионално искуство и со богата истражувачка работа што ја
започнала уште како студент додипломски студии на Институтот за Хемија при ПМФ
во Скопје. Според бројот на објавени трудови во списанија со импакт фактор како прв
автор и како коафтор на поглавја од книги исклучиво се разликува од другите
пријавени кандидати кои немаат објавено труд во последните пет години или имаат
објавено само апстракти.
Д-р Милена Јанкуловска се издвојува и со нејзината несебична ангажираност во
процесот на акредитација и воведувања на методи во постоечката лабораторија добиена
од Министерство за образование и наука на Високата Медицинска Школа како и
ставањето во функција на опремата од МОН на Факултетот за биотехнички науки во
Битола.
Имајќи ги во предвид горенаведените констатации, Рецензентската комисија
има особена чест и задоволство на Наставничкиот совет на Високата Медицинска
Школа во Битола да му предложи, Д-р Милена Јанкуловска да ја избере за наставник во
наставно звање Предавач на Висока стручна школа, во научната област Хемија
(10700) и Аналитичка хемија (10702).
Рецензентска комисија:

Проф. д-р ЏулијанаТомовска, претседател, с.р.

Проф. д-р Божидар Маслинков, член, с.р.

Проф. д-р Валентина Павлова, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР-РЕИЗБОР НА ЕДЕН НАУЧЕН РАБОТНИК ВО СИТЕ НАСТАВНОНАУЧНИ ЗВАЊА ВО ПОДРАЧЈЕТО НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ (400), НАУЧНО
ПОЛЕ РАСТИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (403), ОБЛАСТ ДРУГО (40309), КАКО И ВО
ПОДРАЧЈЕТО НА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ (200), НАУЧНО ПОЛЕ
ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ (221), ОБЛАСТ ТЕХНОЛОГИЈА НА
ПОЛЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ (22102) И ДРУГО (22108) ПРИ НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ
ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП

Научниот институт за тутун-Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, на 12.2.2018 година донесе Одлука бр. 02 – 123/1 за распишување на конкурс за
избор-реизбор на еден научен работник во сите наставно-научни звања во подрачјето
Биотехнички науки (400), научно поле Растително производство (403), област Друго
(40309), како и во подрачјето Техничко-технолошки науки (200), научно поле Teхнологија
на прехранбени производи (221), област Технологија на поледелски производи (22102) и
Друго (22108). Конкурсот е објавен во дневните весници „Слободен печат“ и „Lajm“ на
13.2.2018 година, со исправка на 14.2.2018 година.
Врз основа на Конкурсот, Советот на Научниот институт за тутун-Прилеп на
седницата одржана на 23.2.2018 година донесе Одлука бр. 02-173/4/3 година со која
формира Рецензентска комисија за избор-реизбор на еден научен работник во сите
наставно-научни звања во состав:
1. Проф. д-р Стефка Киркова – претседател, Институт за тутун и тутунски производиМарково, Пловдив, Република Бугарија,
2. Ред.проф. д-р Весна Рафајловска – член, Технолошко-металуршки факултет-Скопје,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, Република Македонија, и
3. Ред. проф. д-р Гордана Мицеска – член, Научен институт за тутун-Прилеп, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Македонија.
По разгледувањето на доставената документација, врз основа на Законот за високо
образование на Република Македонија и Правилникот за критериумите и постапката за
избор во наставно-научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“- Битола и општите акти на Научниот институт за тутун-Прилеп,
Рецензентската комисија со внимание ја разгледа поднесената пријава по Конкурсот и на
Советoт на Институтот за тутун му го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс од страна на Научниот институт за тутун-Прилеп, објавен
во дневните весници „Слободен печат“ и „Lajm“ на 13.2.2018 година, со исправка на
14.02.2018 година, за избор-реизбор на научен работник во сите наставно-научни звања од
подрачјето Биотехнички науки, научно поле Растително производство, област Друго, како
и во научното подрачје Техничко-технолошки науки, научно поле Технологија на
прехранбени производи, област Технологија на поледелски производи и Друго, се пријави
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единствено кандидатката д-р Марија Србиноска, научен советник и редовен професор во
Научниот институт за тутун-Прилеп. Врз основа на доставените документи и во
согласност со условите во Конкурсот, Рецензенската Комисија констатира дека
кандидатката д-р Марија Србиноска ги достави сите потребни документи според
објавениот конкурс и таа во целост ги исполнува бараните услови по распишаниот
конкурс од страна на Научниот институт за тутун-Прилеп.
БИОГРАФИЈА
Кандидатката д-р Марија Србиноска е родена на 31.1.1965 година во Прилеп, Република
Македонија. Основното и средното образование ги завршила во Прилеп. Во академската
1983/1984 запишала редовни студии на Природноматематичкиот факултет на
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, на отсекот Биохемија. Дипломирала во
1988 година и се стекнала со звањето дипломиран биолог.
Во 1994 година се вработила како помлад асистент-истражувач во Одделението за хемија
на тутунот, тутунскиот чад, остатоци од пестициди и биохемија во Институтот за тутунПрилеп. Истата година се запишала на магистерски студии на Технолошко-металуршкиот
факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, на отсекот Биотехологија.
Студиите ги завршила во 1998 година, со одбрана на магистерската теза под наслов:
„Промена на содржината на шеќерите и органските киселини во текот на вегетацијата,
обработката и ферментацијата на тутунот од сортата П-23“, со што се стекнала со звање
магистер по технички науки. По завршувањето на магистерските студии била избрана во
звањето асистент-истражувач во Одделението за хемија на тутунот, тутунскиот чад,
остатоци од пестициди и биохемија во Институтот за тутун-Прилеп.
Во 1999 година кандидатката запишала докторат на Технолошко-металуршкиот факултет
во Скопје, на отсекот Хемиско инженерство. За време на изработката на докторската
дисертација била на студиски престој во Институтот за хемија во Љубљана, Р. Словенија,
како соработник на проектот „Параметри кои го одредуваат квалитетот на ориенталските
тутуни во Република Македонија“.
Во 2005 година успешно ја одбранила докторската дисертација на тема „Сепарација,
карактеризација и апликација на активни компоненти од Nicotiana tabacum L. со
конвенционални и неконвенционални методи“, со што се стекнала со научен степен
доктор по технички науки. По докторирањето, избрана е во звањето научен соработник доцент во Одделението за хемија на тутунот, тутунскиот чад, остатоци од пестициди и
биохемија во Институтот за тутун-Прилеп.
Во 2007 година, д-р Србиноска била на студиски престој во Институтот за хемија во
Љубљана, како соработник на проектот „Можности за воведување на растителни култури
со биолошко активни компоненти од интерес за прехранбената и фармацевтската
индустрија“.
Во 2008 година е избрана во звањето виш научен соработник - вонреден професор во
Одделението за хемија во Институтот за тутун и активно се вклучува во научноистражувачката и наставно-образовната дејност на Институтот на вториот и третиот
циклус академски студии.
Од 2013 година е избрана во звањето научен советник - редовен професор во Одделението
за хемија на тутунот и продолжува со нејзината активност во научно-истражувачката и
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наставно-образовната дејност на Институтот, на вториот и третиот циклус академски
студии.
Од 2013 до 2016 година била ангажирана за наставата на првиот циклус студии на групите
Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам на Технолошко -техничкиот
факултет во Велес.
РАБОТНО ИСКУСТВО И НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатката д-р Марија Србиноска, од моментот на започнувањето на академската
кариера па до денес, се истакнува со својот ангажиран однос кон научно-истражувачката,
наставно-образовната и апликативната работа. Таа активно учествува во научноистражувачките активности на Институтот, во наставниот процес како наставник и во
донесувањето на студиските програми од втор и трет циклус универзитетски студии, како
и во апликативната работа на лабораториите.
- 1994 година - д-р Марија Србиноска се вработила како помлад асистент-истражувач во
Одделението за хемија на тутунот, тутунскот чад, остатоци од пестициди и биохемија во
Институтот за тутун-Прилеп и била била активно вклучена во научно- истражувачките
активности.
- 1999 година - избрана е за раководител на Одделението за хемија во Институтот за тутун
и таа функција ја обавува до денес.
- 2008 - 2013 година – вклучена е во наставата на студиските групи Производство на тутун
и Обработка и преработка на тутунот од вториот циклус универзитетски студии во
Научниот институт за тутун - Прилеп.
- 2010 - 2012 година - раководител е на студиската група Обработка и преработка на
тутунот на вториот циклус универзитетски студии на Институтот за тутун.
- Од 2013 година до денес, д-р Марија Србиноска е вклучена во наставата на следниве
студиски групи и предмети:
- група „Производство на тутун“ - двегодишни студии - Законска регулатива во
производството на тутун;
- „Обработка и преработка на тутун“ – едногодишни студии - Технологија на
производство на тутунските производи, Хемија на тутунските производи и
тутунскиот чад, Управување со квалитетот на тутунот и производите од тутун;
- група „Обработка и преработка на тутун“ – двегодишни студии - Хемија на
тутунските производи и тутунскиот чад, Управување со квалитетот на тутунот и
производите од тутун, Технологија на производството на цигари, Репроматеријали
во обработката и преработката на тутун;
- група „Агроменаџмент во тутунското стопанство“ - Вовед во научноистражувачката работа, Контрола на квалитетот на тутунот и тутунските
производи.
- Од 2013 година до денес кандидатката е вклучена во наставата на студискита програма
„Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун“ од третиот
циклус универзитетски студии во Научниот институт за тутун –Прилеп по следниве
предмети: Методологија на научно-истражувачката работа, Современа технологија во
обработката и преработката на тутунската суровина, Одбрани поглавја од физиологија и
биохемија на тутунот и Оперативен менаџмент - напредни поглавја.
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- Во 2016 година д-р Србиноска е потврдена од Одборот за акредитација и евалуација на
високото образование на Р. Македонија за акредитиран ментор на втор и на трет циклус
универзитетски студии (Решение бр. 13-155/4 од 11.02.2016 год. и Решение бр. 13-159/2 од
11.02.2016 год).
Со редовно следење на достапната современа литература од научните области на кои
работи, користејќи ги резултатите од сопствените истражувања, д-р Србиноска ја
унапредува наставата и ги воведува студентите во лабораториските испитувања.
Кандидатката учествувала во изработката на наставните планови за акредитација на
групите од втор циклус во Научниот институт за тутун –Прилеп (Производство на тутун
и Обработка и преработка на тутун), трет циклус (Технологија на производство и
обработка на тутун и производи од тутун), како и за реакредитација на групата
Производство на тутун.
Во периодот од 2013 до 2016 година е ангажирана на Технолошко -техничкиот факултет
Велес како наставник по следниве предмети на прв циклус студии: Технологија на храна
од неживотинско потекло, Технологија на леб, жито и пекарски производи, Технологија на
шеќер и кондиторски производи, Технологија на конзервирање на зеленчук и овошје.
Кандидатката учествувала како член во комисија за оцена и одбрана на 4 дипломски, 2
специјалистички трудови, 7 магистерски тези и 8 докторски дисертации и е ментор на
една магистерска работа.
Во текот на своето работење објавила неколку публикации, како Практикум за хемиски
анализи на тутунот (2004), Библиографија на Научен институт за тутун (2010),
Монографија InTech,Chapter 6: Extraction of Oleoresin from Pungent Red Paprika Under
Different Conditions in Mass Transfer in Chemical Engineering Processes (2011) и
Монографија 90 години Научен институт за тутун – Прилеп (2014).
Рецензент е на следниве книги: Киркова, С., 2015, Тутун за рачно виткање на цигари
(RYO) и помошни материјали за негова консумација Издателство “Макрос“, ISBN 978954-561-362-3; Киркова С., Дегустација на тутун, 2015, Издателство “Макрос“, ISBN 978954-561-361-6; Павлова В., 2017, Витамини, минерали и антиоксиданси; Павлова В., 2017,
Сензорна анализа на храна.
Во континуитет од 2009 година до денес д-р Србиноска е член на Советот, Научниот
совет, Наставничкиот совет и на Советот на докторски студии на Институтот. Од 2015
година е член на Комисијата за самоевалуација на Институтот.
Од 2009 година до денес е член на Уредувачкиот одбор на списанието Tутун/Tobacco и
Член на комисијата за издавачка дејност при Научниот институт за тутун – Прилеп.
Од 2012 до 2016 година била член на Сенатот, а од 2010 година до денес е член на
Комисијата за меѓународна соработка на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола.
Од 2009 година до денес е раководител на Лабораторијата за контрола на квалитет на
тутунот и тутунските производи L03. Во истиот период е вклучена во имплементацијата и
одржувањето на квалитетот во акредитираните лаборатории според стандардот MKC EN
ISO/IEC 17025:2006, како одговорна за квалитет и координатор за квалитет.
Паралелно со реализацијата на наставно-образовната дејност во Институтот за тутунПрилеп, д-р Србиноска била назначена и учествува во работата на:
Институтот за акредитација на Република Македонија (член на Техничкиот комитет за
акредитација на лаборатории за тестирање и повеќегодишен аудитор на лаборатории за
тестирање),
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Институтот за стандардизација на Република Македонија (член на Техничкиот комитет 38
–Тутун и тутунски производи),
Меѓународната асоцијација на производители на тутун ITGA,
Меѓународната асоцијација за тестирање на тутун ITTA,
Друштвото за наука и уметност-Прилеп,
Центар за соработка за научни истражувања поврзани со тутунот CORESTA, Студиска
група за наука за чадoт (2008-2012) и
Групата за измени и дополнувања на Законот за тутун (2010 и 2013 година).
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Кандидатката д-р Марија Србиноска пристапува методично во научно-истражувачката
работа од областите во кои се избира, користејќи експериментални и теориски методи.
Показатели за нејзината ангажираност во научната работа се бројот на објавени научни
трудови во списанија и зборници со меѓународен издавачки одбор, учествата на научни
собири, усните презентации на стручни собири, рецензирањето на книги и др.
Кандидатката д-р Марија Србиноска како автор и коавтор има објавенено вкупно 73
научни трудови, од кои 11 се објавени во списанија со фактор на влијание.
Во периодот помеѓу изборот во научен советник и овој избор-реизбор таа се јавува како
автор и коавтор на 32 научни трудови, а 2 трудови се во печат. 4 од овие научни трудови
се веќе објавени во списанија со фактор на влијание и еден труд е во печат.
1. Djulančić N., Radojičić V., Srbinoska M., 2013.The Influence of Tobacco Blend
Composition on the Carbon Monoxide Formation in Mainstream Cigarette Smoke.
Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 64 (1):107-13, IF=0.980.
Во овој труд се дадени резултатите од испитувањата на влијанието на типот на
тутунот (сушен со топол воздух FC, сушен под сенка AC и сушен на сонце SC) и на
материјалите од тутун (реконституиран тутун и експандирани ребра) во составот
тутунската мешавина врз формирањето јаглерод моноксид (CO) во гасната фаза на
чадот од цигари. Резултатите покажаа дека типот на тутунот, односно материјалот
има значително влијание врз количината на јаглерод моноксид во гасната фаза на
чадот од цигари.
2. ðulančić N., Radojičić V., Srbinoska M., 2013. The effect of cigarette moisture on
formation of particulate phase tobacco smoke. Proceedings 24th International
Scientific_Expert Conference of Agriculture and Food Industry, Septembar 25-28.
Sarajevo, BiH., pp 1-5.
Во овој труд се дадени резултатите од испитувањата на застапеноста и хемискиот
состав на цврста фазата на чадот од три комерцијални цигари со различна влага во
мешавината. Цигарите со највисока содржина на влага имале најниска содржина на
вкупна цврста материја (TPM), катран (NFDPM) и никотин, а со тоа и најмалку
штетни материи по здравјето на пушачите.
3. Dimov Z., Spirkovska M., Arsov Z., Kabranova R., Srbinoska M., 2013. Agronomic
characteristics of oilseed rape cultivars (Brassica napusL.) depending of top dressing.
Proceedings of 48th Croatian and 8th International Symposium of Agriculture, 17-22
February, Opatija, Croatia, 467-471.
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4.

