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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНИКОТ „ХЕМИСКА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА” ОД АВТОРОТ
ПРОФЕСОР Д-Р ЏУЛИЈАНА ТОМОВСКА ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ – БИТОЛА ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на
својата 238-та седница, со одлука број 14-1849/12-1 од 26.12.2018 година, го
прифати предлогот на Деканатската управа на Факултетот за биотехнички науки –
Битола бр. 02-1114/3 од 25.12.2108б година за рецензенти на учебникот
„ХЕМИСКА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА“ од авторот професор д-р Џулијана
Томовска да се изберат професор д-р Марија Србиноска, редовен професор од
Научениот институт за тутун-Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“
- Битола, и професор д-р Мирјана Менковска, редовен професор во пензија од
Институтот за сточарство-Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје.
По прегледувањето на доставениот текст на учебникот, Рецензентската
комисија со особено задоволство го доставува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Учебникот под наслов „Хемиска безбедност на храната“ изработен е во
согласност со предметната програма Хемиска безбедност на храната на прв
циклус универзитетски студии од студиската програма Квалитет и безбедност на
храна и студиската програма Зоотехника, како и предметната програма Хемиска
безбедност на храната на втор циклус едногодишни универзитетски студии од
студиската програма Квалитет и безбедност на храна на Факултетот за
биотехнички науки- Битола. Содржините се презентирани на вкупно 170 страници
во А4 формат (компјутерски обработен текст со единечен проред, фонт Times New
Roman, големина на букви 12). Деловите од кои е составен учебникот се:
СОДРЖИНА, пет поглавја насловени како: ПРИРОДНИ ТОКСИНИ;
ЗАГАДУВАЊЕ ОД ОКОЛИНАТА; ТОКСИКАНТИ ВО ПРОИЗВОДИ, ХРАНА И
ВОДА
КОИ
ДОАЃААТ
ИЛИ
НАСТАНУВААТ
ВО
ТЕКОТ
НА
ПРОИЗВОДСТВОТО И ЧУВАЊЕТО; ЗАГАДУВАЧИ ОД МАТЕРИЈАЛИ И
ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА, и на крајот ЛИТЕРАТУРА.
Тие функционално се поделени на повеќе наслови и поднаслови кои
дополнително ја разработуваат обработената материја и ја прават прегледна. Во
текстот се вметнати 2 табели и 70 слики (шематски прикази, структурни формули и
фотографии) превземени од литературни извори соодветни за објаснување и

6
илустрирање на содржините. Пописот на литературата го сочинуваат 25
библиографски единици, средени по азбучен ред.
Во воведот е дадено значењето за познавање на хемиските супстанции кои
можат да се најдат во храната, нивните карактеристики, причини за настанување и
можностите за влијание врз здравјето на човекот. Без оглед на контрола на храната
од производството (вклучувајќи ги постапките за одгледување на растенијата и
животните, како и употребата на пестициди и ветеринарни лекови) до обработка,
пакување, транспорт или складирање, присуството на загадувачи (штетни материи)
во храната е неизбежно. Поради фактот дека нема храна која не содржи најмалку
една штетна супстанција, неопходно е да се изврши проценка на ризикот и
утврдување на максимално дозволената концентрација (МДК) во храната или видот
на храна за потенцијално штетна супстанција. Распоредот на градивото е таков што
постепено авторот ги прикажува хемискиот состав на токсинот, извори на храна,
здравствените ризици и стратегијата за намалување на ризик од интоксикација каде
се нагласува практичниот приод во донесувањето одлуки за контрола на храната.
Првото поглавје насловено ПРИРОДНИ ТОКСИНИ ги содржи следниве
подпоглавја: Токсини од растително потекло, токсини од печурки, токсини од
анимално потекло и микробиолошки (микробни) токсини. Повеќето од растенијата
што се користат во човечката исхрана произведуваат голем број хемиски
соединенија (алкалоиди, глукозинолати, цијаногени гликозиди, амино киселини,
пептиди, терпеноиди, феноли и слично), чија акумулација во растителни ткива е
стимулирана од различни причини. Слично на растенијата, одредени видови
животни кои се користат во исхраната на луѓето, произведуваат и акумулираат
токсини во нивните ткива. Поглавјето вклучува супстанции кои се предизвикани од
неправилно зачувување на прехранбени производи од животинско потекло
(хистамин). хранливи материи кои можат да предизвикаат несакани ефекти под
одредени услови. Исто така разгледани се најзастапените токсини во храната од
микробиолошко потекло (микотоксини, афлатоксини, охратоксини и друго).
Во второто поглавје насловено ЗАГАДУВАЊЕ ОД ОКОЛИНАТА, се
содржани следниве подпоглавја: Индустриски контаминирачки супстанции, тешки
метали, радиокативни супстанции, останати елементи, нитрити и нитрити и
пестициди. Тука се обработени супстанции како што се диоксините,
полицикличните ароматични јаглеводороди, полихлорираните бифеноли, тешките
метали, радиоактивните супстанции, нитратите, нитритите, остатоци од средствата
за заштита на растенијата кои се внесуваат во храната како последица на
контаминација на воздухот, водата и почвата. Главните загадувачки материи во
воздухот се гасовите од индустриски постројки и согорувачки гасови од моторни
возила, а на почвата пестицидите и вештачките ѓубрива. Течниот индустриски
отпад и отпадот од домаќинствата често завршуваат во вода, при што токсичните
хемикалии се апсорбираат во екосистемот и на тој начин влегуваат во синџирот на
снабдување.
Во третото поглавје насловено ТОКСИКАНТИ ВО ПРОИЗВОДИ, ХРАНА
И ВОДА КОИ ДОАЃААТ ИЛИ НАСТАНУВААТ ВО ТЕКОТ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО И ЧУВАЊЕТО се детално разгледани супстанциите кои
стигнале во намирниците, храната и водата или настанале во текот на
производството, обработката и складирањето. ги опишува хемиските опасности
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како што се акриламид, хлоропропанол, полициклични ароматични јаглеводороди,
нитрозамини, нуспроизводи од дезинфекција на водата, остатоци од ветеринарни
лекови и слични хемиски супстанци. Укажано е на важноста на ризици од
употребата на генетски модифицираните култури, како и од употребата на
пестициди и адитиви во добиточната храна што ги користат фармерите.
Во четвртото поглавје подетално се разработени ЗАГАДУВАЧИТЕ ОД
МАТЕРИЈАЛИИ И ПРЕДМЕТИ КОИ СЕ ВО КОНТАКТ СО ХРАНАТА.
Материјали кои доаѓаат во непосреден контакт со храната или нејзините состојки
не смеат да влијаат врз здравјето на потрошувачите или да доведат до
неприфатливи промени во состав или органолептички карактеристики на
прехранбениот производ. Легислативата за материјалите кои се во контакт со
храната се однесува на „специфична" миграција на состојки кои претставуваат
опасност по здравјето на потрошувачите, дури и кога тие се присутни во мали
количини. Таканаречената "глобална" миграција вклучува состојки кои иако
претставуваат високо ниво на ризик, но сепак не се пожелни. Разгледани се
следниве загадувачи: метали и нивни легури, емајл, стакло, полимерни материјали
(пластика, вклучувајќи бои и лакови и еластомери).
Оргиналност на трудот
Учебникот кој е предмет на оваа рецензија се одликува со оригиналност и
актуелност. Оригиналноста, по мислење на рецензентите се изразува во
настојувањето на авторот во учебникот да ги вгради и имплементира најновите
научни и теоретски достигнувања од областа на предвидување и контролирање на
хемиски опасности што може да се внесат во храната или се поврзани со храната.
Сите поглавја со теоретските и практичните материјали се на најдобар
начин вклопени во единствена целина. Стилот на пишување е разбирлив и лесен за
усвојување од страна на студентите за кои учебникот е наменет. Во него се
присутни поголем број шематски прикази, структурни формули и фотографии, што
го прави текстот разбирлив за студентите.
Степен на соодветност на текстот со програмата
Учебникот „Хемиска безбедност на храната“ е наменет како основен
учебник кој ја опфаќа наставната материја по предметната програма Хемиска
безбедност на храната на прв циклус универзитетски студии од студиската
програма Квалитет и безбедност на храна и студиската програма Зоотехника на
Факултетот за биотехнички науки-Битола. Ракописот е соодветен и во целост
усогласен со целите и содржината на програмата од овој предмет и ќе претставува
корисен материјал за студентите при совладување на теоретските и практичните
знаења од наставниот предмет. Исто така ја покрива и содржината на предметната
програма Хемиска безбедност на храната на втор циклус едногодишни академски
студии од студиската програма Квалитет и безбедност на храна на Факултетот за
биотехнички науки- Битола.
Методичко - дидактички вредности
Темите во овој учебник се изнесени јасно, со високостручен, но разбирлив
јазик и стил и во себе ги здружуваат проучувањето на хемиски супстанции кои
можат да се појават во слободна форма во храната по процесите на производство,
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обработката или поради несоодветно ракување, пакувањето, транспортот и
складирањето храна, и да предизвикаат негативни ефекти врз здравјето на луѓето.
Во четирите делови на ракописот образложени се релевантни научни и
емпириски сознанија за појавите и процесите кои се предмет на истражување со
јасен методолошки пристап и сестрана опфатеност на прашањата. Ако се има
предвид дека во учебникот се разработени начините на појава на хемиските
загадувачи кои може да се присутни во храната, може да се внесат или се поврзани
со храната, тоа на студентите од прв и втор циклус ќе им овозможи појасен преглед
и разбирање на хемиската безбедност на различни видови храна. Исто така, тие ќе
можат да ги осознаат и најновите законски прописи кои се хармонизирани со
директивите и регулативите на Европската унија, најновите стручни аспекти од
упатствата на Светската здравствена организација и Кодексот „Алиментариус, како
и управувањето со здравствените ризици од небезбедна храна и нутритивни
ризици. Заради интердисциплинарноста на тематските области овој учебник ќе
може да им биде од корист и на инспекторите кои ја контролираат безбедноста на
храната и на животната средина.
Со ваквиот методичко-дидактички пристап на авторот, сметаме дека
наставната материја која е обработена во учебникот претставува компактна целина
со сите потребни критериуми и стандарди кои треба да ги задоволи еден
универзитетски учебник.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на пристапот и методолошката поставеност на ракописот
„Хемиска безбедност на храната “ од авторот проф. д-р Џулијана Томовска, тој
може да се класифицира како основен учебник. Во учебникот е видливо
повеќегодишното искуство на авторот во спроведување на теоретска и
практичната настава, педагошката работа со студентите како и научната работа од
областа на примена на хемија и биохемија на храна.
Овој учебник ќе даде придонес на предметната програма Хемиска
безбедност на храната на прв циклус универзитетски студии од студиската
програма Квалитет и безбедност на храна и студиската програма Зоотехника на
Факултетот за биотехнички науки-Битола.
Концептот и излагањето на тематските содржини се добро поставени,
учебникот е изобилува со информации, основни познавања на теоријата и праксата
од областа за која е наменет, од подготовката на начините на појава на хемиските
загадувачи кои може да се присутни во храната, може да се внесат или се поврзани
со храната до преглед на најновите стратегии кои се употребуваат за намалување
на ризиците од користењето на небезбедна храна.
Според согледаните концепциски, методолошки и педагошки вредности, ни
претставува посебна чест и задоволство да предложиме учебникот „Хемиска
безбедност на хранат “ од авторот професор д-р Џулијана Томовска да се објави и
да биде користен како универзитетски учебник на Факултетот за биотехнички
науки – Битола.
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Ред. проф. д-р Марија Србиноска с.р.
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Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола

Ред. проф. д-р Мирјана Менковска с.р.
Институт за сточарство- Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕЛЕКТРИЧНИ МАШИНИ,
ТРАНСФОРМАТОРИ И АПАРАТИ И ТЕОРИЈА НА АВТОМАТИЗАЦИЈА
НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите
Електрични машини, Трансформатори и апарати и Теорија на автоматизација
објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” на 08.02.2019 год.,
Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет при Универзитетот “ Св.
Климент Охридски” во Битола, на својата седница одржана на 26.02.2019 год., со
решение бр. 02-228/7 од 26.02.2019 год. формира рецензентска комисија за избор
на наставник , во состав:
1. Ред.проф. д-р Мирка Попниколова Радевска –претседател
Технички факултет - Битола
2. Ред. проф. д-р Милан Чундев - член
Професор во пензија - ФЕИТ Скопје
3. Ред. проф. д-р Весна Чешелкоска - член
Технички факултет - Битола
На објавениот конкурс се пријави само кандидатот Доц. д-р Благоја
Арапиноски.
Врз основа на приложената документација, во својство на членови на
Рецензентската комисија, имаме чест на Наставно- научниот совет на Техничкиот
факултет- Битола да му го поднесеме следниот

ИЗВЕШТАЈ
1. Биографски податоци
Кандидатот д-р Благоја Арапиноски е роден на 10 ноември 1982 година во
Прилеп, каде завршил основно и средно техничко образование со континуирано
одличен успех.
Во учебната 2001/02 година се запишал на Техничкиот факултет во Битола,
на електротехничкиот отсек насока индустриска електроенергетика, каде
дипломирал на 11. 07. 2006 година со просечна оценка во текот на студирањето
9.32 и е првиот дипломец на првата генерација од четиригодишните студии на
Електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет – Битола.
Во учебната 2006/07 година се запишува на постдипломски студии на
Техничкиот факултет во Битола и предвидените испитите ги полага со просечна
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оцена 10. Магистрирал на ден 13. 07. 2009 год. на Технички факултет – Битола, со
магистерски труд под наслов: “Математички модел на трифазен енергетски
трансформатор по метода на конечни елементи и анализа на електромагнетни и
топлотни полиња” под менторство на ред. проф. д-р Мирка Попниколова Радевска.
На 26.12.2013 година на Факултетот за електротехника и информациски
технологии во Скопје со успех ја одбранил докторската дисератација под наслов
“Придонес кон определувањето на карактеристиките на асинхрон мотор со двоен
кафез на роторот со тридимензионална метода на конечни елементи” под
менторство на ред. проф. д-р Милан Чундев, сега професор во пензија. Со тоа се
стекнал со научен степен доктор на технички науки.
Кандидатот активно го владее англискиот јазик за што поседува и повеќе
сертификати и признанија. Исто така поседува компјутерски вештини за: Microsoft
Office, Visio, Auto Cad, Matlab, како и софтверски пакети за проектирање и
симулациони анализи на електричните машини како: Ansoft Maxwell, Ansoft
Siplorer, FEM 4.3.
Член е на професионални асоцијации како што се: Македонскиот комитет за
големи електрични мрежи и системи МАКО-СИГРЕ. Комората на овластени вешти
лица од област Електротехника со лиценца бр. 08-2841/2 од 20.09.2017год.
2. Наставно – образовна дејност на кандидатот
Работното – педагошко искуство на кандидатот д-р Благоја Арапиноски
започнува од учебната 2006/07 год. и трае до 2011 год. во кој период тој е вклучен
како надворешен соработник на Техничкиот факултет
во изведување на
аудиторни и лабораториски вежби по предметите Електрични машини 1,
Електрични машини 2, Испитување на електрични машини, Проектирање на
електрични машини, Специјални електрични машини, Електрични возила и Основи
на електротехника како надворешен соработник. Од 01. 12. 2011год. е вработен во
редовен работен однос и избран за асистент на Технички факултет – Битола од
областите: Електрични машини, трансформатори и апарати и Теорија на
автоматизација, и изведува аудиторни, лабораториски вежби и теренска настава по
претходно наброените предмети на студентите од четиригодишните академски
студии, на студиските програми на Електротехничкиот отсек при Техничкиот
факлтет – Битола.
Во 2014 година е избран за наставник во звањето доцент од областите за кои
сега конкурира за наставник. Моментално како доцент е ангажиран во
изведувањето на наставата и вежбите на првиот циклус академски студии на
студиската програма ЕЕС и тоа: предавања и вежби по предметите Електрични
машини 2, Специјални електрични машини, вежби по предметите Електрични
машини 1, Современи испитувања на електрични машини, Основи на
електротехниката 1 и 2, како и предавања и вежби по предметот Електротехника на
студиската програма за Собраќајно транспортно инжинерство.
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Коавтор е на учебни помагала во форма на интерни скрипти за студентите
од Технички факултет – Битола, по предметите Електрични машини 1, и
Современо испитување на електрични машини.
Доцент д-р Благоја Арапиноски бил ментор на 10 дипломски работи и член
на комисија за одбрана на повеќе од 40 дипломски работи.
На втор циклус на студии по Електротехника на електротехничкиот отсек е
ангажиран како втор наставник на предметите: Математичко моделирање на
електрични машини и уреди и Електромагнетна компатибилност. Бил член во
комисија за одбрана на магистерски труд од областите за кои конкурира за
наставник. Во периодот од 2016 – 2018 година ја извршува функцијата Раководител
на вториот циклус на студии на електротехничкиот отсек при Технички факултет –
Битола.
Наставно – педагошката дејност ја извршува посветено и одговорно, со
постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и
стручни искуства на студентите и колегите. Се залага за осовременување на
наставата и соработка со други високо образовни институции во земјата и
странство.
3. Научно – истражувачка, стручна и апликативна дејност
Во изминатиот период кандидатот Доц. д-р Благоја Арапиноски, покрај
педагошката дејност пројавува интерес и на полето на научната, стручната и
апликативната дејност преку своето учество на повеќе домашни и меѓународни
симпозиуми и конференции.
До изборот на кандидатот во неговото претходно звање доцент, кандидатот
д-р Благоја Арапиноски има објавено вкупно 25 научни трудови, на меѓународни и
домашни конференци, и публикации. Списокот на тие трудови е даден во
претходиот реферат за избор во звањето доцент објавен во билтенот на
универзитетот св. Климент Охридски – Битола.

3.1. Трудови на кандидатот објавени после неговиот избор во доцент
Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на Рецензентската комисија
и беа доставени следните трудови на кандидатот, објавени во последните пет
години, согласно општите услови во Законот за високо образование. Во периодот
од последните пет години кандидатот доцент д-р Благоја Арапиноски покажал
богата научно-истражувачка дејност што се гледа од референците кои се дадени во
продолжение. Објавените трудови на кандидатот се од областите за кои конкурира
за наставник.
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3.1.1. Објавени научни трудови во меѓународни конференции и
публикации во последните пет години:
1.

Blagoja Arapinoski, Mirka P. Radevska, Metodija Atanasovski and Mile
Spirovski: “Mathematical model and Calculation of operating characteristics of
Three – Phase Asynchronous Motor with Double Squirrel Cage” Proceedings of
papers 53rd INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE ON INFORMATION,
COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECNOLOGIES, pp 301-304,
Sozopol, Bulgaria, June 2018.

2.

Blagoja Arapinoski, Mirka P. Radevska, Vesna Ceselkoska, Mile Spirovski and
Metodija Atanasovski: “Calculation of parameters of Three-Phase Induction Motor
with Double Squirel Cage with FEM 3D” Proceedings of papers 51st
INTERNATIONAL
SCIENTFIC
CONFERENCE
ON
INFORMATION,
COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECNOLOGIES, pp 355-358,
Ohrid, Republic of Macedonia, 2016.

3.

Beti Angelevska and Blagoja Arapinoski, “The e-challenge in upgrading urban
vehicle fleet” XXIV MEDZUNARODNI PROMETNI SIMPOZIJ PROMETNI
SUSTAVI 2017, Zagreb, Hrvatska 2017.

4.

Metodija Atanasovski, Blagoja Arapinoski, Mitko Kostov: “Calculation of
dispersed generation share in power and energy balance of power system” 11
CONFERENCE ON ELECTRYCITY DISTRIBUTION OF SERBIA, Kopaonik,
Republic of Serbia, 2018.

5.

Mile Spirovski, Nikolce Acevski, Blagoja Arapinoski, and Igor Sterjovski:
“Standardized design solutions for typical and adapted distribution substations
10(20)/0.4 kV ” Proceedings of papers 53rd INTERNATIONAL SCIENTFIC
CONFERENCE ON INFORMATION, COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS
AND TECNOLOGIES, pp 209-212, Sozopol, Bulgaria, June 2018.

6.

Metodija Atanasovski, Mitko Kostov, Blagoja Arapinoski, Igor Andreevski:
“Correlation between Power Systems Load and Air Temperature in Republic of
Macedonia ” Proceedings of papers 53rd INTERNATIONAL SCIENTFIC
CONFERENCE ON INFORMATION, COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS
AND TECNOLOGIES, pp 213-216, Sozopol, Bulgaria, June 2018.

7.

Nikolce Talevski, Mirka P. Radevska, Blagoja Arapinoski, Mile Spirovski:
“Electromagnetic analysis on Three – Phase Induction Motor with Cage with FEM
2D” Proceedings of papers 51st INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE
ON INFORMATION, COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND
TECNOLOGIES, pp 359-362, Ohrid, Republic of Macedonia, 2016.

8.

Metodija Atanasovski, Mitko Kostov, Blagoja Arapinoski, Elena Kotevska:
“Transient Stability of Asynchronous Generator on Distribution Network”
Proceedings of papers 51st INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE ON
INFORMATION, COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND
TECNOLOGIES, pp 335-338, Ohrid, Republic of Macedonia, 2016.
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3.1.2. Објавени научни трудови во домашни конференции и публикации во
последните пет години:
1.

Благоја Арапиноски, Мирка Попниколова Радевска, Весна Чешелкоска,
Миле Спироски: “Определување на параметрите на трифазен асинхрон мотор
со двоен кафезен ротор преку тридимензионална пресметка на магнетното
поле” 9 советување на MAKO CIGRE, Охрид, 27-29 септември 2015.

2.

Благоја Арапиноски, Мирка Попниколова Радевска, Миле Спировски,
Методија
Атанасовски:
“Пресметка
на
параметрите
натрифазен
асинхронмотор со FEM 3D” 1 универзитетска интерна конференција
УКЛО21, Крушево 2017.

3.

Николче Талевски, Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски,
Весна Чешелкоска: “Класична пресметка на трифазен асинхрон мотор со
кафезен ротор” ” 9 советување на MAKO CIGRE, Охрид, 27-29 септември
2015.

4.

Николче Талевски, Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски,
Весна Чешелкоска: “Пресметување на електромагнетните карактеристики на
трифазен асинхрон мотор со кафезен ротор по метода на конечни елементи” 9
советување на MAKO CIGRE, Охрид, 27-29 септември 2015.

5.

Миле Спировски, Николче Ацевски, Благоја Арапиноски: “Примена на
стандардизирани решенија при проектирањена типска и адаптирани
дистрибутивни трафоцтаници 10(20)/0.4kV” 9 советување на MAKO CIGRE,
Охрид, 27-29 септември 2015.

6.

Игор Стерјовски, Тамара Трајковска, Методија Атанасовски, Благоја
Арапиноски: “Приклучок на ветерна електроцентрала пелистер на ЕЕС на
Република Македонија” 10 советување на MAKO CIGRE, Охрид, 24-26
септември 2017.

7.

Мирка Попниколова Радевска, Благоја Арапиноски: “Определување на
електромагнетните
карактеристики
на
синхрон
мотор
преку
тридимензионална пресметка на магнетното поле” Зборник на трудови на
Технички факултет – Битола, Битола, Декември 2014.

8.

Миле Спировски, Николче Ацевски, Благоја Арапиноски: “Проектирањена
на типска и адаптивна дистрибутивна трафостаницa 10(20)/0.4kV 1000kVA, 1
универзитетска интерна конференција УКЛО21, Крушево 2017.

4. Резултати од самоевалуација и студентски анкети за евалуација на
професорот.
Според добиените резултати од студентските анкети за самоевалуација, доц.
д-р Благоја Арапиноски е оценет со позитивна оценка од страна на студентите, по
основ на сите прашања кои се наведени во анкетните листови.
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Од студентските анкети кои се спроведуваат после секој семестар на
Технички Факултет – Битола, во изминатата учебна 2017/2018 година, од
приложените материјали доставени до Рецезентската комисија, доц. д-р Благоја
Арапиноски има добиено средна оцена 4.2 од максимално можна 5. Со ова се
потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставно-образовната дејнност на
кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и
професионалниот и коректен однос со студентите.

5. Посебни услови за избор во наставно-научни звања.
Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование,
според правилникот за избор во звања на Универзитетот св. Климент Охридски –
Битола, кандидатот доц. д-р Благоја Арапиноски ги исполнува следните услови од
дадените критериуми во Анекс 1. Условите во табелите кои ги исполнува
кандидатот се одбележани со “X”
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ

X

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач), два трудови
(за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста
на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или
преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Варијанта 1. Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)

X

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од предвидениот број со
општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во научноистражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на научна
конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна научна
конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, практикум, збирка
задачи и сл.
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која
професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област за која се
избира (како автор или во коавторство)

X

вкупно исполнети услови од прв критериум

5

X
X

X
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга високообразовна
установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска високообразовна установа
по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски наставен јазик или
понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за најмалку еден
предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната
X
на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд
X
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма
X
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на прв, втор или
X
трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор;
продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; член на
универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на
X
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните 5 години од најмалку 3,5
вкупно исполнети услови од втор критериум
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група за изработка на студија, ревизија, елаборат, идеен проект,
стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми и сл. од стручен или професионален карактер
организирани од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од релевантна
институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна стручна организација,
институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/летна школа за потребите на стопанските и нестопанските
дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други домашни или
странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за која се врши
изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашно или странско списание/весник
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X

X
X

X

X
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Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум

6. Заклучок и предлог
Врз основа на изложените податоци, Рецензентската комисија констатира
дека кандидатот на конкурсот за избор на наставник од областите: Електрични
машини, Трансформатори и апарати и Теорија на автоматизација, доц. д-р Благоја
Арапиноски, ги исполнува условите пропишани со Законот за високото
образование за избор во наставничко звање на универзитетите во Република
Македонија, како и дополнителните услови кои ги предвидува Правилникот за
избор во звања на Универзитетот св. Климент Охридски – Битола.
Кандидатот ги завршил редовните и магистерските студии со висок просек
и успешно ја одбранил својата докторска дисертација. Тој е автор или коавтор на
поголем број стручни и научни трудови презентирани и објавени на симпозиуми
во земјата и странство. Анализирајќи ги досегашните негови трудови, кандидатот
може да се оквалификува како докажан научен и стручен работник, успешно
ангажиран во научно-истражувачката дејност.
Посебно го подвлекуваме неговото успешно работење како доцент на
Техничкиот факултет- Битола, каде се истакнува како во комуникацијата со
студентите, така и во успешно пренесување на знаењата. Со својот сериозен и
ангажиран однос кон работата придонел за унапредување и осовременување на
наставата.
Имајќи го предвид горенаведеното, рецензентската комисија има чест и
задоволство да му предложи на Наставно научниот совет на Техничкиот факултет Битола, кандидатот доц. д-р Благоја Арапиноски, дипл. ел. инж. да го избере во
звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР на Техничкиот факултет - Битола од областите
Електрични машини, Трансформатори и апарати и Теорија на автоматизација.
Рецензентска комисија:
Ред.проф. д-р Мирка Попниколова Радевска –претседател, с.р.
(Технички факултет – Битола)

Ред. проф. д-р Милан Чундев – член, с.р.
(Професор во пензија – ФЕИТ Скопје)

Ред. проф. д-р Весна Чешелкоска – член, с.р.
(Технички факултет – Битола)