5.

6.

7.

8.

Во овој труд се дадени резултатите од испитувањата на агрономски карактеристики
на неколку сорти на маслодајна репка (Brassica napus L.) во зависност од
количината и фрекфенцијата на ѓубрењето. Резултатите покажаа дека двократното
ѓубрење дава статистички значајни разлики во однос на приносот на семе,
должината на плодот и висината на растенијата (во споредба со еднократното
ѓубрење и без ѓубрење).
Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Simonovska J., Srbinoska M., 2013. Content of
proteins and minerals in Stinging nettle. III International Congress: “Engineering,
Environment and Materials in Processing Industry” 4-6 March, Jahorina, Bosnia and
Herzegovina, 1196-1202.
Во овој труд авторите го испитуваат хемискиот состав на жарна коприва собрана
од шест различни локации од Република Македонија, за одредување на нејзината
употребна вредност. Испитуван е минералниот состав на сувата билка со примена
на атомска апсорпциона спектрометрија и количините на акумулирани протеини.
Risteski I. Kočoska K., Srbinoska M., 2013. Directions and goals in the selection of
large-leaf tobaccos in the Scientific institute of tobacco Prilep-Republic of Macedonia.
The Jornal „Agriculture & Forestry”, Vol. 59. Issue 2: 73-81, Podgorica.
Во овој труд авторите даваат споредба на приносот и на физичко-хемиските
својства на типовите тутун Берлеј и Вирџинија кои учествуваат со 80% во составот
на тутунската мешавина за цигари од американски бленд или вирџиниски бленд.
Новопроизведените сорти од овие тутуни се карактеризираат со висок квалитет и
поволни дегустативни карактеристики.
Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Simonovska J., Srbinoska M., 2013. Determination of
protein and mineral contents in stinging nettle. Quality of Life, 4 (1-2): 26-30.
Во овој труд авторите го определуваат количеството на протеини и минерали (Mg,
Ca, Cu, Zn, Mn and Co) во примероците коприва собрани од различни локации од
Република Македонија. Повисоката содржина на протеини и минерали била
утврдена во листовите, проследена со нивната содржина во стеблото и коренот.
Kirkova S., Zaprianova P., Srbinoska M., Milanova T., 2013. Investigation on new
technologies cigarette papers. International Scientific-Practical Conference "Food,
Technologies & Health", Proceedings Book 1-6.
Истражувањето на нови технологии за производство на хартија за цигари е
исклучително важно бидејќи хартијата е вклучена во согорување и формирање,
односно модифицирање на чадот од цигарите. Кај пет видови на хартија за цигари
одреден е елементарниот состав (Na, K, Mg, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Fe, Mn и Ag
како mg/kg и на Са%) со атомска апсорпциона спектрометрија. Хартијата добиена
со технологијата LSS има најмала содржина на тешки метали.
Spirkoska M., Dimov. Z., Arsov Z., Kabraniova R., Srbinoska M., Ristaklijevska B.,
2014. Plant development, seed yield and oil content of winter oilseed rape (Brassica
napusL.) as affected by time of sowing and genotype. Proceedings of 49th Croatian and
9th International Symposium of Agriculture,16-21 February, Opatija, Croatia, 467-471.
Овој труд претставува карактеризација на некои компоненти на приносот на семе и
приносот на маслото од репка, со цел да се споредат 10 зимски генотипови маслена
репка и да се изберат сортите со најдобри карактеристики кои може успешно да се
одгледуваат во Скопскиот регион во Македонија.
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9. Cvetanovska A., Jovanovska-Klincarska I., Cvetanovska L., Dimeska G., Srbinoska M.,
2014. Phytotoxicity of cobalt in pepper (Capsicum annum L.). Biologia Macedonica,
No.64: 7-12.
Во овој труд е испитувана фитотоксичноста и достапноста на кобалтот кај
пиперката (Capsicum annum L.) и застапеноста на вкупни и растворливи шеќери,
полифеноли, витамин ц и антоцијани. Високите концентрации на кобалт се
фитотоксични и предизвикуваат промени на анатомијата на листот на пиперката.
10. Jovanovska-Klincarska I., Cvetanovska A., Cvetanovsk, L., Dimeska G., Srbinoska M.,
2014. Zeolites as immobilization agents in pepper (Capsicum annum L.). Biologia
Macedonica, No.64: 34-41.
Испитувана е ефиксноста на зеолитите за неутрализација на тешките метали
(кадмиум, бакар и цинк) во загадена почвата каде се култивирани растенија од
(Capsicum annum L.). Зеолитот спроведува ефикасна ремедиација на почвата и
неутрализација на споменатите тешки метали.
11. Simonovska J., Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Srbinoska M., 2014. Nutritional and
bioactive compounds in hot fruits of Capsicum annum L. from Macedonia. Maced. J.
Chem. Chem. Eng. 33(1): 95-102, IF=0.310.
Во овој труд авторите ги определуваат биоактивните и хранливите компоненти во
плод на лута пиперка Capsicum annuum L. со потекло од Македонија. Во различни
делови на плодот се одредени количината на протеини, минерали, целулоза и
редуктивни шеќери, како и количината на капсаициноиди и каротеноиди.
Направена е споредба на нивната распределба во перикарпот, семето и плацентата
на плодот од лута пиперка.
12. Srbinoska M., Kirkova S., Radojičić V., ðulančić N., 2014. Comparison of Tar,
Nicotine and Carbon Monoxide from Slim Cigarettes with Different Degree of Filter
Vents Blocking. Proceedings of the International Conference - 70 years Tobacco and
Tobacco Products Institute Plovdiv, Bulgaria,13-14 November, CD version, 6 pages.
Цел на испитување во овој труд е да се спореди содржината на катран, никотин и
јаглероден моноксид кај слим цигарите со различен степен на блокирана
вентилација на перфорираниот дел на филтер-стапчето. Со зголемување на
процентот на блокирање на вентилационите отвори на филтер-стапчето се
зголемува содржината на никотин и јаглероден моноксид во главната струја на
чадот.
13. Radojičić V., Ećim-Djurić O., Djulančić N., Srbinoska M., Kulić G., 2014. The
Possibility of Using Burley Tobacco Stalks as Biomass.Proceedings of the XXII
International Scientific and Professional Meeting Ecological Truth, Bor, Serbia, 10-13
June, pp. 284-290.
Во овој труд авторите ја испитуваат можноста за искористување на стеблото од
тутунот тип Берлеј за добивање на биомаса. Испитувани се содржината на лигнин,
песок и според нив одредена е вредноста на горната топлинска моќ (HHV) на
добиената биомаса.
14. Radojičić V., Ećim-Djurić O., Srbinoska M., Djulančić N., Kulić G., 2014. Possibilities
of Virginia tobaccos stalksutilization.Tutun/Tobacco, 64 (7-12), pp. 71-76.
Во овој труд авторите ја испитуваат можноста за искористување на стеблото од
крупнолисниот тип тутун Вирџинија и неговиот енергетски потенцијал за
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еколошки горива. Одредена е вредноста на горната топлинска моќ (HHV) врз
основа на одредените лигнин и песок во стеблото.
15. Radojičić V., Djulančić N., Srbinoska M., 2015. Influence of mineral matter content on
static burning rate of Virginia tobacco from different production areas in Serbia.
Industrial Crops and Products: 67: 381–386. IF (2016)=
= 3.554.
Цел на испитување во овој труд е одредување на степенот на влијанието на некои
елементи од минералниот комплекс на тутунот тип Вирџинија врз статичката
брзина на горење. Во однос на статичката брзина на горење определена е силна
позитивна корелација помеѓу содржината на калциум и олово, позитивна
корелација со манган и натриум и силна негативна корелација со кадмиум.
16. Krsteska V., Srbinoska M., Stojanoski P., 2015. Helicoverpa armigera - Pest control on
tobacco. Proceedings of 70 years Institute of Agriculture Skopje Scientific conference:
“Challenges in modern agricultural production, December 11, Skopje, 123-129.
Испитувана е ефикасноста на три инсектицидни формулации врз ефективност на
штетникот Helicoverpa armigera кај тутунот. Најефикасен се покажа инсектицидот
Nurell-D во доза 0,15%.
17. Saveski A., Pavlova V., Kalevska T., Stamatovska V., Srbinoska M., 2015. Measuring
the quantity of anthocianidins in frozen fruits. Journal of Hygienic Engineering and
Design Vol.12, 39-43.
Во овој труд авторите го испитуваат количеството на антоцијанидини во смрзнати
плодови на јагода, цреша и малина. Употребен е спектофотометриски метод-рН
диференцијација за одредување на количината на антоцијанидините во смрзнатите
плодови. Со тоа е докажано дека смрзнатите овошја ја задржуваат својата
нутритивна вредност по третманот на брзо замрзнување.
18. Kočoska K., Srbinoska M., Risteski I., Kabranova R., 2015. Chemical properties of raw
of some basma tobacco varieties by belts. Proceedingof 2nd International Symposium for
Agriculture and Food, 7-9 October 2015, Ohrid, Republic of Macedonija. Section 9. Field
crop production. pp 955-962.
Во трудот се обработени податоци од тригодишен полски опит со четири сорти од
типот тутун Јака и одредени се најважните параметри од хемискиот состав
(никотин, протеини и растворливи шеќери). Одредена е дистрибуцијата на овие
параметри кај листовите тутун кои припаѓаат на различни појаси и берби.
19. Srbinoska M., Kirkova S., Radojičić V., ðulančić N. 2016. Influence of circumference
of king-size cigarettes on tar, nicotine and carbon monoxide yields. Tutun/Tobacco 66 (712), 72-81.
Целта на овој труд е да се утврди ефектот на обемот на цигарите врз содржината на
катран, никотин и јаглероден моноксид кај пет комерцијално достапни марки на
super slim и пет king-size цигари со содржина на катран 1 mg, 4 mg и 7 mg/циг.
Резултати покажаа значајно намалување на содржината на катран кај super slim
цигарите со декларирана содржина од 4 и 7 mg, во споредба со содржината на
катран кај king-size производот. Сепак, просечната содржина на катран и никотин
кај super slim цигарите од 1 mg/циг. не се разликуваше значаjно споредено со kingsize производот.
20. Djulančić N., Radojičić V., Alkič-Subašić M., Tamaz J., Srbinoska M., 2016. The
smoke constitutions of Herzegovinian tobacco types in dependence of variety tobacco
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and temperature regimes during fermentation process. Radovi PoljoprivrednoPrehrambenog Fakulteta Vol. LXI, No. 66/1.123-127. UDK.
Во овој труд предмет на испитување се херцеговските типови на тутун
ферментирани на различни режими и составот на чадот од рачно завиткани цигари
изработени од испитуваните тутуни. Резултатите покажаа дека врз составот на
чадот подеднакво влијаат типот на тутунот и температурниот режим на
ферментација.
21. Simonovska J., Škerget M., Knez Ž., Srbinoska M., Kavrakovski Z., Grozdanov A.,
Rafajlovska V., 2016. Physicochemical characterization and bioactive compounds of
stalk from hot fruits of Capsicum annuum L. Maced. J. Chem. Chem. Eng. 35(2): 199208. IF=0.479
Во овој труд предмет на испитување се дршките од плодот на лута пиперка
Capsicum annuum L, односно нивниот хемиски состав. Одредени се биоактивните
компоненти капсаицин и каротеноидите со TGA, DSC и FTIR спектроскопија. Од
испарливите компоненти кои беа квантифицирани, 6 беа естри, 2 терпеноиди и 1
киселина. Истовремено е потврдено и влијанието на големината на честичките врз
содржината на протеини, пепел и целулоза во сомелените примероци дршки.
22. Kirkova S., Srbinoska M., Ivanova S, Georgieva A., 2016. Determination of fatty acid
composition of seed of Oriental tobacco. Тутун/Tobacco, vol.66, 1-6, 53-58.
Целта на испитувањето е да се одреди составот на масните киселини во маслото од
семето на ориенталски тутун. За квалитативно и квантитативно одредување на
маснокиселинскиот состав беше употребена гасна хроматографија со
пламенојонизационен детектор. Според составот маслото од семе од тутун би
можело да се рафинира и да се употребува за различни намени.