X
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Проф. д-р Љупчо Арнаудовски
Правен Факултет „Јустинијан Први„ – Скопје
Универзитет „Кирил и Методиј„ – Скопје
РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје
при Универзитетот „Св. Климент Охридски„ – Битола, со Одлука бр.
08069/9 од 24.01.2019 година ме одреди за рецензент на ракописот под
наслов „Процес на полициско евидентирање и прикажување на
класичниот криминалитет од страна на полицијата„ од авторите
проф. д-р Весна Стефановска, проф. д-р Богданчо Гогов и доц. д-р
Наташа Пеовска.
Во ова својство на наставничко-научниот совет на Факултетот за
безбедност – Скопје му го доставувам следниот рецензионен извештај.
1. СТРУКТУРА НА ТРУДОТ
Трудот под горниот наслов опфаќа текст од 202 страници
пишуван во компјутерска техники во нормален проред и словоред, 3
страници користена литература и документација и 20 страници
прилози.
Обработената материја во трудот е систематизирана во два дела,
а во секој дел обработената материја е претстaвена со наслови и
поднаслови што овозможуваат лесно да се дојде до материјалот што се
обработува во секој наслов или поднаслов. Деловите завршуваат со
систематизирани заклучоци и предлози, а на крајот на трудот се
претставени завршени заклучоци изведени од резултатите на
истражувањето, како и предлози и препораки за унапредување на
состојбите во областа на полициските статистики за криминалитетот.
1.1. Во првиот дел на трудот под наслов Процес на полициско
статистичко евидентирање и прикажување на криминалитетот
преку статистички евиденции и податоци, методологија на
евидентирање на криминалитетот преку евидентирање на сторените
кривични дела откриени, евидентирани и процесирани, авторите го
изведуваат значењето на истражувањето на криминалитетот за
општеството, државата и животот на граѓаните во животот и заштитата
на нивните права и слободи, сигурност и безбедност во живеењето и
работата.
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Во согласност со научниот пристап кон научните истражувања
го дефинираат предметот на истражувањето и неговите цели, методите
што ги применуваат во неговата теоретска обработка и емпириски
истражување како теоретски и методолошки проблем, како и состојбите
на статистичкото евидентирање и обработка на криминалитетот низ
работата на полициските органи во Македонија. Не го обработуваат
поимот процес, но низ обработката на одделните сегменти и фази од
работата врз статистичкото бележење на криминалитетот постанува
јасно дека оваа активност минува повеќе фази на криминалитетот како
комплексна, комплементарна, општествено штетна и опасна појава како
масовна појава која го загрозува животот, правата и слободите,
материјалните и духовните добра и вредности и на граѓаните и на
општеството во целина. Без оглед на фактот што во науката на
статистиката воопшто и на одделните статистики (видови статистики во
кои спаѓа и статистиката на криминалитетот (некои автори ја викаат
криминална статистика) повеќе како научна методологија и
инструментализација на методите низ кои се следи оваа појава авторите
не пропуштаат да ги претстават различните теоретски пристапи кон
статистиката на криминалитетот со што ја збогатува содржината на
трудот и ги претставуваат пристапите за кои треба да се води сметка
при изградувањето на комплементарен систем на единствена
статистика на криминалитетот во нашата држава. Статистиката,
посебно криминалната статистика е државна работа.
Во овој дел авторите не пропуштаат да ја обработат и правната и
институционалната основа на евидентирањето на податоците за
криминалитетот во полицијата и од полицијата, како и односот со
јавното обвинителство во пристапувањето кон процесот на
евидентирање на криминалитетот.
Во овие општи разгледувања, авторите под наслов „резултати од
дискусијата„ (стр. 60) ги претставуваат активностите врзани за
откривањето (дознавање) на кривичните дела, нивната класификација,
како криминални дела укажувајќи дека оваа проблематика, кога се
работи за полицијата, се јавуваат сериозни проблеми и слабости. Во
врска со овој пристап укажуваат на манипулации со податоците во
политиката и факторите што ја условуваат оваа појава и имаат широко
влијание врз варијабилноста, објективноста и точноста на податоците
што ги подготвува полицијата. Во тој дел зборуваат и за темната бројка
на криминалитетот. Посебно внимание му посветуваат на
идентификувањето на факторите што влијаат врз евидентирањето на
криминалитетот (стр. 104). Посебно внимание заслужуваат
разгледувањата за случувањата во Македонија во врска со претходните
прашања изведувајќи ги слабостите и негативните состојби (стр. 136).
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1.2. Истражувачкиот дел од истражувањето посветен и на
утврдувањето на факторите што влијаат врз евидентирањето на
пријавениот криминалитет во Македонија. Со истражувањето се
настојува да се опфатат сите структури на организациската поставеност
на полицијата, почнувајќи од поединецот полицаец, полициската
станица како примарна и основна единица на полицијата, дежурната
служба, раководителите на станиците и инспекторите, начинот на
комуникација со пониските облици на организација посебно во однос
на утврдувањето на обликот на криминалниот чин (кое кривично дело,
документите и писмената што треба да се обликуваат оформувајќи ја
кривичната пријава преку лични истражувачки и разузнавачки
сознанија, увидот на лице место, комуникации со сторителот на делото
и жртвата. Се нагласува дискрециското постапување на полицаецот од
различен ранг и положба, укажувајќи на констатираните слабости и
непрофесионалност на секој учесник во овој процес.
Овие разгледувања авторите ги одредуваат како правна рамка
како на евидентирање на криминалитетот. Методолошки овој дел од
трудот укажува на начинот, формите и облиците на постапувањата на
полицаецот во откривањето, утврдувањето и пријавувањето на
кривичното дело. Во преден план ја поставуваат правната основа на
постапувањата на полицаецот од најнизок до највисок ранг што треба
да ги разјасни (стр. 121) врзани за класифицирањето на криминалните
настани врз чие утврдување и расчистување работи секој полицаец.
Многу значајни се разгледувањата во врска со организациската
поставеност на полицијата од поединецот преку полициската станица
до повисоките облици на организираност. Посебно се разгледува и
објаснува преотповареноста на полициските служби особено со
административна работа и обврски и работа на подрачја што го
попречуваат во нивната работа на основниот проблем: откривање,
превенирање и спречување на криминалитетот. Посебно се нагласува
недоволниот број полициски службеници, ангажман на различни
облици на обезбедување протести и други јавни манифестации. Се
нагласува недостигот на стручни и професионални знаења
(нестручност), мотивираност во работата и други објективни појави во
секојдневната работа на полицијата. Ова се согледувања што треба да
им се стават на увид на оние што раководат со полициските
организациони единици.
1.3. Преку проучување и претставување на правната регулатива
и преку конкретните емпириски истражувања за тоа како во полицијата
е поставен и функционира статистиката на криминалитетот во
Македонија ги разгледуваат основните начела на поставеноста, а тоа се:
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управување, планирање, истражување, анализа. Со критички пристап ги
претставуваат состојбите во органите на полицијата, но и државата во
целина. Треба да се напомене дека авторите на трудот после секое
поглавје во кое се разгледува и одредена проблематика го завршуваат
со дискусија, констатации за состојбите и предлози за неопходните
промени во одредени насоки кои треба да доведат до промени и
унапредување на состојбите. На тој начин добива конкретно
апликативно значење во насока на стручно оспособување на оние кои
работат во оваа област и воопшто унапредување на процесот на
полициско евидентирање и следење на криминалитетот.
1.4. Во предметната одреденост на истражувањето, авторите на
трудот нагласуваат дека нивниот научен интерес е ориентиран кон
проучување и анализа на т.н. класичен криминалитет кој во практиката
ги опфаќа кривичните дела против животот и телото, кривичните дела
на насилство и повреда на правата и слободите на човекот (крвни
деликти), кривичните дела против имотот и економскиот криминалитет,
кривичните дела во областа на безбедноста на сообраќајот, како и
кривичните дела под поимот „организиран криминалитет„.
Претпоставуваме дека авторите се одлучиле за овој избор бидејќи овие
групи (глави од КЗ) имаат највисокоо учество во вкупниот
криминалитет и на тој начин ги одредуваат феноменолошките
карактеристики на вкупниот криминалитет во Македонија. На ваквиот
пристап при одредувањето на предметот на истражувањето влијаел и
фактот што современите состојби со криминалитетот во Македонија се
појавуваат нови облици на криминалитет, а Кривичниот законик со
посебниот дел е со постојан процес на измени и дополнувања,
внесување на нови инкриминации со што се создава голема правна
несигурност. Инаку, избраните групи на кривични дела што се предмет
на проучување чинат повеќе од 75 % од вкупниот криминалитет во
Македонија. Вака високото учество на избраните кривични дела
овозможува спрема нив да се заклучува за феноменолошките
карактеристики на вкупниот криминалитет. Оваа констатација ја
изведуваме преку презентираните податоци за криминалитетот во
Македонија претставени на стр 158 за периодот 2010 – 2017 година.
Посебно податоците за квотата на криминалитетот во Македонија во
однос на вкупното население способно за кривична одговорност. Во
овој дел од трудот посебно научно и апликативно значење има текстот
под наслов: Одредени заклучоци и препораки на страна 178 (и натака),
како и текстот под наслов Заклучни согледувања и препораки на страна
184 и натака.
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2. ОЦЕНКА НА ТРУДОТ
Авторите на трудот под наслов „Процесот на полициско
евидентирање и статистичко прикажување на класичниот
криминалитет од страна на полицијата„ во самиот труд, во делот во
кој се определува предметот на истражувањето, ниту во Одлуката со
која се определува рецензентот не се нагласува природата и карактерот
на трудот, не се одредува карактерот и неговата природа. Но, по
научниот пристап кој опфаќа теоретски разгледувања, по
методолошкиот пристап кон обработувањето и научната обработка на
состојбите во нашата држава преку спроведеното истражување и врз
него изведените заклучоци и врз формулираните предлози за
унапредување на состојбите, рецензентот на трудот заклучува дека се
работи за НАУЧНА СТУДИЈА по содржината на прашањата што се
обработуваат, начинот на кој се претставени и применети
методолошките постапки со истражувачкиот дел од студијата.
На овој начин тие навлегуваат во една научна област од науката
за криминалитетот како општествено штетна, опасна масовна појава.
Ова особено за фактот што овозможува да се запознаат некои
карактеристики од феноменолошка природа и да се согледаат некои
фактори од етиолошка природа.
Во Република Македонија не постои државна статистика преку
која може да се согледаат состојбите во однос на обемот и динамиката
на криминалитетот и неговата динамика во време и простор, неговата
структура по видови кривични дела и сторители, нема податоци за тоа
кои се феноменолошките карактеристики на македонскиот
криминалитет. Се ова добива посебно значење воопшто и во
Македонија посебно. Воопшто, бидејќи во современото општество
криминалитетот се појавува низ нови облици потешки за откривање и
докажување. Нема област на општествените односи во која нема
криминалитет (развојот на политичките, правните, економските односи
произведува нови облици на криминалитет за кои малку се знае
особено оние што треба да се откриваат и спречуваат).
Неопходна е нова единствена статистика за криминалитетот која
овозможува преку објаснувањето на криминалитетот да се објасни и
карактерот и природата на државата. Ова особено заради фактот што во
сегашните услови, државата и нејзините органи се носители на
криминалитетот.
Студијата е пишувана на начин на кој теоретските,
нормативните и методолошките прашања можат да се искористат за
поставување на новиот концепт на спречување и превенирање на
криминалитетот. Од особено значење се овие резултати од
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истражувањето, не само заради согледувањето на реалните состојби со
полициските евиденции и истакнување на слабостите.
Фактот што авторите на трудот проблемите сврзани за
криминалната статистика како општ проблем и полициската статистика
како посебен проблем ги разработуваат низ теоретските аспекти, низ
методолошките аспекти, а низ спроведеното истражување вршат
сертификација на основните теоретски, методолошки поставки за тоа
како системот на статистиката на криминалот треба да функционира,
како е сега поставен пред се со полицијата и како функционира.
Студијата под наслов „Процесот на полициското евидентирање
и статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на
полицијата„ добива карактер на УЧЕБНО ПОМАГАЛО пред се за
студентите што ги изучуваат кривично-правните, криминолошките и
пенолошките науки, кои работата во областа на спречување на
криминалитетот и кои ги проучуваат феноменолошките и етиолошките
проблеми на криминалитетот.
Трудот има особено значење за полициските органи и служби,
посебно за оние кои се занимаваат со евидентирање, обработка и
претставување на криминалитетот, како и пристапот кон изготвување
на единствена статистика за криминалитетот.
Изготвувајќи ја оваа студија, авторите влегуваат во обврска да ја
продолжат работата, истражувањето на проблемите врзани за
статистиките на криминалитетот, како и полициските статистики што
произлегуваат од работата на полицијата.
ЗАКЛУЧОК
Оценувајќи ја оваа студија во целина, во својство на рецензент
на студијата, под наслов „Процесот на полициско евидентирање и
статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на
полицијата„ од авторите проф. д-р Весна Стефановска, проф. д-р
Богданчо Гогов и доц . д-р Наташа Пеовска на наставно-научниот совет
на Факултетот за безбедност – Скопје му предлагам да го прифати
рецензентскиот извештај со позитивни оценки и да донесе одлука за
негово објавување.
Скопје, 20.02.2019 година

Рецензент,
проф. д-р Љупчо Арнаудовски, с.р.
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Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола на седницата одржана на 24.01.2019 година врз основа
на член 110 од Законот за високо образование, донесе Одлука бр. 08-69/9 од 24.01.2019
година со која ме определи за рецензентка на ракописот „Процесот на евидентирање и
статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, од
авторите, вон проф д-р Весна Стефановска, вон проф д-р Богданчо Гогов и доц д-р
Наташа Пеовска.
Врз основа на преземената обврска од споменатата Одлука за избор на рецензенти,
до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје го доставувам следниот

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ
1. Општ дел
Ракописот под наслов „Процесот на евидентирање и статистичко прикажување на
класичниот криминал од страна на полицијата“, од авторите, вон проф д-р Весна
Стефановска, вон проф д-р Богданчо Гогов и доц д-р Наташа Пеовска, опфаќа текст од 197
старници, 4 страници користена литература и 10 прилози претставени на 19 страници.
Текстот е пишуван во компјутерска техника во единечен проред со големина на букви 12
и содржи 9 табели. Ракописот е систематизиран во два дела, a во секој дел материјалот е
функционално поделен во меѓусебно поврзани целини, а секоја целина има повеќе
поднаслови, што текстот го прави приемчив за следење и читлив. Ракописот претставува
конструктивна и логички поврзана содржина на темата која се обработува и е претставена
на концизен начин и со разбирлив стил.
1.1. Во првиот дел насловен „Процесот на полициско евидентирање и статистичко
прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, авторите, во
формулацијата на проблемот ги елаборираат мноштвото пристапи во трагањето по
одговор на прашањето, „што е криминал?“. Во теоретската елаборација на тоа што
претставува криминал и криминолошките дебати за криминалот и неговото разбирање,
авторите, уважувајќи ги ограничувањата на нормативната дефиниција на криминалот,
истата ја прифаќаат како основа за „мерење, квантифицирање, споредување, прикажување
и прогнозирање на криминалот во едно општество“. Во оваа смисла, се потенцира дека
„полициските статистики за криминалот се најблиску до реалниот криминал“. Целта е да
се стави акцент на разбирањето на криминалот во конкретен историски и општественополитички контекст, со акцентирање на нормативното дефинирање на криминалот, која од
своја страна, е основа за бројни истражувања на криминалот кои се темелат на
традиционалната криминолошка мисла.
Авторите го истакнуваат повеќедимензионалното значење на полициските статистички
евиденции за криминалитетот и нивното прикажување, не само како показател за
состојбата со криминалитетот, туку исто така и за подобрување на ефикасноста на
полицијата во откривањето на криминалот и за подобрување на довербата на јавноста во
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полицијата, како и во дизајнирањето на превентивни програми и стратегии. При
истражувањето за полициските статистички евиденции за криминалот во Македонија,
авторите ја нагласуваат комплексноста на процесите на евидентирање, селекција и
одлучувањето на релевантните субјекти во полициската служба, како и факторите кои
влијаат на овие процеси. Истовремено се иницира едно многу запоставено прашање
поврзано со полициските статистики на криминалитетот, односно дистинкцијата меѓу
„пријавен криминал во полицијата“ и „евидентиран криминал од страна на полицијата“,
како и бројните фактори кои имаат одлучувачко значење за процесот од пријавување до
регистрирање на криминалот.
Во поднасловот, Дефинирање на клучни термини, авторите се занимаваат со
дефинирање и операционализација на клучните поими користејќи дефиниции усвоени од
бројни автори и легислативни и стратешки документи. Операционализацијата на клучните
поими ги користат за да ги доразвијат и прецизираат поимите на статистика на
крминалитет, статистичка анализа на криминал, статистички евиденции за криминалот,
процес на евидентирање и статистичко прикажување на криминалот од страна на
полицијата, полициски пријавен и евидентиран криминал, темна и сива бројка на
криминалот, класификација на пријавени настани, како и дискреционо постапување на
полицијата.
Актуелизирањето на прашањето, дали зголемувањето или намалувањето на
официјалните статистики за криминалот се навистина резултат на зголемен криминал
или последица на специфична полициска активност, авторите го поткрепуваат со
податоците од државниот завод за статистика според кои се забележува намалување за
повеќе од 10 000 пријавени сторители на кривични дела во основните јавни обвинителства
во 2015 година во однос на 2014 година.
Според истражувачкиот дизајн, извори на податоци се документи (полициски
евиденции, статистички анализи, полициски билтени), ставови на полициски службеници
и работните простории на полициските службеници каде се врши евидентирањето на
криминалот. Интервјуирањето е спроведено врз намерен повеќефазен примерок кој го
сочинуваат 56 испитаници, од кои најголемиот дел ги извршуваат полициските работи во
рамките на Секторот за внатрешни работи Скопје. Територијалниот опсег на
истражувањето на подрачјето на СВР Скопје со територијална надлежност за градот
Скопје кој се карактеризира со дистинктивни особености во поглед на социјалната
структура и движењата во структурата на населението, урбаниот, архитектонски и
социолошки развој, како и карактеристиките на извршениот и откриениот криминалитет
во градот, наметнува да се идентификува и следи организациската структра на СВР
Скопје. Имено, организациската структура на СВР Скопје ја отсликува динамиката и
развојот на градот, вклучително и феноменолошките карактеристики на криминалитетот
во Скопје.
1.2 Во вториот дел насловен Истражувачки резултати и анализи, авторите ја
ситуираат анализата во шест теми, и тоа, 1. Теоретски пристап кон полициски статистики
за криминалот, 2. Правна и институционална поставеност на евидентирањето на
пријавениот криминал од страна на полицијата, 3. Полициски практики за евидентирање
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на криминалот-состојби и предизвици во полициските станици во Град Скопје, 4.
Полициски евидентиран криминал-објективна или искривена слика, 5. Фактори поврзани
со пријавениот и евидентиран криминал од страна на полицијата-состојби и предизвици
во Република Македонија, и 6. Процесот на статистичко истражување и документирање на
полициски евидентираниот криминал: состојби и предизвици.
Во првата тема, Теоретски пристап кон полициски статистики за криминалот,
авторите дебатираат за значењето и за целите на полициските статистички евиденции за
криминалот, при што идентификувајќи ги ограничувањата и недостатоците на овие
статистички евиденции ја истакнуваат нивната мултизначајност: показател за состојбата
со криминалот и истовремено показател за работењето и соодветната организациска
структура на полицијата. Вредноста на полициските статистички евиденции на
криминалот ја позиционираат во развивање политики на контрола на криминалот и во
градење политики за подобрување на организацискта структура на полицијата.
Контроверзиите поврзани со објективноста и употребливоста на податоците од
полициските статистички евиденции на криминалот, а особено дека полициските
статистики за криминалот се производ на полициските практики, имплицира дека
генерираат суспектна слика за состојбата со криминалот. За вредноста и објективноста на
статистичките податоци за криминалот авторите дебатираат со позитивистичкиот пристап
во
објаснувањето
на
официјалните
статистики
на
криминалот,
со
институционалистичкиот пристап, радикалниот и со левиот реализам. Од оваа дебата
произлегуваат и прашањата кои ги поставуваат авторите во истражувањето, кој ги создава
статистиките за бројот на извршени кривични дела, каков е процесот на создавање на
бројките и како едно дејствие добива вредност на бројка. Авторите одговорот го бараат во
истражување на процесот на полициско евидентирање на пријавениот криминал и
процесот на создавање на полициските статистички евиденции на криминал.
Правната и институционалната основа на полициското евидентирање на пријавениот
криминал е претставена преку елаборација за елементите на кривичните дела и нивна
квалификација, како и односот со јавното обвинителство при евидентирањето на
криминалот.
Евидентирање на пријавениот криминал е анализирано преку практиките на
полициските службеници од полициските станици за општа надлежност и од
оддделенијата за имотен и насилнички криминалитет во рамки на СВР Скопје. Анализата
е фокусирана на праксата на полициските службеници во процесите на откривање на
казниви дела, класифицирање, квалификација и евидентирање. Анализата посочува на
бројни предизвици и дилеми кои го обликуваат полициското постапување во сите четири
процеси. Во оваа смисла авторите дискутираат за објективноста и точноста на
полициските статистики за криминалот, потенцирајќи дека полицијата преку процесите на
создавање на статистиките за криминалот, го создава криминалот. Релевантниот заклучок
за сликата за обемот и видот на криминалитетот во Македонија кој произлегува од
истражувачките наоди дека, ...„статистички прикажаниот криминал се заснова на
криминалот за кој е земен записник за пријава или записник за извршен увид, односно за
кој е поднесена кривична пријава против познат или непознат сторител“ упатува дека
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полициските статистички евиденции на криминалот не ја отсликуваат објективноста на
криминалот.
Авторите посебно се осврнуваат на манипулациите во процесот на полициското
евидентирање и прикажување на криминалот, опишувајќи ги процесите на прикривање,
дошивање, искривување и кимање кои може да се јават при полициското евидентирање на
криминалот.
Истражувањето на процесот на евидентирање и прикажување на криминалот од страна
на полицијата е позиционирано во испитување и анализа на актуелните полициски
практики. Тој процес вклучува истражување на влијанието на бројни фактори. Авторите
овие фактори ги разгледуваат од три аспекти: формален, организациски и дискрециски.
Начинот на постапување на полициските службеници за евидентирање на пријавениот
криминал е дефиниран од правната рамка, постоење односно непостоење на правила за
броење и евидентирање, но и воспоставените практики за примена на правилата. Посебно
значење се посветува на организациската структура, а особено бројот на полициски
службеници и нивната мотивираност и цели, нивните професионалните капацитети и
знаења, приоритетите на полициската организација и оптовареноста на полициските
службеници со бројни редовни но и вонредни активности што влијае врз извешувањето на
откривачката функција на полицијата. Анализата за дискреционото постапување на
полициските службеници во процесите на евидентирање на криминалот ги опфаќа
професионалните капацитети на полициските службеници но и елементите и околностите
на конкретното кривично дело.
Процесот на полициското статистичко прикажување на криминалот, авторите го
поставуваат во рамката на националните политики за статистиката на криминалот.
Анализата на прикажувањето на полициските статистички евиденции на криминалот
опфаќа наоди за внес на собраните податоци за криминалот, за примените методи и
техники за статистичка обработка и анализа на податоците, содржината на статистичките
извештаи и прегледи за полициски евидентираниот криминал како и за предизвиците и
слабостите во овие процеси.
2.Посебен дел
Авторите на ракописот под наслов „Процесот на евидентирање и статистичко
прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, предметот на
истражување го поставиле на процесот на евидентирање на пријавениот криминал во
полиција и на процесот на создавање на статистики на криминалитетот од страна на
полицијата. Овие процеси авторите ги расчленуваат на, „ 1. процес на идентификување,
оцена, анализа и селектирање на податоци од пријавениот класичен криминал, 2. процес
на евидентирање на криминалот во соодветни полициски евиденции во ПС, 3. процес на
проверка и внесување податоци во соодветни дата бази, нивна обработка, дистрибуирање,
како и 4. процес на одлучување, прикажување и објавување на бројот на евидентирани и
расветлени кривични дела во форма на статистички табели и графикони.“
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Посебен предмет на анализа се: „нормативната, институционалната и кадровската
поставеност на полицискиот систем за евидентирање на криминалот и за создавање
полициски статистики; полициските практики за евидентирање на пријавениот криминал
и поврзаноста на одредени фактори со одлуката еден настан да се регистрира како
кривично дело; состојбата со регистрираниот класичен криминал и одредени
карактеристики на сторителите и на жртвите. Оттука, цел на спроведеното истражување е
да ги идентификува и анализира предностите и слабостите во процесот на регистрирање
на криминалот и на создавањето на полициските статистики на криминалот.
Методолошкиот пристап кој произлегува од теоретското и предметното определување
на истражувањето предвидува примена на неколку постапки за собирање на податоци:
интервјуирање на полициски службеници и на овластени службени лица, анализа на
содржината на евиденциите за сторители, оштетени лица и кривични дела, на статистички
анализи за класичниот криминал, и набљудување на опкружувањето односно просторните
и техничките капацитети на полициските станици во СВР Скопје. Територијалниот опсег
не ја намалува научната вредност и можноста за генерализирање на заклучоците на
национално ниво имајќи го предвид учеството на пријавениот и регистрираниот класичен
криминалитет во Скопје во вкупно пријавениот и регистриран класичен криминалитет во
Македонија, односно повеќе од половина од вкупно регистрираниот криминалитет отпаѓа
на град Скопје. Исто така, авторите посветуваат должно внимание на прашањето за
пристап до испитаниците и поврзаноста со етичкиот стандард на доброволно учество во
истражувањето. Имајќи предвид дека за предметот на истражувањето најдрагоцен извор
на податоци се самите полициски службеници, а интервјуирањето претставува една од
најплодните техники на собирање на податоци, идентификувани се одредени етички
прашања односно доверливост на добиените податоци, анонимност и доброволно учество
на испитаниците. Особено значајно за валидноста на истражувачките резултати е
барањето за доброволното учество во истражувањето да не биде разбрано од
испитаниците како дел од работните обврски и во контекстот на хиерархиската
поставеност на полициската организација. Авторите примениле писмени согласности и
писмени гаранции како одговор на идентификуваните етички прашања.
Од друга страна, користењето на евиденциите на полицијата како извор на податоци
отвора прашања поврзани со пристап до лични податоци содржани во евиденциите и
пристап до степенот на класифицираност на соодветните евиденции. Прашањето на
пристап и заштита на личните податоци и оттука оневозможениот пристап до определени
полициски евиденции и бази на податоци кои се означени со определен степен на
класифицираност се ограничување на истражувањето.
Авторите компетентно комуницираат со релевантни истражувања за процесите на
полициско евидентирање на криминалот, елаборирајќи дека регистрирањето на
криминалот од страна на полицијата е контекстуално детерминиран. Понатаму,
контекстуалната детерминираност ја анализираат низ три аспекти, и тоа, општествен и
политички, организациски и ситуациски. Во оваа смисла, даден е осврт на претходни
истражувања кои упатуваат дека бројни фактори со различен интензитет влијаат врз
полициското регистрирање на криминалот и консеквентното создавање на полициските
статистики на криминалот. Како значајни за сопственото истражување, авторите ги
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истакнуваат истражувачките резултати кои покажуваат постоење на манипулативни
практики во полициското регистрирање на криминалот, односно дека бројот на пријавени
и регистрирани дела е пропорционален со бројот на полициски службеници,
оптовареноста на полицијата влијае врз намалено регистрирање на криминалот односно
потешките дела се регистрираат како полесни. Посебно се истакнува дека веројатноста
еден пријавен настан да се регистрира како кривично дело е поврзана со потенцијалот за
расветлување на кривичното дело и зголемување на стапката на откривање од страна на
полицијата.
Резултатите претставени во научно-истражувачкиот извештај отвараат многу значајна
дебата за полициското одлучување и дискрецијата, и истовремено се поставуваат
прашањата за важноста на примената на механизмите за обликување на униформно
постапување. Пред се, влијанието на генералниот и стручниот надзор. Во оваа смисла,
истражувачките резултати може да имаат влијание врз понатамошното градење на
униформни практики, а особено во сферата на обуката и надзорот.
Од анализата на истражувачките наоди, авторите на научно-истражувачкиот извештај
извлекуваат конкретни заклучоци и прецизно и коректно ги формулираат препораките кои
имаат исклучително значење за унапредувањето на процесите на полициско
евеидентирање и прикажување на криминалот. Користењето на богата странска и
домашна литература им овозможила на авторите коректно да го постават истражувањето и
да ги објаснат наодите потпирајќи се на современата криминолошка научна мисла и
теорија.
Заклучок
Ракописот „Процесот на евидентирање и статистичко прикажување на класичниот
криминал од страна на полицијата“, од авторите вон проф д-р Весна Стефановска, вон
проф д-р Богданчо Гогов и доц д-р Наташа Пеовска претставува комплексен научен труд и
има
карактеристики
на
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ
ИЗВЕШТАЈ.
Ваквата
карактеристика произлегува од пристапот на авторите кон детално разработената и научно
верификувана теориска рамка на истражувањето на процесите на полициско
евидентирање и прикажување на статистиките за криминалот и консеквентно собирање на
податоци и нивна тематска анализа. Применетиот методолошки пристап што вклучува
повеќестран пристап кон сите адресирани прашања го прави трудот научно релевантен.
Пристапот применет во поставувањето на предметот на истражувањето и добиените
истражувачки резултати претставени во научно истражувачкиот извештај, „Процесот на
евидентирање и статистичко прикажување на класичниот криминал од страна на
полицијата“, ја отсликува компетентноста на истражувачкиот тим и истовремено отвора
поле за развој на научно-истражувачките капацитети. Авторите доследно ги применуваат
начелата на научно-истражувачката дејност, а особено преку повеќестран пристап кон
проблемот од нивни научен интерес: процесот на евидентирање на криминалот и
создавањето на полициски статистики за криминалот. Опскурноста на научно втемелени
истражувања за националната полициската практика на евидентирање на криминалитетот
ја истакнува оригиналноста на целите на истражувањето. Истражувачките резултати ќе
имаат влијание врз развојот на науката за полицијата и ќе поттикнат понатамошни

31
истражувања за организацијата на полицијата, раководењето, градењето униформни
политики, одлучувачките елементи при создавање на слика за криминалитетот преку
полициското евидентирање на криминалот и полициската суб-култура. Рецензентката не е
претенциозна кога очекува заклучоците и конкретните препораки од истражувачкиот
извештај дека ќе влијаат врз унапредување на полициската практика.
Рецензентката ја истакнува заснованоста на пријавениот истражувачки проект врз
начелата на научно-истражувачката дејност, а пред се: поврзаност со образовниот систем,
етичност, разновидност на мислења, методи, теории и доктрини, и применливост на
резултатите. Применетото истражување поаѓа од теоретските стојалишта на релевантните
научни дисциплини кои го обликуваат полициското работење при евидентирање на
кривичните дела на класичниот криминал. Особена вредност на истражувањето се
согледува во примената на релевантни истражувачки резултати од научно верификувани
претходни истражувања за предметот на интерес. Следната карактеристика што го прави
истражувањето актуелно е критичката анализа на процесот на полициско евидентирање
на криминалот и согледувањето на факторите кои влијаат врз тој процес заради
идентификување на слабостите и предностите на полициското регистрирање на
криминалот.
Иако во криминолошката мисла официјалните статистички евиденции за пријавениот
криминал се сметаат како најмалку сигурни, тие сепак се најблиску до обемот на
вистински извршениот криминал, како и дека тие се значаен индикатор за работењето на
полицијата, но не и реална слика на динамиката и структурата на криминалот во
општеството. Но, несомнено е дека истражувањето на феноменолошките карактеристики
на криминалитетот се заснова на официјалните статистички евиденции на пријавениот
криминалитет.
Во националната теорија и пракса отсуствуваат сеопфатни истражувачки зафати кои се
занимаваат со одделните фази во создавањето на статистиката на криминалот. Особено е
актуелно истражувањето и анализата на процесите на создавање на статистика на
криминалот во полициската организација. Оттука, научно-истражувачкиот зафат
претставува пионерско продлабочено истражување целосно посветено на процесот на
евидентирање на класичниот криминал и негово статистичко прикажување од страна на
полицијата. Тоа значи дека авторите избрале оригинална, научно релевантна и актуелна
тема. Дискусијата на наодите и теоретската разработка отвараат широк простор за
понатамошна академска дебата. Авторите на овој труд се соочуваат со сериозна обврска
да продолжат со научно-истражувачката работа на полето на статистиките на криминалот,
а особено да ги реплицираат истражувачките инструменти на национално ниво, со што ќе
го актуелизираат значењето и вредноста на полициските статистики на криминалот како
предмет на континуиран научен интерес и истражување.
Истовремено, трудот има посебно апликативно значење за полициската организација
во развивање на соодветен и втемелен на потребите на современото општество пристап за
евидентирање, обработка, анализа и претставување на криминалитетот.

32
Рецензентката верува дека покрај интересот на академската заедница, овој научноистражувачки извештај ќе разбуди посебен интерес кај стручната јавност која се занимава
со статистиките на криминалот и ќе послужи како корисно четиво за едукација.
Воедно, со особено задоволство препорачувам трудот да се користи како УЧЕБНО
ПОМАГАЛО во наставата за студентите од прв, втор и трет циклус на студии на
Факултетот за безбедност-Скопје за дел од предметните содржини од областа на
полициските науки и од криминологијата.
По темелно разгледување и врз основа на оценката што ја истакнав во овој извештај,
во својство на рецензентка имам посебно задоволство да препорачам наставно-научниот
совет на Факултетот за безбедност-Скопје да го прифати рецензентскиот извештај за
научно-истражувачкиот извештај „Процесот на евидентирање и статистичко
прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, од авторите, вон
проф д-р Весна Стефановска, вон проф д-р Богданчо Гогов и доц д-р Наташа Пеовска со
позитивна оценка и да донесе одлука за негово објавување.
Скопје
25.02.2019 г.