23. Kirkova S., Srbinoska M., Georgieva A., 2016. Study of influence of tobacco Virginia
the levels of nicotine in smoke. Proceedings of national scientific conference with
international participation Ecology and Health, 327-331.
Во овој труд предмет на испитување е содржината на никотин во листовите од
тутунот тип Вирџинија со различно потекло и преминувањето на никотинот во
чадот на цигарите изработени од овој тип на тутун.
24. Kirkova S., Srbinoska M., Ivanova S., Georgieva A., 2016. Investigation on fatty acid
compositions of seeds by type tobacco Virginia. Proceedings of national scientific
conference with international participation Ecology and Health, 332-336.
Цел на трудот е квалитативно и квантитативно одредување на маснокиселинскиот
состав на маслото од семе од крупнолисниот тутун тип Вирџинија. Техниката на
гасна хроматографија со пламенојонизационен детектор беше употребена за
одредување на содржината на незаситени, заситени и полинезаситени масни
киселини во маслото. Маснокиселинскиот профил укажува дека ова масло има
потенцијални нутритивни карактеристики.
25. Malnar M., Radojičić V., Mandić N., Kulić G., Srbinoska M., 2017. Effect of casing
and toasting regime on Burley tobacco type composition. Proceedings of the VIII
International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2017, Jahorina, Bosnia and
Hercegovina, 5-8 October, pp. 1339-1344.
Во овој труд авторите своето истражување го насочиле кон одредување на
ефектите од сосирањето и тостирањето на тутунот од типот Берлеј. Утврдено е дека
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овие две технолошки постапки ја зголемуваат влажноста на тутунот, растворливите
шеќери, а ја редуцираат количината на никотин, протеини и други азотни материи.
26. Srbinoska M., Radojičić V., Djulančić N., Kirkova S., 2017. A qualitative method for
determination of nicotine in littered cigarette butts. Proceedings of the VIII International
Scientific Agricultural Symposium Agrosym Jahorina, Bosnia and Hercegovina, 5-8
October, pp. 1776-1781.
Во овој труд развиен е квалитетивен метод за одредување на никотин во опушок од
цигари со и без заостанат неизгорен тутун. За квалитативното одредување
употребен е Драгендорф реагенс кој дава портокалови талози со никотинот.
Истовремено измерената количина на никотин во опушоците е споредена со
примена на техниката гасна хроматографија со палменојонизационен детектор.
27. Djulančić N., Radojičić V., Srbinoska M., Tahmaz J., 2017. Influence of tobacco blend
composition on polycyclic aromatic hydrocarbons formation in cigarette smoke.
Proceedings of the 28th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and
Food Industry, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 27-29 September, pp.525-535.
Во овој труд авторите го испитуваат формирањето на полициклични ароматични
јаглеводороди во чадот од цигарите кој настанува при пиролиза на тутунската
мешавина. Акцентот е даден на испитување на влијанието на параметрите видот и
количината на тутунската мешавина и нејзиниот хемискиот состав врз
формирањето на вкупни ароматични јаглеводороди во чадот.
28. Srbinoska M., Risteski I., Kocoska K., 2017. Harvesting and curing Burley and Virginia
tobacco stalks for biomass (2017) Tutun/Tobacco 66 (7-12), pp. 72-81.
Во овој труд авторите ја испитуваат можноста за производство на тутунски стебла
од крупнолисните типови тутуни Вирџинија и Берлеј за добивање на биомаса со
поставување на полски опит. Подетално се анализирани процесите на берење на
стеблата и сушење (во стакленик и под сенка). Одреден е приносот на свежа и сува
биомаса и брзината на сушење на стеблата (цели или на делови). Двата типови на
тутун даваат стебла со значителна количина на сува маса.
29. Georgieva A., Kirkova S., Srbinoska M., 2017. Investigation on the passing of nicotine
from tobacco in smoke at variety group Virginia, Burley and Oriental, Proceedings of
national scientific conference with international participation, SW-XIV, Съюз на
учените в Република България -Plovdiv, 12-15.
Во овој труд авторите го испитуваат преминувањето на никотинот од листовите од
трите главни типови тутун Вираџинија, Берлеј и ориенталски тип во чадот од рачно
изработени цигари од секој од испитуваните типови тутун. Освен никотинот
испитувани се и количините на шеќери, протеини и пепел како параметри на
квалитет на листот.
30. Kirkova S., Ivanova S., Srbinoska M., 2017. Investigation on fatty acid compositions of
seeds by type tobacco Burley, Proceedings of national scientific conference with
international participation SW-XIV, Съюз на учените в Република България -Plovdiv,
125-128.
Цел на трудот е квалитативно и квантитативно одредување на маснокиселинскиот
состав на маслото од семе од крупнолисниот тутун тип Берлеј. Техниката на гасна
хроматографија со пламенојонизационен детектор беше употребена за одредување
на содржината на незаситени, заситени и полинезаситени масни киселини во
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маслото. Маснокиселинскиот профил укажува дека ова масло има сличен состав
како маслото од семе на тутунот тип Вирџинија.
31. Kirkova, S., Ivanova S., Srbinoska M., Georgieva A., 2017. Comparative analysis of
fatty acid composition of tobacco seeds, Proceedings of national scientific conference
with international participation, SW-XIV, Съюз на учените в Република България Plovdiv, 129-132.
Во овој труд авторите прават споредбена анализа на маснокиселинскиот состав на
маслата добиени од семе на тутунот тип Вирџинија, Берлеј и ориенталски сорти
тутун. Техниката на гасна хроматографија со пламенојонизационен детектор беше
употребена за одредување на содржината на незаситени, заситени и
полинезаситени масни киселини во маслото.
32. Radojičić, V., Srbinoska, M., Djulančić, N., Influence of waterpipe mixture on
formation of components in particulate phase of mainstream smoke. Romanian
Biotechnological Letters (2018), Vol.X, No. X DOI: 10.26327/RBL2017.130.
Во овој труд се испитувани неколку типови на смеси за водена лула и хемискиот
состав на цврстата фаза од главната струја при инхалирање на пареата.
Оптимизирано е собирањето на главната струја и со тоа овозможено е
репродуцибилно собирање на цврстата фаза.
Проф. д-р Марија Србиноска учествувала на повеќе научни собири, конференции и
симпозиуми во земјава и во странство и презентирала вкупно 97 научни трудови на
научни собири. Во периодот помеѓу изборот во научен советник и овој избор-реизбор
презентирала 27 научни трудови на научни собири.
1. Simonovska J., Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Srbinoska M., 2013. Extraction of
capsaicin from placenta of hot red pepper. 6th Alumni Meeting of International Summer
Schools, 6th AM ISs 2013, September 6-8; Novi Sad, Serbia, oral presentation, pp. 23.
2. Saveski A., Stamatovska V., Pavlova V., Rafajlovska V., Srbinoska M., 2013. Content
of total anthocyanins in frozen berries, 10th Congress of Pure and Applied Chemistry of
Students from Macedonia (with international participation), October 17-19; Skopje,
Republic of Macedonia, oral presentation pp. 11.
3. Simonovska J., Rafajlovska V., Srbinoska M., Kavrakovski Z., 2013. Determination of
capsaicin and dihydrocapsaicin in extracts of Capsicum fruits by gas chromatography
International Conference - Quality and Competence, 13- 15 June, Ohrid, Republic of
Macedonia.
4. Dimov Z., Spirkovska M., Arsov Z., Kabranova R., Srbinoska M., 2013. Agronomic
characteristics of oilseed rape cultivars (Brassica napusL.) depending of top dressing.
Proceedings of 48th Croatian and 8th International Symposium of Agriculture, 17-22
February, Opatija, Croatia.
5. Mishikj A., Simonovska J., Srbinoska M., Aleksovski S., 2013. Determination of
physicochemical properties and extraction of hot red pepper 10th congress of pure and
applied chemistry of students from Macedonia (with international participation) 17-19
October, Skopje, Macedonia.
6. Rafajlovska V., Simonovska J., Kavrakovski Z., Srbinoska M., 2013. Content of
proteins and minerals in stinging nettle. III International Congress “Engineering,
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Environment and Materials in Processing Industry, March 4-6; Jahorina, Bosnia and
Hercegovina, pp. 113
7. ðulančić N., Radojičić V., Srbinoska M., 2013. The effect of cigarette moisture on
formation of particulate phase tobacco smoke. 24th International Scientific Expert
Conference of Agriculture and Food Industry, Septembar 25-28. Sarajevo, BiH.
8. Kirkova S., Zaprianova P., Srbinoska M., Milanova T., 2013. Investigation on new
technologies cigarette papers. International Scientific-Practical Conference "Food,
Technologies & Health", Proceedings Book 7-8.11.Plovdiv, Bulgaria.
9. Spirkovska M., Dimov Z., Arsov Z., Kabranova R., Srbinoska M., Ristakjovska B.,
2014. Plant development, seed yield and oil content of winter oilseed rape (Brassica
napus L.) as affected by time of sowing and genotype. Proceedings of 49th Croatian and
9th International Symposium of Agriculture, 17-21 February, Dubrovnik, Croatia.
10. Simonovska J., Knez Ž., Primožič M., Srbinoska M., Kavrakovski Z., Petreska М.,
Rafajlovska V., 2014. Influence of particle size at supercritical CO2 extraction of hot red
pepper pericarp. XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia V
Congress of the Metallurgists of Macedonia, 8-11 Octomber, Ohrid, Macedonia
11. Simonovska J, Krsteska V., Knez Ž, Srbinoska M., Kavrakovski Z., Rafajlovska V.,
2014. Application of hot red pepper fruit extracts for control of green peach aphid on
tobacco XXIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia V Congress of the
Metallurgists of Macedonia, 8-11Octomber, Ohrid, Macedonia.
12. Simonovska J., Rafajlovska V., Kavrakovski Z., Srbinoska M., 2014. Extraction of
capsaicin from placenta of hot red pepper. 6th Alumni Meeting of International Summer
Schools, 6th AM ISs 2013, September 6-8; Novi Sad, Serbia, oral presentation, pp. 23
13. Srbinoska M., Krsteska V., Simonovska J., Kavrakovski Z., Rafajlovska V., 2014.
Evaluation of tobacco stems as lignocellulosic material. Natural Resources Green
Technology and Sustainable Development, 26-28 November Zagreb, Croatia, DP3, pp.
114.
14. Radojičić, V., Ecim-Djurić, O., ðulančić N., Srbinoska, M., Kulić, G., 2014. The
Possibility Of Using Burley Tobacco Stalks As Biomass. XXII International Conference
„ECOLOGICAL TRUTH“ ECO-IST'14, 10 - 13 June, Bor, Srbija.
15. Srbinoska М., Kirkova S., Radojičić V., ðulančić N., 2014. Comparison Of Tar,
Nicotine And Carbon Monoxide From Slim Cigarettes With Different Degree Of Filter
Vents Blocking. International Conference 70 years Tobacco and Tobacco Products
Institute 13-14 November, Plovdiv.
16. Simonovska J., Krsteska V., Knez Ž., Srbinoska M., Kavrakovski Z., Rafajlovska V.,
2014. Application of hot red pepper fruit extracts for control of green peach aphid on
tobacco. 23 nd Congress of Chemists and Technologists of Macedonia with international
participation, 8-11 October Ohrid, Republic of Macedonia, EN 029, 139.
17. Simonovska J., Knez Ž, Primožič M., Srbinoska M., Kavrakovski Z., Petreska M.,
Rafajlovska V., 2014. Influence of particle size at supercritical CO2 extraction of hot red
pepper pericarp. 23nd Congress of Chemists and Technologists of Macedonia with
international participation, 8-11 October , Ohrid, Republic of Macedonia, CE 006, pp. 89.
18. Krsteska V., Srbinoska M., Stojanoski P., 2015. Helicoverpa armigera - Pest control on
tobacco. In: 70 years Institute of Agriculture Skopje Scientific conference: “Challenges in
modern agricultural production., December 11, Skopje