Рецензентка
Вон. проф. д-р Стојанка Мирчева, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА
ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ХЕМИЈА, БИОХЕМИЈА И ДРУГО
НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС ПРИ
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
Врз основа на конкурсот на Технолошко-техничкиот факултет-Велес при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, објавен во весниците „Нова
Македонија“ и „Коха“ на 22.1.2019 година, за избор на наставник во сите наставнонаучни звања во наставно-научната област: Хемија (10700), Биохемија (10703) и
Друго (10714), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-70/4,
донесена на 14.2.2019, е формирана Рецензентска комисија во состав:
1. д-р Лидија Шоптрајанова, редовен професор на Природно-математички
факултет, Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (во
пензија) - претседател,
2. д-р Илинка Донова, редовен професор на Природно-математички факултет,
Институт за хемија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (во пензија) –
член,
3. д-р Џулијана Томовска, редовен професор на Факултет за биотехнички
науки - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола – член.
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во
научната област: хемија, биохемија и друго, во предвидениот рок се пријави
д-р
Валентина Павлова, вонреден професор на Технолошко-иехнички факултет во
Велес.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Кандидатот д-р Валентина Павлова е родена на 7.6.1975 година, во Велес,
Република Македонија. Основно образование завршила во Неготино, додека средно
образование (природно-математичка насока) во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“
во Кавадарци, во учебната 1993/94 година со континуиран одличен успех 5,00. Во
средното образование ѝ била доделена стипендија за талентирани ученици од
страна на Министерство за образование и наука на Република Македонија, која
продолжила да ја користи и во текот на студирањето на додипломските и
постдипломските студии. Во учебната 1994/95 година се запишала на Природноматематичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
(студии по хемија-препаративна насока). Дипломирала на 22.10.1999 година, со
просечен успех 9,21 со одбрана на дипломскиот труд на тема: „Разработка на
квадратно-бранова и циклична волтаметриска метода за определување на
ванадиум“.
Во учебната 2000/01 година се запишала на магистерски студии на Природноматематички факултет (ПМФ), при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
(студии по хемија). Студиите ги завршила на 7.3.2005 година, со просечен успех
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10,00, со одбрана на магистерскиот труд на тема: „Разработка и примена на
високоефикасни течни хроматографски и волтаметриски методи за определување
на кокаин и бензоилекгонин“, изработен во соработка со Секторот за криминалистичка техника при Министерството за внатрешни работи на РМ.
Кандидатот д-р Валентина Павлова, како демонстратор (2001-2002), помлад
асистент (2002-2005) и асистент (2005-2009) била ангажирана во изведувањето на
лабораториски и нумерички вежби по предметите: Медицинска хемија
(Медицински и Стоматолошки факултет, Скопје); Општа и неорганска хемија
(Институт за биологија, двопредметни студии по биологија-хемија, ПМФ, Скопје);
Аналитичка хемија (Институт за хемија, Институт за биологија, двопредметни
студии по биологија-хемија, ПМФ, Скопје; Машински факултет, Скопје);
Инструментална анализа (Институт за хемија, ПМФ, Скопје); Аналитичка хемија и
инструментална анализа (дообразование на наставници по хемија и биологија од
основно училиште). Д-р Валентина Павлова изведувала вежби по предметот
Хемија на англиски јазик, за учениците од Приватната гимназија „НОВА“ Скопје.
Хроматографија и Анализа на траги се предметите со кои учествувала во наставата
на последипломските студии по хемија, ПМФ, Скопје.
Докторската дисертација под наслов „Определување на некои психостимулативни дроги во форензички примероци и различни пијалаци со примена на
високоефикасна течна хроматографија“ ја одбранила на 19.11.2007 година, на
Институтот за хемија, Природно-математички факултет при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, продолжувајќи ја соработката со Секторот за
криминалистичка техника при Министерството за внатрешни работи на РМ. Со тоа
се стекнала со научниот степен доктор на науки од научната област хемија.
По изборот во звање доцент по хемија и биохемија, до изборот во звање
вонреден професор континуирано е ангажирана во изведување на наставата на
Технолошко-техничкиот факултет-Велес и дисперзираните студии во Кичево и
Битола. Д-р Павлова изведува предавања по неколку предмети на двете студиски
програми од прв циклус. На насоката Прехранбена технологија и биотехнологија
тоа се предметите: Аналитичка хемија; Биохемија; Вовед во технологија на
козметички и фармацевтски производи; Антиоксиданси, витамини и минерали. На
насоката Нутриционизам е ангажирана да изведува настава по предметите
Биохемија 1 и Биохемија 2, а со неколку предавања е вклучена и во наставата на
предметот Познавање на исхрана 1 и Вовед во професија нутриционизам. Исто
така, таа изведува настава на втор циклус студии на Технолошко-техничкиот
факултет-Велес по предметите: Методи на научноистражувачката работа со
биостатистика; Сензорна анализа; Нова, органска и функционална храна.
Постдокторски студии по Прехранбена технологија и нутриционизам,
завршува на Faculty of Food Technology and Nutrition, Alexander Technological
Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, на темата „Study of
rheological properties of frozen and fresh dough systems using squeeze flow technique
under lubricated conditions“, декември 2014- мај 2015 година.
Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во
Билтен на Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр. 383, од 31.1.2014
година, со одлука од Наставно-научниот совет на Технолошко-технички факултет
Велес од 24.2.2014 број 02-230/3.
Кандидатот активно се служи со англиски јазик, а се служи и со германски и
бугарски јазик.
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни,
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени
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во Билтени на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, бр. 794, од 30.12.2002
г. (при избор во помлад асистент); бр. 845, од 16.2.2004 г. (реизбор во помлад
асистент); бр. 876, од 1.7.2005 г. (избор во асистент); 950, од 15.10.2008 г. (реизбор
во асистент) и во Билтени на Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, бр.
321, од 1.7.2009 г. (избор во доцент) и бр. 383, од 31.1.2014 г. (избор во вонреден
професор) како и вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на
кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета
поднесена документација која е од важност за изборот.
1. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ

2.1 Наставнообразовна дејност
Д-р Валентина Павлова, по изборот во звањето вонреден професор на
Технолошко-техничкиот факултет-Велес, на прв циклус студии на студиската
програма Прехранбена технологија и биотехнологија и на Нутриционизам,
изведува настава по следниве предмети (целосно или по поглавја): Биохемија,
Биохемија 1 и 2, Аналитичка хемија, Вовед во професија нутриционизам,
Познавање на исхраната 1, Вовед во технологија на козметички и фармацевтски
производи, Антиоксиданси, витамини и минерали, Исхрана на спортисти, жени и
стари лица, Сензорна анализа на храната. Во академската 2016/2017 година
изведува настава на Ветеринарниот факултет во Битола, на студиската програма
Интегрирани студии по ветеринарна медицина-Доктор по ветеринарна медицина
по предметите: Хемија, Биофизика, Експериментална хемија, Хигиена со екологија,
Биохемија, Клиничка биохемија и Еколошка заштита.
На постдипломски студии, д-р Валентина Павлова била ангажиранa во
изведување на настава на студиските програми: Управување со квалитет и
безбедност на храна и Нутриционизам. Во рамки на тоа ги изведува предметите
(целосно или по поглавја): Методи на научноистражувачка работа со
биостатистика, Современи методи за контрола на храната (вклучува и сензорна
анализа), Прехранбена микрoбиологија, Нутритивни аспекти на состојките на
храната, Биоактивни компоненти во храната, Диетотерапија кај малнутриции,
здебеленост и ко-морбидитети, Диетопревенција и диетотерапија, Диетотерапија
кај заболувања на одредени органски системи. Со своето залагање, кандидатот дал
придонес за оформување на горенаведените предмети кои се слушаат на ТТФ во
вториот циклус студии.
Д-р Валентина Павлова е вклученa и во изведување настава на трет циклус
студии на студиската програма Иновативни технологии за храна и нутриционизам
на Технолошко-техничкиот факултет, каде што ги предава предметите (целосно
или по поглавја): Научноистражувачки методи во прехранбената технологија и
нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика; Биохемија на важни
компоненти во храна; Оксиданси и антиоксиданси (природни и синтетички);
Хербални лекови, лековити билки и мед; Нова и функционална храна; Хемија на
храна; Модерни инструментални методи, техники за анализа и сензорна анализа на
храна.
Кандидатот е автор на рецензиран учебник (во печат):
1. В. Павлова, М. Менкиноска, Минерали, витамини и антиоксиданси (Билтен бр.
423, од 30.12.2016),
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2. В. Павлова, Сензорна анализа на храната (Билтен бр. 424, од 01.02.2017)
Д-р Валентина Павлова била ко-автор на Универзитетскиот практикум:
1. С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска, В. Павлова, Квантитативна аналитичка хемија, ПМФ Скопје I (прво) издание, 2007 г.,
2. С. Петровска-Јовановиќ, В. Трајковска, В. Павлова, Квантитативна аналитичка хемија, ПМФ Скопје II (второ изменето и дополнето) издание, 2009 г.
Кандидатот има напишано интерни скрипти по предметите: Биохемија,
Биохемија 1, Вовед во технологија на козметички и фармацевтски производи,
Антиоксиданси, витамини и минерали, Познавање на исхраната 1, Исхрана на
спортисти, жени и стари лица, Сензорна анализа на храна, а ко-автор е на
Практикуми за лабораториски и нумерички вежби по предметите кои ги предава.
Вклучена била во преводот на одредени поглавја на два универзитетски
учебници:
1. D. A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Analytical Chemistry - An
Introduction, 7th. Edition, Saunders College Publishing, Philadelphia, London, 2000
2. D. Harvey, Modern Analytical Chemistry, Mc Graw Hill, Boston, 2000
Д-р Валентина Павлова е рецензент на 3 универзитетски учебни помагала (во
печат):
1. Г. Павловска, В. Јанкулоска, Збирка задачи по општа хемија, (Билтен бр. 433, од
1.9.2017 г.)
2. Г. Павловска, В. Јанкулоска, Практикум по општа хемија, (Билтен бр. 433, од
1.9.2017 г.)
3. Г. Павловска, В. Јанкулоска, Практикум по аналитика на храна, (Билтен бр. 435,
од 1.11.2017 г.)
Била рецензент на учебник за основно образование-претседател, Учебник за
предмет Хемија за VII одделение за основно образование (Решение бр. 19-975/2 од
16.6.2009 г.) и на два билатерални научноистражувачки проекти, со Народна
Република Кина, поднесени до МОН (Решение бр. 16-2520/1 од 17.12.2012 г.)
Во соработка со организацијата IAESTE е ментор на стручни практики на
двајца студенти, од прв циклус студии при Универзитетот во Бања Лука,
Технолошки факултет, Бања Лука (Босна и Херцеговина) 2013 год.; втор циклус
студии при Технички Универзитет-Минхен, Минхен (Германија) 2016 год.
Учествувала во изработка на Елаборат за акредитација на студиска програма
од прв, втор или трет циклус студии:
 прв циклус (Прехранбена технологија и биотехнологија и нутриционизам)
 втор циклус (Управување со квалитет и безбедност на храна (едногодишни),
Нутриционизам (едногодишни и двегодишни)
 трет циклус (Иновативни технологии за храна и нутриционизам).
Од последниот избор во вонреден професор, д-р Валентина Павлова е ментор
на 67 дипломски работи и 8 магистерски работи, а била и член на Комисија за
оцена и одбрана на 51 дипломска работа, 4 магистерски трудови и на 2 докторски
дисертации.
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Оцена од спроведена самоевалуација
Кандидатот д-р Валентина Павлова доби позитивна оценка 4,63/5,00 за
квалитет на реализирана наставнообразовна дејност, од анонимно спроведената
анкета на студентите на Технолошко-техничкиот факултет. Ова е потврда дека
кандидатот наставните обврски ги извршувал професионално, на високо стручно
ниво, совесно и квалитетно.

2.2 Научно-истражувачка дејност
2.2.1. Учество во научноистражувачки проекти
Проф. д-р Валентина Павлова билa раководител на еден национален научен
проект, а учествувала како член во 15 меѓународни, билатерални и национални
научни проекти дадени подолу:
1. Development of HPLC methods for determination pesticides from wine samples
(Ministry of sciences of Macedonia), 2000-2003, (национален)
2. Study of redox reactions of uraciles with modern volammetric methods (Ministry of
sciences of Macedonia), 2000-2003, (национален)
3. Development and application of chromatographic and voltammetric methods for
determination of drugs - group of cocaine and amphetamine (Ministry of sciences of
Macedonia and Croatia), 2005-2006, (билатерален)
4. Development of methods for determination of chemical forms of toxic and escential
elements in food products and environmental examples (Ministry of sciences of
Macedonia and Bulgaria), 2005-2007, (билатерален)
5. TEMPUS project, Reforms and upgrade of chemistry undergraduate studies in
Macedonia, 2007-2009, (меѓународен)
6. Bioaccumulation of perfluorinated compounds-the last big chemical affair of the 20 th
century, (Ministry of sciences of Macedonia), 2010-2012 (национален)
7. TEMPUS project, FOODLINKS, Improving academia-industry links in food safety
and quality (158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES), 2010-2013 (меѓународен)
8. TEMPUS project, STREW, (TEMPUS building capacity for structural reform in
higher education of Western Balkan countries), 2010-2013 (меѓународен)
9. BASILEUS IV, Balkans academic scheme for the internationalisation of learning
in cooperation with EU universities, Erasmus Mundus Action 2 Lot 6-Western
Balkans region, 2012-2016 (меѓународен)
10. Mothers approve, Droga Kolinska, Member of Atlanic group, Zagreb, Croatia, 2013
(национален)
11. BASILEUS V, Balkans academic scheme for the internationalisation of learning
in cooperation with EU universities, Erasmus Mundus Action 2 проект Lot 7Western Balkans region, 2013-2017 (меѓународен)
12. BALKAN MED project, Benefit as you save (BAS),) Interreg V-B, Balkan
Mediterranean project, 2017-2020, (меѓународен)
13. Twining project, Developing cooperation between higher education institutions, the
private sectors and relevant public bodies. MK 13 IPA SO 01 16 R,2017
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14. Healthy meal for every child, Vanila Fud, Skopje, Macedonia, October 2017-June
2018, (национален)-раководител
15. With better nutrition of children to better health and well-being, Centre for Regional
Policy Research and Cooperation (Studiorum), supported by the Office of UNICEF in
Skopje, February-March 2018, (национален)
16. Healthy meal for every child, new trends in school kitchens, Vanila Fud, Skopje,
Macedonia, July 2018-May 2019, (национален)

2.2.2 Објавени и презентирани научни трудови
Како автор или ко-автор, во земјата и во странство, д-р Валентина Павлова ги
публикувала и ги презентирала своите резултати од научноистражувачката работа
во вкупно 186 трудови. Научните, стручните и апликативните трудови на
кандидатот до изборот во звањето вонреден професор (вкупно 101) се рецензирани
во Билтенот на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје: бр. 794, од 30.12.2002
г.; бр. 845, од 16.2.2004 г.; бр. 876, од 1.7.2005 г.; 950, од 15.10.2008 и во Билтенот
на Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола: бр. 321, од 1.7.2009 и бр. 383, од
31.1.2014. Трудовите се цитирани 91 пат, информација добиена преку web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar).
Од изборот во звањето вонреден професор до денес, д-р Валентина Павлова има
објавено 40 и презентирано 45 научноистражувачки трудови во меѓународни
списанија и зборници на трудови од меѓународни и домашни конференции,
индексирани во следниве бази: ЕBSCO, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank, дадени подолу:
А) Објавени трудови
1. V. Pavlova, Functional foods based on Jerusalem artichoke, Journal of Food and
Packaging Science, Technique and Technologies, 3, 59-63 (2014). ISSN 1314-7773
Во овој труд е извршена анализа на извори на литература во врска со тековните
тенденции во производството на функционална храна збогатена со природни
хранливи материи од растително потекло. Фокусот е даден на хемискиот состав на
Еврејска артичока-Чичока (Helianthus tuberosus L.), која е исклучително богата со
диететски влакна, многу биолошки активни супстанции, меѓу кои и пребиотикот
инулин. Истакнати се поволните физиолошки ефекти кои ја определуваат и
примената на ова растение во производството на здрава и функционална храна и
пијалаци.
2. N. Gjorgovska, K. Filev, V. Pavlova and V. Levkov, Effects of the soy isoflavones
on the growth and the exterior development of the ISA Brown pullets, Emirates
Journal of Food and Agriculture, 26 (9), 822-827 (2014). pISSN: 2079-052X, eISSN:
2079-0538 (IF=0.609) Thomson Reuters
Спроведена е студија за утврдување на ефектот на изофлавоните врз
перформансите на раст и телесна тежина на пилиња од испилување до возраст од
20 недели, чувани на светло во фарма за одгледување. Изофлавоните од соја се
фитоестрогени со иста структура како естрогенските хормони на животните, но со
послаба активност влијаат врз растот и телесната тежина на малите пилиња. Во
различни периоди сточната храна е збогатена со суплемент од 40,88% изофлавони
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во количество од 300, 600, 1200 и 1800 mg/kg храна. Резултатите од ова
истражување покажуваат дека изофлавоните додадени во исхраната не влијаат врз
индексите на скелетни екстериери (должина на нозе, цврстина и масивност) на ISA
кафеавите пилиња.
3. М. Меnkinoska, I. Gjorgoski, S. Manasievska-Simic, V. Pavlova, Z. Popeska, V.
Stanoev, T. Blazevska, H. Poposka, N. Gjorgovska, V. Levkov, The Influence of Fechelates Fertilizers on the Soft Wheat`s Quality, International Journal of Emerging
Technology and Advanced Engineering, 4 (9), 80-88 (2014). ISSN 2250–2459
(IF=2.324)
Во овој труд авторите го испитуваат влијанието на железо хелатните ѓубрива
врз концентрацијата на железо во семето и брашното на мека пченица од сортата
„Треска“, морфолошките и производствените карактеристики преку почвена,
фолијарна и почвено- фолијарна апликација. Добиените резултати, со примена на
атомска апсорпциона спектроскопија покажуваат дека најголема концентрација на
Fe во семето (65,4 mg/kg) има со примена на фолијарно ѓубрење, а најмала
концентрација (40,6 mg/kg) со почвено ѓубрење. F-тестот покажува дека постои
значајна разлика во однос на висината на стеблото и тежината на зрната.
Хектолитарската маса на агрономски фортифицираната пченица во однос на
контролната е повисока за 0,72%.
4. A. Saveski, T. Kalevska, D. Damjanovski, V. Pavlova, V. Stamatovska, Application
of the HACCP system on the lineage of production of shvarcvald cherry ice cream,
Journal of Hygienic Engineering and Design, 6, 93-96 (2014). ISSN 1857-8489
SCOPUS.
Целта на овој труд е да се претстави имплементацијата и примената на HACCP
системот за производствената линија за сладолед Шварцвалд цреша, во фабриката
„Милина“ од Прилеп. За секоја од критичните контролни точки е направен HACCP
план кој ги сумира анализираните резултати и ги прегледува опасностите,
критичните граници, мониторингот, поправните мерки, верификацијата на HACCP
записите. Безбедноста и квалитетот на сладоледот се подобрени со примена на
HACCP системот и ефикасното спроведување на мерките за контрола и евиденција.
5. M. Menkinoska, I. Gorgoski, V. Pavlova, S. Manasievska-Simic, V. Stamatovska, T.
Blazevska, Effects of milling to Zn and Fe content of soft wheat flour from
Macedonia, Horizons-series B, 1, 141-150 (2014). ISSN 1857-8578
Во овој труд е испитано влијанието на процесот на мелење на концентрациите
на железо и цинк, во семето и сомеленото брашно на две сорти мека пченица,
„Радика“ и „Треска“. Хемиските анализи направени со атомско апсорпциона
спектроскопија констатираат повисоки концентрации во семето, во споредба со
концентрациите на Fe и Zn во брашното. Со мелењето се губат важните микронутриенти и се добива брашно со пониска нутритивна вредност.
6. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazevska, N. Gjorgovska, HPLC method for
determination of some psychostimulative drugs using derivatization reagent,
Horizons-series B, 1, 173-182 (2014). ISSN 1857-8578
Во овој труд се евалвирани различни начини за брзо и осетливо определување
на некои психостимулативни дроги (MDA, MDMA, MDEA, MBDB) со примена на
високоефикасна течна хроматографија. Методот вклучува постапка на дериватизација со 3,5-динитробензоил хлорид на собна температура. Истражувани се
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условите за дериватизација, вклучувајќи ги рН вредноста, времето на реакција и
концентрацијата на дериватизациониот реагенс. После извршената оптимизација на
експерименталните параметри, најдобри резултати се добиени со примена на пуфер
со 10,0, време на реакција 5 минути и концентрација на дериватизациониот реагенс
од 5 mmol/L.
7. V. Pavlova, G. Cilev, N. Pacinovski, B. Ristanović, A. Petreski, Examination of
quality and hygienic correctness of the by-obtained in manufacturing vegetables and
fruits, Journal of Hygienic Engineering and Design, 7, 100-106 (2014). ISSN 18578489 SCOPUS.
Авторите спроведуваат студија во која се прави хемиска анализа на нуспроизводи добиени при преработка на грозје при производство на вино; пиперки при
производство на ајвар и домати при производство на кечап. Презентираните
резултати укажуваат дека истите содржат големи количини на протеини (грозје12,66%, пиперки-18,77%, домати-21,15%), масти (грозје-10,60%, пиперки-13,20%,
домати-8,18%) и целулоза (грозје-39,16%, пиперки-39,31%, домати-37,78%) каде
што протеините имаат неповолен аминокиселински состав. Резултатите од
микробиолошките анализи (број и присуство на: Bacillus spp., Staphylococcus spp.,
E. coli, Salmonella spp., Clostridium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Fusarium
spp.), испитувањата на тешки метали (As, Pb , Hg, Cd) и содржината на
микотоксини (афлатоксин Б1, оратоксин А, зераленон, Т-2 токсин) покажуваат дека
нуспроизводите добиени при производството на зеленчук и овошје се хигиенски
исправни и безбедни.
8. M. Reluškoska, S. Petkovska, T. Kalevska, V. Pavlova, A. Saveski, Effects of
application of organic food, Međunarodnog skupa studenata tehnologije IX, Zbornik
radova, 37-42, Novi Sad, 17-21 November 2014.
Во овој труд авторите даваат осврт на хемискиот состав на органското и
конвенционалното овошје кое се одгледува во Р. Македонија, сензорните својства и
рокот на употреба. Презентирани се резултатите од јавното мислење на 50
испитаници од машки и женски пол на возраст од 19-22 години за ефектите од
органската храна, од кои се констатира дека органското овошје покрај тоа што е
здравствено безбедно, исто така претставува и одличен извор на витамини,
минерали, диететски влакна. Младата популација иако е добро информирана за
квалитетот и нутритивното значење на органското овошје, сепак како единствена
причина за реткото купување ја наведува неговата висока цена.
9. B. Taleska, V. Pavlova, A. Saveski, Impact of chemical ingridients used in
convesation of vegetables on human health, Međunarodnog skupa studenata
tehnologije IX, Zbornik radova, 43-47, Novi Sad, 17-21 November 2014.
Целта на истражување во овој труд е добивање на конкретни податоци за
најчесто употребуваните конзерванси во исхраната на населението. Анкетирани се
88 испитаници од двата пола на возраст од 14 до 70 години со различен статус во
однос на брачната состојба. Добиените резултати укажуваат на мало познавање на
улогата на природните (шеќер, сол), како и на вештачките конзерванси. Ова
укажува од потреба на едукација на населението за примена на конзервансите за
уништување на микроорганизми присутни во храната и продолжување на рокот на
употреба, со особено внимание на количината која се употребува за да се избегнат
несаканите ефекти.
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10. N. Ilievska, V. Pavlova, Determination of nutritional status with Darkfield
microscopy live blood analysis, Journal of Hygienic Engineering and Design, 9, 8589 (2014). ISSN 1857-8489 SCOPUS.
Во овој труд се презентирани резултатите од методот на анализа со Darkfield
микроскопија на две лица: со дијабетес мелитус тип 2 кој прима инсулинска
терапија и спортистка која е нетолерантна на казеин и има симптоми на замор. Овој
визуелен метод му овозможува на нутриционистот и на клиентот да ја видат крвта
во неговата жива форма, потврда и сознание дека изборот што се прави во
секојдневната исхрана влијае во одржувањето на нивната хомеостаза.
Микроскопијата со капка крв е моќна алатка за нутриционистите да препорачаат
доволен внес на храна и протокол за исхрана за секој поединец.
11. B. Taleska, Lj. Trifunova, V. Pavlova, M. Menkinoska, Usage of probiotics in diet,
KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative papers 5 (8/1), 167171 (2015). ISSN 1857-92 (IF=1.023) Global Impact and Quality Factor.
Авторите во овој труд ги обработуваат микробиолошките карактеристики на
пробиотиците, нивната функција и влијанието на човековиот организам. Целта е
насочена во запознавање на населението со суштинското значење, безбедноста и
употребата на пробиотикот и храна која содржи пробиотици за мали деца, возрасни
лица и лица со нарушен имунолошки систем. Спроведената анкета на 74
испитаници на возраст од 14-65 години потврдува дека рекламите и актуелноста на
додатоците во исхраната доведува и до нивна несоодветна употреба.
12. A. Saveski, V. Pavlova, T. Kalevska, V. Stamatovska, M. Srbinoska, Мeasuring the
quantity of anthocyanidins in frozen fruits, Journal of Hygienic Engineering and
Design, 12, 39-43 (2015). ISSN 1857-8489 SCOPUS
Во овој труд се применети три различни спектрофотометриски методи за
утврдување на вкупниот број антоцијанини на смрзнати малини, јагоди и вишни.
Резултатите добиени од истражувањето покажуваат дека тие се најзастапени во
малините, па вишните и најмалку во јагодите. Замрзнувањето при ниски
температури не само што дозволува да се продолжи периодот на консумирање на
овошјето, туку исто така, дозволува и да се зачува нутритивниот квалитет што има
позитивни здравствени бенефити: превенција од коронарни болести, како и
зголемена антиоксидативна и антиканцер активност.
13. B. Taleska, V. Pavlova, T. Blazevska, M. Menkinoska, Monitoring air quality in
municipality of Veles, Međunarodnog skupa studenata tehnologije X, Zbornik
radova, 84-87, Novi Sad, 01-06 November 2015. UDK 504.3.054 (497.17)
Целта на трудот е определување на концентрацијата на полутанти во воздухот
(SO2, NOx, РМ10, РМ2,5, TSP, CO, O3, NMVOC, тешки метали). Дискутирани се
нивните гранични вредности и влијанието врз животната средина и здравјето на
луѓето, трендот на намалување и придонесот кон зголемување или намалување на
стакленичките гасови кои доведуваат до глобално затоплување и климатски
промени. Добиените резултати ја претставуваат состојбата на просечни годишни
концентрации на анализираните загадувачки материи, како и состојбата на SO 2,
РМ10, и, О3 во Велес за месеците мај, јуни и јули 2014 година.
14. D. Daniloski, G. Pavlovska, V. Pavlova, T. Kalevska, A. Saveski, Determination of
physical and chemical parameters in milk from Macedonian market, Međunarodnog
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skupa studenata tehnologije X, Zbornik radova, 88-92, Novi Sad, 01-06 November
2015. UDK 637.12:543.635.3:543.92
Во овој труд се анализирани четири најконсумирани млека од македонскиот
пазар: Бимилк, Sütaş, Дукат и Алпско преку определување на густина, процент на
масти, белковини, киселост и суви материи. Добиените резултати се во согласност
со постоечките законски прописи.
15. V. Pavlova, M. Papageorgiou, S. Raphaelidies, Texture analyzer used for
investigation flow properties of fresh and frozen dough, (Proceedings of 4 th
International Conference and Exhibition on Food Processing & Technology, London,
UK, 10-12 August, 2015), Journal of Food Processing and Technology, 6 (8), 229
(2015) ISSN: 2157-7110 (IF=4.87) Index Copernicus Value.
Ова истражување има за цел да се проучат својствата на свежо и замрзнато
тесто со анализатор на текстура, преку испитување на механичкиот одговор
директно поврзан со површината или внатрешната структура на материјалот. За
време на складирањето во замрзната состојба, постепеното губење на јачината на
тестото се должи на намалувањето на вкрстеното поврзување на глутенот,
предизвикано од рекристализација на мразот и редистрибуција на водата
предизвикана од модификација на капацитетот на водата за врзување на
компонентите во тестото. Добиените резултати од експериментите направени со
константен степен на истегнување од 1%, 4%, 7% и 10% покажуваат
вискоеластични својства на свежото и замрзнато тесто.
16. V. Pavlova, Triacylglycerols, lipoproteins and cholesterol in human blood,
(Proceedings of 4th International Conference and Exhibition on Food Processing &
Technology, London, UK, 10-12 August, 2015), Journal of Food Processing and
Technology, 6 (8), 222 (2015) ISSN: 2157-7110 (IF=4.87) Index Copernicus Value
Целта на овој труд е да се определат вкупните липиди (триацилглицероли,
холестерол, липопротеини) во хумана крв. Биохемиските анализи на 52 пациенти се
направени во ПЗУ „Ера-Медика“ Кичево. Спектрофотометриски метод кој
комбинира активност на ензимите: липопротеин липаза, пероксидаза и глицеро
киназа се користи за одредување на триацилглицеролите во крвта. Анализата на
холестеролот е спроведена со ензимско-колориметриски тест со липидно-чистечки
фактор, а анализата на липопротеините HDL и LDL е направена со примена на
Cholesterol liquicolor-кит на бранова должина од 500 nm.
17. V. Simovska-Jarevska, S. Martinovski, V. Antovska, V. Pavlova, D. Damjanovski, Z.
Uzunoska, T. Kalevska, T. Blazevska, Socioeconomic inequalities in diet and
physical activity among Macedonian population and model of behavioral
modification, (OMICS, Internationalconferenceseries.com), Satellite Symposium for
Euro Global Summit & Medicare on Weight Loss, 47-53 (2015).
Општата цел на студијата е да се анализираат и оценат резултатите за
социоекономските разлики: приходи и едукација за потрошувачката на главните
видови храна поврзани со здравјето, додека специфичната да се предложи модел за
унапредување на здравјето за модификација на ефективното однесување. Студијата
на пресек базирана на популација со здравствено-ризично однесување е спроведена
на 1020 учесници, на возраст од 19 до 65 год. на национално ниво во Р.
Македонија, со помош на прашалници.
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18. Gj. Nakov, D. Damjanovski, V. Pavlova, D. Nedelkoska, Lj. Necinova, N. Ivanova,
S. Damyanova, O. Gubenia, Impact of the kind of wine storage on chemical and
physical characteristics of the Vranec wine, Ukrainian Food Journal, 4 (2), 271-280
(2015). ISSN 2304-974X (IF=0.453) Index Copernicus Value, EBSCO.
Во овој труд е извршено проучување на влијанието на начинот на складирање
на физичко-хемиските својства на вино чувано во резервоар и во пакет. Предмет на
истражување е вино „Вранец“ од винарија „Стоби“, гроздобер 2011 година на кое
му се испитани: рН, вкупни киселини, процент на алкохол, полифеноли и
антоцијани, концентрација на SO2, интензитет на боја. Утврдено е дека начинот на
складирање има влијание врз испитуваните својства на виното.
19. A. Saveski, V. Stamatovska, V. Pavlova, T. Kalevska, R. Spirovska Vaskoska,
Sensory analysis of raspberry jam with different sweeteners, Food science,
engineering and technologies-2015, Scientific Works, 62, 294-297, Plovdiv, Bulgaria,
23-24 October, 2015.
Целта на ова истражување е да се одредат сензорните разлики на џем од малина
подготвен со сахароза и со други засладувачи (фруктоза, сорбитол и агаве-сируп).
Традиционалниот хедонистички тест за прифаќање е спроведен на група од 13
испитаници - студенти како необучени потрошувачи. Ова истражување обезбедува
доказ дека џемовите засладени со нискокалорични засладувачи, каков што е
сорибитолот имаат дури и подобра сензорна прифатливост од традиционал-ните
џемови подготвени со сахароза.
20. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazevska, M. Tumbova, Nutritional therapy of
patients with inflammation of the gallbladder and biliary, Journal of Hygienic
Engineering and Design, 14, 77-82 (2016). ISSN 1857-8489 SCOPUS.
Авторите на овој труд опишуваат режим на исхрана поделена на три фази на 30
пациенти (15 мажи и 15 жени, на возраст од 18 до 78 години) со воспаление на
жолчното ќесе и жолчниот систем од ЈЗУ Општа болница - Велес. Во тек на една
недела беа контролирани вредности на еритроцити, леукоцити, гликоза, уреа,
аспартат трансаминаза (AST), аланин трансаминаза (ALT) и алфа-амилаза.
Исхраната на овие пациенти е од големо значење и затоа се даде предлог да се
организираат семинари и предавања на кои луѓето би можеле да добијат повеќе
информации за внес на дозволена и недозволена храна во различен период на
лекување и/или за спречување на болеста.
21. B. Markovska, V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, Functional aspects of
prebiotics used in infant nutrition, KNOWLEDGE International Journal Scientific