199
19. Kočoska K., Srbinoska M., Risteski I., Kabranova R., 2015. Chemical properties of raw
of some basma tobacco varieties by belts. Book of abstracts 2nd Internacional Simpsium
for Agriculture and Food, 7-9 October 2015, Ohrid, Republic of Macedonija. Section 9.
Field crop production. pp 284.
20. Djulančić N., Radojičić V., Alkić-Subašić M., Tahmaz J., Srbinoska M., 2015. The
smoke constitutions of Herzegovinian tobacco types in dependence of variety tobacco
and temperature regimes during fermentation process. 26th International Scientific-Expert
Conference of Agriculture and Food Industry. 27-30 September Sarajevo, oral
presentation.
21. Kirkova S., Srbinoska M., Ivanova S, Georgieva A., 2016. Investigation on fatty acid
compositions of seeds by type tobacco Virginia. Proceedings on National Scientific
Conference with International participation. Ecology and Health, Plovdiv, Bulgaria, pp.
327-331.
22. Kirkova S., Srbinoska M., Georgieva A., 2016. Study of influence of tobacco Virginia
the levels of nicotine in smoke. National Scientific Conference with International
participation. Ecology and Health, 28-29 Octomber Plovdiv, Bulgaria.
23. Krsteska V, Srbinoska S., 2017. Myzus persicae Sulzer. 52 nd Croatian and 12th
International Symposium on Agriculture, February 12-17; Dubrovnik, Croatia, poster.
5.11
24. Srbinoska M., Rafajlovska V., Radojičić V., Simonovska J., Djulančić N., 2017. The
possibility of using oriental tobacco stalks as lignocellulosic material. 52 nd Croatian and
12th International Symposium on Agriculture, February 12-17; Dubrovnik, Croatia, pp.
49.
25. Srbinoska M., Radojičić V., ðulančić N., Kirkova, S., 2017. A qualitative method for
determination of nicotine in littered cigarette butts. VI Meñunarodni Poljoprivredni
Simpozijum"AGROSYM 2017"Jahorina, 5-8 Oktober, Bosna i Hercegovina.
26. Malnar M., Radojičić V., Mandić N., Kulić G., Srbinoska M., 2017. Effect of casing and
toasting regime on Burley tobacco type composition. Proceedings of the VIII
International Scientific Agricultural Symposium Agrosym 2017, Jahorina, Bosnia and
Hercegovina, 5-8 October.
27. ðulančić N, Radojičić V., Srbinoska M., Tahmaz J., 2017. Influence of tobacco blend
composition on polycyclic aromatic hydrocarbons formation in cigarette
smoke. 26th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry.
Sarajevo, 27-29 September.
Д-р Србиноска е активно вклучена во стручно-апликативната работа од областа на
тутунот и тутунските производи и има учествувано на повеќе обуки и работилници.
Со следниве презентации учествувала на следниве стручни собири:
1. Srbinoska M., 2015. Overview of American Bland Consumption Trends and the market
for Oriental Tobacco, Oriental Tobacco Forum-2015, Komotini, 11 September, Greece.
2. Srbinoska M., 2017. Consumption of Cigarettes in the European market, Tobacco
Forum-2017, Litohoro, 16 October, Greece.
3. Србиноска М., 2017. Предностите од акредитација на лабораториите за тестирање
при УКЛО за унапредување на апликативната дејност и соработката со бизнис
заедницата UKLO UIK 2017 Крушево, 29-30 септември.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на претходно изнесените биографски податоци, видот и степенот на
образование, постигнатите резултати во научноистражувачката, наставната и
апликативната работа, дополнителните ангажмани и постигнувањата во исполнувањето на
работните обврски во Научниот институт за тутун-Прилеп, Рецензентската комисија со
особено задоволство констатира дека кандидатката научен советник д-р Марија
Србиноска ги исполнува сите услови предвидени со Законот за научно-истражувачка
дејност на Република Македонија и другите правни акти. Во изминатиот период (од
изборот во научен советник) таа покажала забележителни резултати на сите полиња
релевантни за реизбор во истото наставно-научно звање (како во областа на
научноистражувачката така и во наставата и стручната активност) и како личност
поседува стручни и организациони квалитети. Соодветно на претходно наведеното,
Рецензентската комисија има чест да му предложи на Советот при Научниот институт за
тутун-Прилеп повторно да ја избере кандидатката д-р Марија Србиноска во наставнонаучното звање научен советник во подрачјето Биотехнички науки (400), научното поле
Растително производство (403), област Друго (40309), како и во научното подрачје
Техничко-технолошки науки (200), научно поле Технологија на прехранбени производи
(221), област Технологија на поледелски производи (22102) и Друго (22108).