papers 13.2, 273-278 (2016) ISSN 1857-92 (IF=1.023) Global Impact and Quality
Factor.
Во овој труд се резимирани резултатите од интервентните студии во кои
немлечните олигосахариди се користат за да го eмитираат пребиотичкиот ефект на
доењето. Вториот фокус се однесува на прашањето за тоа дали пребиотичката
активност има корисни ефекти врз постнаталниот развој на имунолошкиот систем.
Податоците јасно покажуваат дека немлечните пребиотици можат да го имитираат
пребиотичкиот ефект на доењето, а тоа има позитивни последици за постнаталниот развој на имунолошкиот систем.
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22. M. Menkinoska, T. Blazhevska, V. Pavlova, Improving the quality of soft wheat
through bio-fortification with Zn chelating fertilizers, KNOWLEDGE International
Journal Scientific papers 13.2, 335-340 (2016) ISSN 1857-92 (IF=1.023) Global
Impact and Quality Factor
Целта на ова истражување е да се испита влијанието на Zn EDTA преку
почвена, фолијарна и почвено+фолијарна апликација врз концентрацијата на Zn и
врз морфолошките и производните карактеристики на мека пченицa, сорта
„Треска“. Од добиените резултати направени со пламена атомска апсорпциона
спектро-скопија е констатирана највисока концентрација на Zn во пченицата
добиена со почвено+фолијарно ѓубрење за 26,83% повеќе во споредба со
контролата. Анализите на морфолошките и производните карактеристики се
извршени со биометриски мерења. Апликацијата на Zn EDTA доведува до значајно
зголемување на содржината на Zn во пченичното зрно при што како најпогодна за
оброк е пченицата добиена со почвено+фолијарно ѓубрење.
23. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, B. Markovska, Improving the nutritional
knowledge for healthy aging, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers
13.3, 333-338 (2016) ISSN 1857-92 (IF=1.023) Global Impact and Quality Factor
Во овој труд е направено Рандом анкетирање на стари лица од општина Велес,
за навиките во исхраната и нивно познавање за здраво стареење. На квалитетот на
животот може да се влијае во голема мера преку начинот на исхрана. Пушењето,
лошата и нередовна исхрана, алкохолот и стресот во значителна мерка
поттикнуваат создавање на слободни радикали кои ги оштетуваат нашите клетки со
што се старее. Лицата кои имаат правилна и врамнотежена исхрана не се подложни
на вишок од килограми, се повитални и имаат помалку здравствени проблеми.
24. T. Blazhevska, V. Pavlova, M. Menkinoska, Improving the quality of drinking water
after filtration process, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers 13.3,
481-486 (2016) ISSN 1857-92 (IF=1.023) Global Impact and Quality Factor
Целта на овој труд е да се одреди квалитетот на сировата вода пред влезот на
фабриката за преработка на вода и вода после процесот на филтрација. За таа цел
определени се физичко-хемиските параметри: турбидитет, рН вредност, биолошка
потрошувачка на кислород, хемиска потрошувачка на кислород, и вкупен органски
јаглерод. Примероците на вода беа анализирани во месец август и ноември. Според
добиените резултати иако има одредени сезонски варирања, квалитетот на сировата
вода која доаѓа од акумулацијата и квалитетот на вода после преработка во
фабриката во ЈКП „Дервен“-Велес е во границите на МДК, пропишани според
Уредбата за класификација на водите.
25. М. Меnkinoska, V. Pavlova, T. Blazevska, Qualitative and productive properties of
bio-fortification soft wheat of the varieties, "Radika", Book of proceedings of 7
International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2016”, 1108-1114,
Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 06-09 October, 2016, ISBN 978-99976-632-7-6,
10.7251/AGRENG1607166.
Целта на ова истражување е да се испита влијанието на Fe-EDTA и Zn-EDTA
вештачките ѓубрива преку почвена, фолијарна и почвено+фолијарна примена на
квалитативни и продуктивни карактеристики на мека пченица сорта „Радика“.
Може да се заклучи дека агрономската биофортификација што е актуелна
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претставува алтернативно економски оправдано решение кое доведува до
подобрување на квалитативни и продуктивни карактеристики.
26. T. Blazhevska, M. Menkinoska, V. Pavlova, V. Stamatova, N. Lekovski,
Representation of the content of inorganic nitrogen in Eleska river, Book of
proceedings of 7 International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2016”,
2178-2183, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 06-09 October, 2016, ISBN 97899976-632-7-6, 10.7251/AGRENG1607325.
Целта на овој труд е да се утврди содржината на неорганскиот азот изразен
преку амонијак, нитрити и нитрати и растворен кислород и со тоа да се одреди
квалитетот на примероци од вода од реката Елешка (притока на Црна Река) земени
по нејзиното влевање во Р. Македонија, во близина на селото Егри. Добиените
вредности покажуваат дека не постои поголема фекална контаминација (според
содржината на амонијак), но според нејзиниот квалитет и намена, водата спаѓа во
третата категорија. Оваа вода според намената може да се користи за наводнување.
27. N. Ilievska, V. Pavlova, The benefits of nutrition and supplementation treatment for
chronic non-communicable diseases with alpha lipoic acid, Journal of Hygienic
Engineering and Design, 17, 24-27 (2016) ISSN 1857-8489 SCOPUS.
Во овој труд е направен преглед на: улогата на алфа липоична киселина (ALA)
за функцијата на различни ензими кои учествуваат во митохондријалниот
оксидативен метаболизам; биохемиските функции на ALA/DHLA кои дејствуваат
како биолошки антиоксиданси, метални хелатори, редуктори на оксидираните
форми на други антиоксидансни агенси како витамин Ц и Е. Постојат огромни
докази кои го поврзуваат оксидативното оштетување со зголемената распространетост на хроничните заболувања: дијабетес, дебелина, метаболичен синдром,
кардиоваскуларни заболувања, респираторна болест и др., во светски рамки. ALA е
проучувана како потенцијален терапевтски додаток кај пациенти со дијабетес тип 1
и тип 2, во справувањето со дијабетична периферна невропатија.
28. M. Menkinoska, V. Stanoev, V. Pavlova, T. Blazhevska, V. Stamatovska, N.
Gjorgovska, Determination of some physical–chemical properties of bio-fortification
soft wheat and flour of the varieties ,,Treska“, Proceedings of V International
Congress “Engineering, Environment and Materials in processing industry”, 155163, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March 2017,
ISBN: 978-99955-81-21-3, DOI: 10.7251/EEMM1501155M.
Целта на ова истражување е примена на агрономска биофортификација преку
почвена, фолијарна и почвено+фолиjарна апликација на железо хелатни ѓубрива на
пченица, сорта „Треска“, за да се утврди: содржина на пепел, влажен глутен,
протеини, масти во зрно и во брашно. Апликацијата на Fe EDTA
почвено+фолијарно и Fe EDTA почвено доведува до подобрување на испитуваните
параметри во споредба со фолијарната апликација и контролната варијанта.
29. V. Stanoev, M. Menkinoska, V. Pavlova, T. Blazhevska, Мorphologic and producing
characteristics of some varieties of Durum wheat (tr. Durum) title, Proceedings of V
International Congress “Engineering, Environment and Materials in processing
industry”, 491-498, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17
March 2017, ISBN: 978-99955-81-21-3, DOI: 10.7251/EEMSR1501491S
Предмет на истражување во овој труд се неколку сорти тврди пченици (Triticum
durum): „Ангела“, „Победа 2“, „Марта“, „Скопска рана“, „Ела“, „Сандра“,
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„Кавадарка“, „Мина“ и „Ива“. Измерени се својствата: височина на стебло до клас,
должина на клас, број на клавчиња во клас, број на зрна во клас и маса на зрната во
клас. Анализирани се и продуктивните особини на испитувани сорти, кои се со
високи показатели што е резултат на нивната генетска одлика.
30. T. Blazhevska, V. Pavlova, V. Stanoev, M. Menkinoska, Z. Uzunoska, M. Sivakova,
The quality of drinking water in the Municipality of Veles, Proceedings of V
International Congress “Engineering, Environment and Materials in processing
industry”, 1530-1536, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17
March 2017, ISBN: 978-99955-81-21-3, DOI: 10.7251/EEMSR15011530B.
Во овој труд се направени физичко-хемиски анализи на сирова вода која доаѓа
од хидроакумулцијата Лисиче, финална вода обезбедена преку фабриката за
преработка на вода за пиење „Дервен“, вода во Башино Село и вода во населба
Шорка на влезот од градот Велес. Континуираниот мониторинг којшто се прави е
со цел да се следи квалитетот на водата за да може навремено да се интервенира,
поради енормното антропогено загадување кое е алармантно во населените места.
31. V. Pavlova, T. Blazhevska, M. Menkinoska, V. Stanoev, S. Eliskovska,
Determination of inorganic nitrogen content in water from River Topolka and Hydro
Accumulation Lisiche-Municipality Veles, Proceedings of V International Congress
“Engineering, Environment and Materials in processing industry”, 1537-1543,
Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March 2017, ISBN:
978-99955-81-21-3, DOI: 10.7251/EEMSR15011537P.
Целта на овој труд е е да се извршат физичко–хемиски испитувања на водата од
река Тополка по целото нејзино течение и водата од хидроакумулацијата Лисиче,
за да се согледа влијанието на антропогените фактори на квалитетот на водата,
утврдат надворешните фактори кои делуваат на промена на карактеристиките на
водата на река Тополка и на хидроакумулацијата Лисиче, а со тоа да се определи
нејзината категоризација. Од аспект на оценувањето на влијанијата кои дејствуваат
врз квалитетот на водата, може да се заклучи дека најголемо влијание има
антропогениот фактор преку испуштањето на отпадни води и исфрлањето на цврст
отпад во водите на реката Тополка.
32. V. Stamatovska, Lj. Karakasova, Z. Uzunoska, T. Kalevska, V. Pavlova, Gj. Nakov,
A. Saveski, Sensory characteristics of peach and plum jams with different sweeteners,
Food and Environment Safety, 16 (1), 13- 20 (2017), ISSN 2068 – 6609, Index
Copernicus Value, EBSCO.
Целта на овој труд е да се испитаат сензорните карактеристики на џемови од
праска и слива, подготвени со различни засладувачи (сахароза, фруктоза, сорбитол
и агаве сируп) и да се одреди прифатливоста за потрошувачите. Сензорната
анализа беше спроведена со примена на системот за бодување, кој ги проценува
индивидуалните критериуми за квалитет (мирис, вкус, боја и конзистентност).
Џемовите со сорбитол, проценети со највисоки просечни вкупни оцени, имаат
подобри сензорни карактеристики во споредба со џемови подготвени со другите
засладувачи.
33. V. Pavlova, Sensory properties and nutritional benefits of gluten-free cookies,
Journal of Food Microbiology, Safety & Hygiene 2 (2), 35 (2017), ISSN 2476-2059,
DOI: 10. 4172/2476-2059-C1-002ISSN: 2476-2059, EBSCO.
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Целта на ова истражување е оптимизација на производството на четири видови
безглутенски колачиња во однос на сензорните карактеристики и споредба со
конвенционалните колачиња кои содржат глутен. Сензорната евалвација е
критична компонента за тој процес, бидејќи е одговорна за генерирање идеи за
нови производи базирани на уникатни сензорни својства или единствени
потрошувачки сегменти идентификувани само преку сензорно однесување. Со цел
да се избере најприфатливиот производ, сензорните анализи се направени од
обучени панелисти. Конечниот безглутенски производ покажува разлика во поглед
на сензорни карактеристики, надворешен дизајн и текстура (со светложолта боја и
со поголема кршливост), додека вкусот и мирисот остануваат исти.
34. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, V. Stanoev, M. Pavlovska,
Determination of sensory properties of apple (Malus domestica), KNOWLEDGE
International Journal Scientific papers 20.5, 2245-2250 (2017). ISSN 2545-4439,
ISSN 1857-923X (IF=1.322) Global Impact and Quality Factor.
Во ова истражување сензорните анализи се определени со помош на панел од
неколку испитаници од различна возраст кои одделно ја разгледуваат и
споредуваат секоја сорта на јаболка од класите Granny Smith (зелено јаболко),
Golden Delicious (жолто јаболко) и Idared (црвено јаболко). Со дегустацијата, секој
примерок се оценува за интензитетот на атрибутите поврзани со структурата на
овошјето: крцкавост, сочност, цврстина, свежина, џвакливост, мекост, слаткост,
киселост и прифатливост. Јаболкото е едно од трите основни овошја што се
произведуваат во Република Македонија кое се рангира на второ место според
антиоксидантната активност, па не е за изненадување фактот дека неговата
консумација доведува до намалување на ризикот од хронични болести.
35. T. Blazhevska, V. Pavlova, M. Menkinoska, V. Stanoev, V. Stamatova, The pollution
of the fifth channel on the environment of the city of Bitola, KNOWLEDGE
International Journal Scientific papers 20.5, 2491-2495 (2017) ISSN 2545-4439,
ISSN 1857-923X (IF=1.322) Global Impact and Quality Factor.
Во овој труд е испитана состојбата на водата на Петтиот Канал на три таргет
мерни места по течението на каналот: на излез од Битола, кај село Кравари, пред
вливот во Црна Река во јануари и јули месец. Алармантна е состојбата на второто
мерно место во јули месец каде вредноста на растворен кислород изнесува
0,0 mg/L, додека биолошката потрошувачка на кислород е 37,0 mg/L. Сето ова
укажува дека чистењето на каналот треба да им стане обврска пред сè, на
надлежните институции да се преземат брзи мерки за изградба на канализациски
системи во селата и да се преземат ефикасни мерки во третманот на
прочистувањето на отпадните води, пред да бидат внесени во каналите и реките.
36. M. Menkinoska, T. Blazhevska, V. Pavlova, V. Stanoev, Examination the quality of
bio-fortified flour with farinograph and extensiograf, KNOWLEDGE International
Journal Scientific papers 20.5, 2517-2520 (2017) ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X
(IF=1.322) Global Impact and Quality Factor.
Целта на ова истражување е испитување на влијанието на агрономската
биофортификација врз реолошките својства на брашно добиено од пченица сорта
„Треска“ на следните варијанти: Fe почвено, Fe почвено+фолијарно, Fe фолијарно,
Контрола, Zn почвено, Zn почвено+фолијарно и Zn фолијарно. Со фарино-графската анализа преку методот ААСС 54-21 се определени: апсорпција на вода,
степен на омекнување, квалитетен број и квалитетна група, додека
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екстензиографска анализа со методот ААСС 54-10 е употребена за определување
на растегливост, отпор, односен број и енергија.
37. M. Menkinoska, V. Pavlova, T. Blazhevska, N. Gjorgovska, V. Stamatovska, V.
Stanoev, Qualitative properties of zinc bio-fortified soft wheat and flour, Proceedings
of 12th symposium, novel technologies and economic development, 34-41, Leskovac,
20-21 October 2017. ISBN 978-86-89429-25-1.
Целта на ова истражување е да се испита влијанието на цинк хелатните ѓубрива
на квалитативните својства на био-фортифицирана мека пченица и брашно од сорта
„Треска“. Во текот на истражувањето се утврди највисоката содржина на пепел,
протеини и влажен глутен во житото кое се добива со почвено+фолијарна
апликација на Zn, додека во брашното со почвена апликација. Почвеното додавање
на цинкот води кон зголемување на процентот на масти во житото.
38. И. Спироски, В. Павлова, Н. Илиевска, В. Кироска, Н. Милевска Костова, С.
Чичевалиев, В. Димковски, Ј. Радошевиќ, Б. Мицевска-Јосифовска, И.
Тарчуговска, Т. Даши, Микронутритивна студија на оброците во градинките и
основните училишта, Фондот за деца на Обединетите нации УНИЦЕФ и
Студиорум, 1-45, Скопје (2018).
Во оваа студија е извршена сеопфатна процена на училишните менија во сите
основни училишта во кои се обезбедува храна, односно појадок и топол оброк за
децата, и менијата од сите градинки во државата со што се обезбедени значајни
резултати во однос на исхраната на оваа популациска група. Процената може да
служи како извештај за евалвација на придржувањето кон и примената на
подзаконските акти и правилници во кои се наведени препорачаните вредности за
дневен енергетски и нутритивен внес на хранливи материи, витамини и минерали.
Покрај тоа, процената дава информации за одредени недостатоци, што претставува силен аргумент за промена на пристапот во осмислувањето и подготовката во
предучилишните и училишните оброци, доколку е потребно.
39. T. Blazhevska, V. Tanaskovik, O. Čukaliev, V. Pavlova, M. Menkinoska, Z.
Uzunoska, Physical-chemical properties of water in Crna River in the Pelagonia
region, Journal of agricultural, food and environmental sciences, 72 (1), 192-197
(2018) ISSN: 2545-4315.
Главна цел на овој труд е да се испитаат физичко-хемиските својства на водата
од Црна Река во Пелагонискиот регион во јануари и јули во 2012, 2013 и 2014
година. Четири локации долж реката Црна во Пелагонискиот регион се земени како
целни мерни места на физичко-хемиските својства на водата: во близина на с.
Новаци, пред вливот на вода во Петтиот канал, Црна Река по вливот на вода од
Петтиот канал и Скочивир. Од добиените резултати се заклучува дека највисока
просечна заматеност е забележана во с. Новаци (24,4 mg/L) во јули. Највисоката
просечна БПК се мери по вливот на вода од Петтиот канал (14,1 mg/L) во јули, како
резултат на прилив на вода од Петтиот канал. Најнискиот просечен износ на TOC е
забележан во јануари во с. Новаци (2,0 mg/L), додека содржината на растворен
кислород покажува највисока вредност (11,53 mg/L).
40. G. Šebek, V. Pavlova, Biochemical and technological properties of selected
genotypes fruits of Dog rose (Rosa canina) from the area of Bijelo Polje),
24th International symposium on biotechnology, Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia,
15- 16 Мarch 2019. in press.
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Целта на ова истражување е проучување на изворите на герм-плазмите на
шипки (Rosa canina L.) кои растат во делови од Белопоље, Црна Гора, како и
идентификација на значајните биотипови. Од добиените резултати се констатира:
маса која се движи во интервал од 1,25 g до 2,76 g, должина од 1,56 cm до 2,45 cm и
ширина на плод од 0.92 cm до 1.44 cm. Од 100 плодови се добива содржина на каша
од 50,2% до 64,3%, растворливи суви материи 14% -19% и вкупни киселини од
1,8% до 3,6%.
Б) Пленарно предавање
1. N. Ilievska, V. Pavlova, The benefits of nutrition and supplementation treatment for
chronic non-communicable diseases with alpha lipoic acid, 1st Black Sea Association
of Food science and Technology-B-Fost Congress, Ohrid 22-24 September 2016.