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Лектура,
Снежана Магдеска–Митоска, с. р.
1. Проф. д-р Стефка Киркова, редовен професор
Институт за тутун и тутунски производи, c.p.
Пловдив, Република Бугарија
2. Проф. д-р Весна Рафајловска, редовен професор
Технолошко-металуршки факултет-Скопје, c.p.
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје
3. Проф. д-р Гордана Мицеска, редовен професор
Научен институт за тутун-Прилеп, c.p.
Универзитет „Св Климент Охридски“-Битола
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ-ИСТРАЖУВАЧ ВО ЈНУ
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП

Во согласност со распишаниот јавен конкурс за избор во соработничко звање
асистент-истражувач, Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, на
седницата одржана на 06.12.2017 година, донесе одлука со арх.бр. 02-443/3 за формирање
на рецензентска комисија за оценка на пријавата со арх.бр. 04-435/1 од 24.11.2017 година
поднесена од кандидатот м-р Дејан Кебакоски, во состав: проф. д-р Марјан Јованов,
доцент, проф. д-р Антонио Јакимовски, доцент, и д-р Бошко Ангеловски, виш научен
соработник.
По извршената анализа на доставените материјали, рецензентската комисија има
чест на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп да му го достави
следниов
И З В Е Ш Т А Ј
На конкурстот објавен во дневниот весник „Нова Македонија“ и официјалната
интернет стран на ЈНУ ИСК – Прилеп, на ден 22 ноември 2017 година, за реизбор во
соработничко звање асистент-истражувач, благовремено се пријави кандидатот м-р Дејан
Кебакоски.
Кандидатот Дејан Б. Кебакоски е роден на 19. 01. 1981 год. во Прилеп. Основно и
средно образование завршил во Прилеп, а дипломирал на Институтот за историја на
уметноста и археологија при Филозофскиот факултет во Скопје 2009 год. со просечна оцена
8,15, а на истиот институт ги завршува и магистерските студии на тема Раноантички
некрополи во Пелагонија (од 6.ти до 1. век п.н.е.) во јули 2014г.
Од септември 2015 година запишан на докторски студии на Јавната научна установа
Институт за национална историја во Скопје, програма Културна историја, насока антика.
Од 01.07.2013 работи како помлад асистент-истражувач во ЈНУ Институтот за
старословенска култура – Прилеп.
Од 25.11.2014 година избран е во повисоко соработничко звање, асистент-истражувач,
исто во Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп.
Има учествувано на голем број теренски археолошки истражувања од кои ги издвојуваме:
-

Лок. Висока, 2007 год.;
Лок. Плаошник, 2007 год.;
Лок. Трештена Стена, 2008 год.;
Лок. Грамади, с.Корешница, 2008 год.;
Лок. Стибера, с.Чепигово, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2016 и 2017 год.;
Лок. Старо Бонче, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 год.;
Лок. Испраен камен, 2013 год.;
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-

Лок. Касарна, Прилеп, 2013 год.;
Лок. Висока, 2014 год., раководител на проектот;
Лок. Локвенско Кале, 2016 год.

Досега ги има објавено стручните трудови:
Во коавторство со проф. д-р Виктор Лилчиќ, Историјат на истражувањето и
убицирањето на античкиот и средновековен град Пелагонија, Македонско Наследство, 27,
Скопје 2006.
Ранохристијанската базилика во Вигната, Бонче, Прилепско; Македонско Наследство
33, скопје 2008
Монументални објекти за живот по животот, Прилеп милениумско пулсирање 1014 –
2014.
Дејан Кебакоски од магистрирањето до денес активно работи на повеќе полиња
поврзани со афирмацијата на културата во прилепскиот регион. Организатор е на научна
експедиција Реконструктивна експедиција за можната траса на походот на последниот
македонски крал Персеј од Стибера до Ускана.
Учествувал со свои предавања на трибините: По трагите на современиот Прилеп – од
Керамиа до Прилапон, културно-историски аспекти; Културното наследство – најсилното
оружје за одбрана на националниот идентитет во Македонија.
Предавач на трибина одржана по повод светскиот ден на археологијата (Day of
archaeology 2014) организирана од невладината организација “Археологика”. Презентираниот
труд е со наслов “Пелагонија во антиката”.
Учесник и предавач на XXIII-тиот симпозиум на Македонското археолошко научно
друштво /МАНД/, одржан во Виница. Презентираниот труд е со наслов “Резултати и
сознанија од археолошките истражувања на локалитетот Висока, кампања 2014”.
Учесник и предавач на III-тата меѓународна конференција организирана од Јавната
научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Република Македонија и
Институтот за славистичка Филологија при Универзитет Адам Мицкијевиќ – Познањ,
Полска, одржан во Кратово, септември 9 – 11, 2015 година по повод 35 годишнината од
основањето на Јавната научна установа Институт за старословенска култура – Прилеп.
Презентираниот труд е со наслов ,,Сублимат на сознанијата за локалитетот “Висока”
стекнати во последните археолошки кампањи”.
Учесник и предавач на IV-тиот меѓународен научен собир „Процеси на културна
интерференција – Балканот помеѓу истокот и западот“, организиран од Јавната научна
установа Институт за старословенска култура – Прилеп, Република Македонија и Институтот
за славистичка Филологија при Универзитет Адам Мицкијевиќ – Познањ, Полска, одржан во
Неготино, септември 10 – 12, 2017 година. Презентираниот труд е со наслов „Божества и
култови кои ги почитувале жителите на SEPTIMIA AURELIA STYBERRA “.
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ЗАКЛУЧОК
Врз основа на поднесените материјали, рецензентската комисија смета дека м-р Дејан
Б. Кебакоски со својот севкупен ангажман на стручен план, како и со ангажираноста во
пошироки општествени дејности, ги исполнува условите за реизизбор во звање, односно во
звањето асистент-истражувач, при Јавната научна установа Институтот за старословенска
култура во Прилеп.

Рецензентска комисија:

Проф. д-р Марјан Јованов с.р.
Проф. д-р Антонио Јакимовски с.р.
Д-р Бошко Ангеловски, виш-научен соработник с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА
НАУЧНАТА ОБЛАСТ ОСНОВИ НА НАУКАТА НА ПОЛИЦИЈАТА (51609) НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ

Факултетот за безбедност-Скопје на 16.02.2018 година објави конкурс во
весниците “Нова Македонија” и ,,Коха,, за избор на еден (1) наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Основи на науката на полицијата (51609) .
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје на седницата
одржана на 01.03.2018 година донесе Одлука за формирање на Рецензиона комисија
(Одлука бр. 08-212/17 од 01.03.2018 година) за избор на еден (1) наставник во сите
наставно-научни звања на научната област Основи на науката на полицијата (51609),
во состав: проф. д-р Трпе Стојановски, претседател; вонреден професор д-р Стојанка
Мирчева, член, и вонреден професор д-р Никола Дујовски, член.
По разгледување на пријавата и прилозите од кандидатот, Рецензионата
комисија на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје му го
поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
Рецензионата комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот,
благовремено и во предвидениот рок се пријавил еден кандидат, доцент д-р Јонче
Ивановски.
Кон пријавата кандидатот ги достави документите што се бараат по конкурсот и
на таа основа, неговата пријава е земена во постапка.

Биографски информации и професионален развој
Кандидатот д-р Јонче Ивановски е роден на 01.03. 1978 година во Скопје.
Завршил четиригодишно Средно полициско училиште како првенец на генерацијата.
Дипломската работа од областа на боречките спортови ја одбранил со висока оцена, во
2002 година, кога дипломирал на Факултетот за физичка култура. На истиот факултет
запишал последипломски студии во 2005 година и во 2009 година го одбранил
магистерскиот труд под наслов: ,,Биомеханичка структура и оптималност на
методиката на учење на основните техники коишто се во функција на примена на
полициските овластувања“. Во 2011 година на Факултетот за безбедност-Скопје Јонче
Ивановски пријавил докторски труд под наслов: ,,Структурирање на полициски
формации за извршување на оперативно-тактички дејствија од аспект на
психосоматски показатели на униформираните полициски службеници“ и на
20.05.2013 година успешно го одбранил.
По завршувањето на Средното полициско училиште една година работи како
полицаец на позорна и патролна служба во СВР Скопје, а потоа продолжува со работа
во Единицата за специјални задачи. Во 2002 година е назначен за Инспектор во
Управата за обезбедување на лица и објекти (Сектор за обезбедување на Претседателот
на РМ). На Полициската академија преминува во 2004 година, каде што работи како
Наставник-инструктор за одбранбени техники и самоодбрана во Секторот за основна
обука. Со приемот на првата генерација студенти, Наставно-научниот совет на
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Секторот за високо образование донесува Одлука со која му ги доверува обврските на
соработник (помлад асистент), а таква одлука донесува и за учебната (2005-2006)
година. Од следната година, со изборот во соработничко звање – помлад асистент,
почнува со работа во Секторот за високо образование при Полициската академија, каде
продолжува да работи и после нејзиното трансформирање во Факултет за безбедност
во октомври 2008 година. По магистрирањето, во септември 2009 година е избран во
соработничко звање – асистент, во кое звање е реизбран и во 2012 година. Во 2013
година д-р. Јонче Ивановски е избран во звање доцент.
По избор во доцент на Факултетот за безбедност- Скопје, д-р. Ивановски
изведувал настава на I и II циклус на студии, по предметите:
− Специјално физичко образование (насоки: криминалист, безбедност, прв
циклус студии)
− Безбедноста во спортот (насока: безбедност, прв циклус студии)
− Специјално физичко вежбање и спорт (Воена академија ,,Генерал Михаило
Апостолски“- Скопје, Универзитет ,,Гоце Делчев“- Штип, прв циклус студии)
− Полициски операции (насока: безбедност, втор циклус студии)
− Статистички и информатички методи во форензика (насока: форензички науки,
втор циклус студии)
− Полициско право и примена на овластувања, Безбедноста во спортот (насока:
специјалистички стручни студии по безбедност, втор циклус студии)
За одбележување е неговото учество во воннаставни активности и во телата на
факултетот:
− Член на Комисија за евалуација на Факултетот за безбедност- Скопје (Одлука
0701/14 од 02.02.2010)
− Секретар на Катедра за полициски науки на Факултетот за безбедност- Скопје
(Одлука 0701/268 од 04.09.2012)
− Член на Работна група за изработка на Предлог - Одлука за класификација на
научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражување и припадност
на наставните дисциплини на научни полиња на на Факултетот за безбедностСкопје (Одлука 0202/350 од 13.12.2013)
− Претседател на Рецензентска комисија за избор во наставно-научно звање во
начната област Применета кинезиологија на Факултетот за безбедност- Скопје
(Одлука бр. 0701/14 од 30.05.2014)
− Член на конкурсна Комисија за спроведување на постапка за запишување
студенти во прва година на прв циклус студии на Факултетот за безбедностСкопје во академската 2015/2016 година (Одлука 08-5/99 од 02.07.2015)
− Претседател на конкурсна Комисија за спроведување на постапка за
запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Факултетот за
безбедност- Скопје во академската 2016/2017 година (Одлука 08-5/112 од
01.07.2016)
− Член на Дисциплинска комисија на Факултетот за безбедност- Скопје (Одлука
08-5/139 од 22.10.2015)
− Заменик претседател на Дисциплинска комисија на Факултетот за безбедностСкопје (Одлука 0701/177 од 29.08.2014)
− Раководител на работна група за реализација на Логорувањето со студентите на
Факултетот за безбедност- Скопје (Одлука 02/669 од 03.06.2016; 02-521/1 од
20.06.2017)
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− Член на Комисија за избор на кандидат за декан на Факултетот за безбедностСкопје (Одлука 08-5/28 од 16.03.2017)
− Член на работна група за изработка на Стратегија за развој на Факултетот за
безбедност – Скопје (Одлука бр. 08-5/101 од 29.06.2017)
− Рецензент на трудови за Меѓународни научни конференции и Меѓународни
научни списанија во Република Македонија (бр. 0202/64 од 06.02.2014; 0513/595 од 28.09.2015; 05-13/192 од 28.06.2016)
− Член во Комисија за оценка на магистерски труд на Факултетот за безбедностСкопје (Одлука бр. 08-5/168 од 03.11.2016)
− Член во Комисија за оценка на подобност на тема за изработка на магистерски
труд на Факултетот за безбедност- Скопје (Одлука бр. 08-5/51 од 04.05.2017)
− Член (ментор) во Комисија за одбрана на дипломски трудови по предметот
Специјално физичко образование (бр. 05-13/713 од 18.11.2015, 05-13/111 од
11.05.2016; 05-13/294 и 295 од 12.12.2016; 05-13/85 од 20.03.2017; 05-13/120 од
08.06.2017; 05-13/201 и 202 од 18.08.2017; 05-13/276 од 15.12.2017)
− Секретар во Комисија за одбрана на докторски труд на Факултет за безбедност
(бр. 03-13/3 од 18.01.2018)
Преглед на објавени научни и стручни трудови, по изборот во звање
доцент:
1. Ivanovski J., Nedev A., “Usage of coercion means for protection of the personal
safety of police officers”, International Scientific Conference “The Balkans Between
Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration”, Faculty
of Security Skopje, Ohrid, 5-8 June 2013.
Tрудот преку анализа на службени документи за евиденција ја прикажува
застапеноста и општата состојба на употребените средства за присилба од страна на
македонската полиција за вкупен период од осум години. Од извршената анализа на
содржината е произлезена потребата за превземање на соодветни мерки и активности
во насока на подобрување на полициското работење, при што посебно е нагласена
важноста и значењето на системот за општа и специфична биомоторна подготвеност
како едни од клучните фактори кои допринесуваат да се подигне степенот на лична
заштита кај полицијата при употребата на средствата за присилба.
2. Ivanovski J., “Рroper training and usage of the police units – significant factor for
performance of the professional tasks”, International Yearbook, Faculty of Security
Skopje, 2013.
Во трудот се прикажува и разработува тактичка процедура за начинот на
употреба на единиците на полиција при подготовка и спроведување на оперативнотактичките дејствија. Во функција на тоа, посебен акцент е ставен на планскиот
редослед на постапување и дејствување со цел да се спречат поголеми пропусти во
тактичкото ангажирање на единиците на полиција.
3. Arizankoski G., Ivanovski J., “An attempt to incorporate sociology of terrorism (an
attempt to incorporate new scientific brunch of sociology of the safety)”,
International Yearbook, Faculty of Security Skopje, 2013.
Трудот го актуелизира прашањето на потребата од конституирање на
Социологијата на тероризмот како научна гранка на Социологијата на безбедностa. Во
трудот се идентификува потребата од развој на ваков облик на научно проучување и
втемелување на знаењата од оваа област. При тоа посебен аспект е ставен на
социолошко објаснување на тероризмот со обид да се концепираат методолошки и
научно-теоретски основи на социолошката анализа на тероризмот.
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4. Ivanovski J., “Assesment of latent structure of the psychosomatic characteristics
with the members of the special police units – significant for the professional police
status”, Horizons, International Scientific Journal Series A, Social Sciences аnd
Humanities, Year X, Vol. 16, Bitola, 2014.
Трудот има за цел да ги утврди состојбата и структурата на психосоматските
карактериситики кои се доминантни и релевантни за постигнување успех во работните
задачи на полицијата. Во функција на тоа, кај припадниците на специјалните
полициски единици ЕБР и АЛФИ се добиени значајни информации за структурата и
изгледот на латентните психосоматските димензии.
5. Ivanovski J., “Diagnosis and control of the condition of the body composition of the
members of the special police units in Republic of Macedonia”, Research in
Physical Education, Sport and Health, Vol. 3, No. 2, Skopje, 2014.
Целта на трудот е да понуди оптимален модел за утврдување и следење на
состојбата на телесниот состав кај припадниците на специјалните полициски единици
во Република Македонија. Следејќи ги антропометриските стандарди кои се
применуваат во голем број на полициии ширум светот, во рамките на трудот се
предлага системот за следење и контрола на телесниот статус кај припадниците да
биде според спортско-нормативниот BMI стандард.
6. Ivanovski J., Nedev A., Vitevski A., “Intentions to modernize the Special physical
education with homogenization of the female students in groups”, International
Yearbook, Faculty of Security Skopje, 2014.
Целта на трудот е да се прикажат промените и трансформациите во
биомоторните способности кај студентките од Факултетот за безбедност- Скопје во
текот на наставниот процес по Специјално физичко со примена на постапката на
хомогенизација. Со овој метод дефинирани се групи со подпросечни, просечни и
надпросечни биомоторни способности. Врз основа на иницијално, транзитивно и
финално мерење констатирано е дека сите хомогенизирани групи имаат позитивен
напредок во мерените биомоторни својства.
7. Ivanovski J., Arizankoski G., “The perspectives of the commitment of the Repubilc
of Macedonia to NATO integration and the new security challenges in creating the
Macedonian security identity”, International Scientific Conference “Macedonia and
the Balkans, A hundred Years after the World War I – Security and Euro-Atlantic
Integrations”, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 3-5 June 2014.
Во трудот се изнесени определени ставови за перспективата на определбата на
Република Македонија за интеграција во НАТО и новите безбедносни предизвици во
формирањето на македонскиот безбедносен идентитет. Преку аналитичко-синтетичко
согледување на клучните елементи на проблемскиот домен, се посочуваат голем број
на безбедносни, економски и политички придобивки од членството во НАТО и
проектирањето на нова безбедносна рамка за зачувување на националните интереси на
државата.
8. Ivanovski J., Rajkovchevski R., “Testing the police model for the handling and use
of firearms against non-police subjects”, International Journal of Police Science &
Management, Vol. 24(1), London, 2015.
Во трудот се утврдува степенот на влијание на наставната програма по гаѓање
врз ефикасноста во ракување со огнено оружје кај студентите на Факултетот за
безбедност- Скопје. Генерирањето на целта произлегува од обврската студентите да се
стекнат со потребниот фонд знаења и вештини за безбедно ракување и употреба на
огнено оружје со цел поефикасна примена на ова средство за присилба во полициската
практика.
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9. Ivanovski J., Batic D., “Presence of stress among members of special police units in
the Republic of Macedonia”, International Scientific Conference“Archibald Reiss
Days, Academy of Criminalistics and Police Studies Belgrade, 3-4 March 2015.
Во трудот се истражува во колкав обем полициската работа допринесува да се
јават симптомите на стрес кај припадниците на специјалните единици во Република
Македонија. Резултатите од истражувањето покажуваат дека најголем дел од
припадниците успеваат да се справат со штетните негативни влијанија предизвикани
од професионалната работа, а само мал дел од нив ги чувствуваат симптомите на стрес.
Ваквите наоди се поткрепени и со субјективните искази и перцепции на испитаниците
за стресот кои дополнително овозможуваат да се добијат сознанија за нивната
обученост и спремност да се справат со оваа непријатна психолошка состојба.
10. Ivanovski J., Nedev A., Vitevski A., “Сontribution of the field training in camps in
acquiring practical knowledge and skills by the students from the Faculty of
Security”, International Scientific Conference “Contemporary Trends in Social
Control of Crime”, Faculty of Security Skopje, Ohrid, 30-31 May 2016.
Во трудот е анализиран и вреднуван придонесот на Логорувањето како посебен
облик на вонаставна активност во стекнување на практични знаења и вештини кај
студентите на Факултетот за безбедност- Скопје. За утврдување на повратните ефекти
од примената на теренскиот модел за обука, резултатите од спроведената анкета врз
студентите покажуваат дека истиот ги задоволува поставените критериуми за квалитет
и придонесува за стручно обликување на идните високообразовани кадри од областа на
безбедноста.
11. Ivanovski J., “Impact of Special physical education classes on basic motor status
among students at the Faculty of Security”, Second International Scientific
Conference, Research in Physical Education, Sport and Health, Skopje, 3-5 June,
2016.
Трудот ги истражува повратните ефекти од предметната програма по
Специјално физичко образование и влијанието врз промените во биомоторниот статус
кај студентите од прва година на Факултетот за безбедност- Скопје. Добиените
резултати покажуваат дека систематското вежбање на часовите по Специјално физичко
образование овозможува значително да се подобри биомоторната подготвеност кај
студентите и да се крене вкупниот просек на оценки во семестарот.
12. Ivanovski J., Vitevski A., Velkovski V., “Match-fixing in Macedonian football - real
criminal activities or hidden dark figure of crime”, International Scientific
Conference: Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and Threats,
Faculty of Security, Ohrid, 4-5 June 2017.
Трудот ја истражува криминалната појава и распростанетоста на местење
резултати на фудбалски натпревари во Република Македонија. Според јавното
мислење, потребна е поголема национална соработка помеѓу субјектите задолжени за
борба против организираните криминални структури и посоодветен кривично-правен
одговор на
македонското закононодаство за ублажување на последиците од
манипулирањето со резултати на фудбалските натпревари.
13. Ivanovski J., Nedev A., “Аpplication of the model of use of force in the process of
detaining persons”. International scientific journal: Security&Future, Year 1, Issue 1,
Sofia, 2017.
Во трудот теоретскиот концепт на моделот за употреба на сила се користи како
основа за разумно согледување и реагирање на полицијата при спроведување на
постапката за приведување на лица. Во тој поглед се разработени пет различни видови
на ситуации во кои се врши приведување на лице што соработува, лице што дава
пасивен и активен отпор и лице што врши невооружен и вооружен напад.
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Претходно објавени трудови:
 Јакимов Ј., Ивановски Ј., Недев А., Компаративна анализа на некои
манифестни биомоторички показатели за трите генерации студенти
измерени при постапката за прием на Полициската академија. Годишник на
Полициската академија, Скопје 2007.
 Јакимов Ј., Ивановски Ј., Соклевска Е., Анализа на релацијата помеѓу ставот
на студентите за предметната програма по Специјално физичко образование
и добиената оцена при завршното полагање на испитот. Годишник на
Полициската академија, Скопје 2007.
 Ивановски Ј., Следење и евалуација на наставните содржини по Специјално
физичко образование врз промените во некои биомоторни способности кај
студентите на Полициската академија, Физичка култура, Охрид, 2008.
 Ивановски Ј., Недев А., Соклевска Е., Анализа на структурални промени и
разлики во биомоторните димензии кај двете генерации студенти на
Факултетот за безбедност по двегодишен едукативен тренажен процес.
Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје 2009.
 Ивановски, Ј.: Биомеханичка структура и оптималност на основните
одбранбени техники предвидени за изучување во наставата по специјално
физичко образование, Списание за научни и стручни прашања од физичката
култура и врвниот спорт, бр.1, Скопје, 2009. Федерација на универзитетски
наставници тренери и едукатори по кинезиологија.
 Мојановски, Ц., Никодиновска, С. Ташевска, Р. Ф., Малиш, С. М., Аќимовска,
М. И., Батиќ, Д., Миленковска, М., Ивановски, Ј.: Психо-социјални и правни
последици врз припадниците на безбедносните сили на РМ учесници во
конфликтот од 2001 година (извештај за истражувачки проект), Скопје, 2009.
Факултет за безбедност-Скопје.
 Ивановски, Ј.: Влијание на некои морфолошки карактеристики и биомоторни
способности врз ефикасната примена на огнострелно оружје кај студентите
на Факултетот за безбедност, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје,
2010.
 Ивановски, Ј., Јаневски, Т., Недев, A.: Вредностите на физичката
подготвеност во функција на зголемена безбедност на припадниците на
специјалните полициски сили на МВР, Зборник на трудови: Безбедност,
еколошка безбедност и предизвиците на РМ, Скопје, 2010.
 Ivanovski, J.: Homogenization of groups with the purpose of efficiency improvement
in the subject of Ѕрecial physical education, Tematic conference proceedings of
international significance, Academy of criminalistic and police studies, Belgrade,
2011.
 Batic, D., Ivanovski, J.: Traumatision of the members of the police, the participants in
the conflict in Macedonia 2001, Зборник на трудови: Безбедноста на
постконфликтниот (западен) балкан, транзицијата и предизвиците на РМ,
Факултет за безбедност-Скопје, 2011.
 Jakimov, J., Ivanovski, J.: Review of the basic preconditions for effective prevention
and suppression of violence at sporting events, Journal of criminalistics and law,
NBP, No. 3, Academy of criminalistic and police studies, Belgrade, 2011.
 Ивановски, Ј.: Латентна структура на антропометрискиот простор кај
студентите на Факултетот за безбедност, Хоризонти бр.7, Битола, 2011.
Меѓународно научно списание на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“Битола.
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 Ивановски, Ј.: Утврдување на оптимална методска поставеност и редослед за
учење на групите основни техники опфатени со наставниот план и програм по
специјално физичко образование, Списание за програмско-организациска,
стручна и научна димензија на училишниот спорт, Дојран, 2011.
 Ivanovski, J., Nedev, A., Vitevski, A.: The influence of the special physical education
teaching on the antropometric characteristics changes at the faculty of security
students. Зборник на трудови: "Безбедноста и евроатланските перспективи на
балканот", Факултет за безбедност-Скопје, 2012.
Учество на меѓународни конференции, обуки и семинари
 “The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and
Euro-Atlantic Integration”, International Scientific Conference, Faculty of Security
Skopje, Ohrid 5-8 June 2013 (учество со труд).
 “Research in Physical Education, Sport and Health”, International Scientific
Conference, Faculty of physical education, sport and health-Skopje, Ohrid 30-31
May 2014 (учество со труд).
 “Macedonia and the Balkans, A hundred Years after the World War I – Security
and Euro-Atlantic Integrations”, International Scientific Conference, Faculty of
Security Skopje, Ohrid 3-5 June 2014 (учество со труд).
 „Криминалистичкото образование, состојби и перспективи – 20 години по
Водинелиќ“, Меѓународна научна конференција, Факултет за безбедност,
Скопје 26 октомври 2014.
 “Archibald Reiss Days”, International Scientific Conference, Academy of
Criminalistics and Police Studies, Belgrade 3-4 March 2015 (учество со труд).
 “Researching Security - Approaches, Concepts аnd Policies”,International
Scientific Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid 2-3 June 2015.
 “Contemporary Trends in Social Control of Crime”, International Scientific
Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid 30-31 May 2016 (учество со труд).
 “Research in Physical Education, Sport and Health”, International Scientific
Conference, Faculty of physical education, sport and health, Skopje 3-5 June, 2016
(учество со труд).
 “Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and Threats”,
International Scientific Conference, Faculty of Security Skopje, Ohrid 4-5 June 2017
(учество со труд).
 “Еngineering. Techologies. Education. Security”, International Scientific and
Techical Conference, Veliko Tarnovo, 31 May - 3 June 2017 (учество со труд).
 ,,Приватната и јавна безбедност -соработка и партнерство“ Меѓународна
стручна
конференција,
Комора
на
Република
Македонија
за
приватно обезбедување, Скопје, 26 октомври 2017.
 “Светиклиментовите пораки за етиката, моралот и вредностите”,
Меѓународна научна конференција, Факултет за безбедност- Скопје, 5 декември
2016.
 „40 години високо образование од областа на безбедноста (науки, модели и
практики)“, Меѓународна научно-стучна конференција, Скопје, 5 декември
2017.
 ,,Развојот на приватното обезбедување во РМ: правни, економски и
безбедносни аспекти“, Тркалезна маса, Факултет за безбедност, Скопје, 10
декември, 2013.
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 ,,Евро-атлантските предизвици на Република Македонија: проблеми,
политичка реалност, идни решенија и можности по самитот на НАТО во
Велика Британија 2014“, Тркалезна маса, Факултет за безбедност, Скопје, 18
ноември, 2014.
 ,,Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните весници во
Република Македонија“, Јавна дебата, Факултет за безбедност, Скопје, 22
декември, 2015.
Учество во истражувачки проект:
Во 2014 год. учествува во меѓународен научен проект ,,Самопријавување на
малолетници за извршени кривични дела и нивна виктимизација (ISRD-3
STUDY)“ како дел од проектниот тим на Факултет за безбедност- Скопје. (бр.
0202-229/1 од 13.05.2014)

Наставно - образовна дејност
Како асистент по предметот Специјално физичко образование на Факултетот за
безбедност, а подоцна и како доцент по истиот предмет, д-р. Ивановски своето
полициско знаење и искуство го става во функција на поквалитетно спроведување на
наставата, комбинирајќи ги теоретските знаења и поставки со педагошките правила и
ги пренесува вештините на студентите во форма на показни вежби, примери од
праксата, информации и професионални полициски знаења. Стекнатото искуство и
континуираното настојување за сопствено усовршување придонесуваат самостојно и
квалитетно да ја организира и спроведува наставата.
Наставно-образовната дејност ја извршува со посветеност, со постојано
унапредување на методите за пренесување на знаења на студентите. Се ангажира на
осовременувањето на наставата и унапредување на научната соработка со студентите и
со високостручниот кадар на Факултетот, како и научно-стручна соработка со други
високо-образовни институции во Македонија и во соседните земји.
Д-р. Ивановски, врз основа на спроведената интерна евалуација на Факултетот
за безбедност- Скопје во академскта 2015/2016 година од страна на Комисијата за
самоевалуација е оценет со оценка 5 (пет). Вреднувањето на успехот произлегува од
батерија на 15 анкетни прашања кои се однесуваат на квалитетот на наставата, односот
кон студентите и оценувањето на студентите.
I. Квалитетот на наставата
1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна оценка: 4,86)
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај
студентите (просечна оценка: 4,87)
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во групи,
дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна настава) (просечна
оценка: 4,83)
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес
(просечна оценка:5,00)
5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна оценка: 4,87)
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на
знаењата од предметот (просечна оценка: 4,83)
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7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (вклучување во
истражувања, проекти, изработка на домашна работа, семинарски трудови и
други писмени активности) (просечна оценка: 4,79)
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
(просечна оценка: 4,78)
9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на
предметната програма (просечна оценка: 4,81)
10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) (просечна оценка:
4,74)

II. Однос кон студентите
11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво (просечна
оценка: 4,86)
12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
(просечна оценка: 4,86)
III. Оценување на студентите
13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература (просечна оценка: 4,83)
14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,80)
15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (просечна
оценка: 4,80)
Согласно претходно наведеното, Рецензионата комисија констатира и потврди
висока позитивна просечна оценка во наставно-образовната дејност на д-р Јонче
Ивановски.

Оценка, мислење и предлог на комисијата
Рецензионата комисија со особено внимание ја разгледа пријавата на
кандидатот д-р Јонче Ивановски со сите доставени прилози и констатира дека ги
исполнува условите наведени во Законот за високо образование, Статутот на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,,- Битола, Правилникот за критериумите и
постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички
звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,,- Битола и општите акти на
Факултетот за безбедност-Скопје.
Оценката за кандидатот се темелеше врз анализа на поднесената документација,
трудовите изготвени од него, како и врз познавањето на кандидатот од времето кога
беше ученик во Средното полициско училиште, од неговото работно ангажирање во
Министерството за внатрешни работи и од Факултетот за безбедност.
Од изготвените трудови се гледа дека кандидатот има афинитети да се занимава
со истражување и документирање на резултатите од истражувањата. Впечаток е дека
тоа се прави доминантно на јазик кој се говори во Република Македонија и во земјите
од словенско говорно подрачје или јазик кој е близок до македонскиот. Комисијата
сака да му укаже на кандидатот дека треба поинтензивно да се користат странски
материјали (англиски и други), со цел да се интензивираат и неговите настапи во
истражувања, конференции и настани во овие подрачја и во нивните списанија. На тој
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начин ќе се прошират хоризонтите за следење на резултатите од истражувањата во
светот, кои се се поинтензивни, а со тоа и да се усвојуваат во наставата на Факултетот
за безбедност.
Рецензионата Комисија во состав редовен професор д-р Трпе Стојановски,
претседател, вонреден професор д-р Стојанка Мирчева, член, и вонреден професор д-р
Никола Дујовски, член му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност во Скопје за наставник со звање вонреден професор на научната област
Основи на науката на полицијата (51609), да го избере доцент д-р Јонче Ивановски.
Кандидатот доцент д-р Јонче Ивановски е со научен степен на образование со
кој ги исполнува условите за избор во звање вонреден професор. Неговото искуство
работејќи во Министерството за внатрешни работи, а подоцна и на Факултетот за
безбедност го прават компетентен на предизвиците, пред се оние од областа на
специјалното физичко образование да им пристапува со претходно познавање и од
практичен и од истражувачки аспект. Неговите чекори во оваа област се препознатливи
и по неколку трудови во домашни и меѓународни списанија, кои третираат прашања од
областа на специјалното физичко образование. Во нив се следи, анализира и истражува
настапувањето на полицијата, како што е постапување во услови на загрозување или
нарушување на јавниот ред и мир, како и ограничување на слободата на движење кога
постои основ на сомневање дека е извршено кривично дело. Во трудовите на
Ивановски се обработуваат прашања од значење на полициската организација и на
полицискиот службеник, како поединец, на кој се темели работата на полицијата.
Натамошната истражувачка активност на кандидатот ќе произведе и други,
дополнителни резултати значајни за полицискиот службеник, но и за полициската
организација во целина. Комисијата му сугерира на кандидатот да продолжи со
истражувањата во сферата на специјалното физичко образование, каде што навестува
дека е тоа негова доминантна област, но и во други области од функционирањето на
полициската организација, каде што ќе може успешно да се интегрираат знаењата од
областа на специјалното физичко образование и оперативните полициски дејствија.
Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на Доц д-р Јонче Ивановски,
Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за квалитетен наставник, научен
работник и стручњак кој е препознатлив во својата област поради што едногласно и со
особено задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје
му го дава следниов
Предлог
Доц. д-р Јонче Ивановски да биде избран за вонреден професор на научната
област Основи на науката на полицијата (51609)
Скопје, 27 март, 2018 година

Рецензиона комисија:
Д-р Трпе Стојановски, редовен професор, с.р.
Д-р Стојанка Мирчева, вонреден професор, с.р.
Д-р Никола Дујовски, вонреден професор, с.р.
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