В) Презентирани трудови (усно)
1. M. Никодиноска, А. Савески, В. Павлова, Минералите како составен дел на
исхраната и нивното влијание врз човековиот организмот, Технологијада 2014,
Струга 12-16 Maj 2014.
2. A. Saveski, T. Kalevska, D. Damjanovski, V. Pavlova, V. Stamatovska, Application
of the HACCP system on the lineage of production of shvarcvald cherry ice cream,
7th CEFood Congress on Food Chain Integration, Book of Abstracts, 126, Ohrid, 2124 May 2014.
3. V. Pavlova, G. Cilev, N. Pacinovski, B.Ristanović, A. Petreski, Examination of
quality and hygienic correctness of the by-products obtained in manufacturing
vegetables and fruits, 7th CEFood Congress on Food Chain Integration, Book of
Abstracts, 146-147, Ohrid, 21-24 May 2014.
4. A. Jordanov, A. Krstanoska Vasileska, V. Pavlova, Supplementation in sport
nutrition in Republic of Macedonia, 1st Conference on Food Quality and Safety,
Health and Nutrition- NUTRICON, Book of Abstracts, 18, Skopje, 27 & 28
November 2014.
5. A. Saveski, V. Pavlova, T. Kalevska, V. Stamatovska, M. Srbinoska, Measuring the
quantity of anthocyanidins in frozen fruits, 1st Conference on Food Quality and
Safety, Health and Nutrition- NUTRICON, Book of Abstracts, 56-57, Skopje, 27 & 28
November 2014.
6. N. Ilievska, V. Pavlova, Determination of nutritional status with Darkfield
microscopy live blood analysis, 1st Conference on Food Quality and Safety, Health
and Nutrition- NUTRICON, Book of Abstracts, 95-96, Skopje, 27 & 28 November
2014.
7. В. Павлова, Исхрана на деца со проблеми во развојот, диетотерапија,
КОНФЕРЕНЦИЈА „Проблемите на детскиот развој и влијанието на
исхраната“, Сојуз на дефектолози на РМ, Скопје, 20 декември 2014.
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8. B. Taleska, Lj. Trifunova, V. Pavlova, M. Menkinoska, Usage of probiotics in diet,
KNOWLEDGE International Journal Scientific and Applicative papers 5 (8/1), 167171, Bansko, Bulgaria 17-19 April 2015.
9. V. Pavlova, V. Stamatovska, E. Naumoska, Production of sourdough bread from ryewheat flour, Hygienic Design Festival, Book of Abstracts, 68, Ohrid, 27-29 May
2015.
10. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazevska, A. Zafiroska, Triacylglycerols,
lipoproteins and cholesterol in human blood, Workshop on food science, technology
and nutrition, “Innovative technologies for advanced food processing and nutrition
towards better health”, Book of Abstracts, 30-31, Ohrid, 29 & 30 May 2015.
11. V. Pavlova, M. Papageorgiou, S. Raphaelidies, Texture analyzer used for
investigation flow properties of fresh and frozen dough, Workshop on food science,
technology and nutrition, “Innovative technologies for advanced food processing and
nutrition towards better health”, Book of Abstracts, 44, Ohrid 29 & 30 May 2015.
12. V. Pavlova, Safety and efficacy of herbal medicines in the management of obesity,
Scientific Satellite Symposium-„Euro Global Summit & Medicare Expo on Weight
Loss“, Book of Abstracts, 32, Bitola 26 & 27 June, 2015.
13. V. Pavlova, M. Menkinoska, Lj. Caneva, T Blazevska, M. Papageorgiou and S.
Raphaelidies, Rheological properties of graham bread dough from zinc biofortificated
wheat, The 2nd International Conference on Rheology and Modeling of Materials,
Book of Abstracts, 68, Miskolc-Lillafüred, Hungary, 5-9 October, 2015.
14. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazevska, M. Tumbova, Nutritional therapy of
patients with inflammation of the gallbladder and biliary, 2nd Conference on Food
Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON, Book of Abstracts, 140-141,
Skopje 19 & 20 November 2015.
15. В. Павлова, Нутритивни и сензорни карактеристики на безглутенски
производи, Проект: Проширување на функциите на центрите за развој на
планските региони во насока на спроведување на активности/услови за
поддршка на приватниот сектор (Министерството за Локална самоуправа),
информативен настан од јавен карактер во рамки на Бизнис центар за
поддршка и консултативни услуги за мали и средни претпријатија во
Вардарски плански регион:„Производство и воведување на стандарди за
безбедна и здрава храна: критериуми за квалитет и функционалност“, Велес,
15 март 2016.
16. В. Павлова, Исхрана и физичка активност, клучни фактори за развој на здрав
организам, Проект „Здрави навики - здрав живот“, Совет на млади при
Општина Велес и Студентски Парламент при ТТФ Велес со финансиска
поддршка на Општина Велес, Велес, 22 април 2016.
17. B. Markovska, V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, Functional aspects of
prebiotics used in infant nutrition, KNOWLEDGE International Journal Scientific
papers 13.2, 273-278, Drac, Albania 17-19 June 2016.
18. M. Menkinoska, T. Blazhevska, V. Pavlova, Improving the quality of soft wheat
through bio-fortification with Zn chelating fertilizers, KNOWLEDGE International
Journal Scientific papers 13.2, 335-340, Drac, Albania 17-19 June 2016.
19. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, B. Markovska, Improving the nutritional
knowledge for healthy aging, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers
13.3, 333-338, Drac, Albania 17-19 June 2016.
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20. T. Blazhevska, V. Pavlova, M. Menkinoska, Improving the quality of drinking water
after filtration process, KNOWLEDGE International Journal Scientific papers 13.3,
481-486, Drac, Albania 17-19 June 2016.
21. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazhevska, M. Ambardjieva, I. Sterjovska
Lokvenec, Nutritional care and treatment of Public municipal institution nursing
home „Kiro Krsteski Platnik“-Prilep users, 1st Black Sea Association of Food science
and Technology-B-Fost Congress, Book of Abstracts, 144-145, Ohrid 22-24
September 2016.
22. V. Pavlova, D. Veljanovska, Zh. Kostovski, S. Martinovski, Nutrition knowledge and
strategies of team sports coaches in Republic of Macedonia, 9th International
Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH, Book of
Abstracts, 14, Osijek, Croatia 13 October 2016.
23. V. Pavlova, N. Ilievska, Determination of alkaloid caffeine content in different types
of drinks, Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON
2016, Book of Abstracts, 25-26, Skopje 1 & 2 December 2016.
24. N. Ilievska, V. Pavlova, Nutritional approach for treatment of intestinal permeability,
Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2016,
Book of Abstracts, 61, Skopje 1 & 2 December 2016.
25. V. Pavlova, Sensory properties and nutritional benefits of gluten-free cookies,
Proceedings of 6th Internatinal Conference on Food safety & regulatory measures,
35, Milan, Italy 5-7 June 2017, DOI: 10. 4172/2476-2059-C1-002.
26. В. Павлова, Состав и нутритивни својства на вода, Битфест, Битола 18 Јули
2017 год.
27. В. Павлова, Минерали, витамини и антиоксиданси во современиот начин на
живеење, Едукативен семинар емпатија и храната како лек, ЕУ ИНСТИТУТ за
Менаџмент, Право и Дипломатија-Скопје, Скопје, 4 Август 2017.
28. V. Pavlova, Z. Pavlov, M. Pavlovska, M. Menkinoska, T. Blazhevska, Hydrocolloids
as rheology control additives, The 3rd International Conference on Rheology and
Modeling of Materials, Book of Abstracts, 54, Miskolc-Lillafüred, Hungary, 2-6
October, 2017.
29. N. Ilievska, V. Pavlova, V. Kirovska, J. Ilievska, M. Pavlovska, Nutritional and
health benefits of inulin as functional food and prebiotic, Congress on Food Quality
and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2018, Book of Abstracts, 17, Ohrid
13-15 June 2018.
30. V. Pavlova, N. Ilievska, V. Kirovska, M. Pavlovska, J. Ilievska, Improving the food
menu for primary school with Vanila Fud operator, Congress on Food Quality and
Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2018, Book of Abstracts, 186-187, Ohrid
13-15 June 2018.
31. B. Markovska, V. Pavlova, The impact of preparation and cooking on the nutritional
quality of vegetables and legumes, 1 naučno-stručna konferencija „Kongres
studenata tehnoloških fakulteta“, Book of abstracts, Banja Luka, 11-13 October 2018.
Г) Презентирани трудови (постер)
1. V. Pavlova, M. Menkinoska, T. Blazevska, M. Papageorgiou, S. Raphaelidies,
Determination of rheological properties of frozen dough using squeeze flow
technique under lubricated conditions, Hygienic Design Festival, Book of Abstracts,
73-74, Ohrid 27-29 May 2015.
2. A. Saveski, V. Stamatovska, V. Pavlova, T. Kalevska, R. Spirovska Vaskoska,
Sensory analysis of raspberry jam with different sweeteners, Food science,
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engineering and technologies-2015, Book of Abstracts, I, 34-35, Plovdiv, Bulgaria,
23-24 October, 2015.
3. V. Pavlova, M. Arnaudova, Theoretical and applied aspects of the dietary habits of
pupils in primary schools in Gevgelija, 9th International Scientific and Professional
Conference WITH FOOD TO HEALTH, Book of Abstracts, 27, Osijek, Croatia 13
October 2016.
4. V. Pavlova, N. Ilievska, M. Menkinoska, T. Blazhevska, Nutrition strategies and
physical activity of elderly in nursing homes and association of pensioners, 9th
International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH,
Book of Abstracts, 40, Osijek, Croatia 13 October 2016.
5. V. Pavlova, T. Blazhevska, M. Menkinoska, I. Gjorgjievska, M. Pavlovska, The
nutritional aspect of water's importance, Water for All-International Scientific and
Professional Conference, Book of Abstracts, 99, Osijek, Croatia 9-10 March 2017.
6. M. Menkinoska, V. Stanoev, V. Pavlova, T. Blazhevska, V. Stamatovska, N.
Gjorgovska, Determination of some physical–chemical properties of bio-fortification
soft wheat and flour of the varieties ,,Treska“, V International Congress
“Engineering, Environment and Materials in processing industry”, Book of
Abstracts, 99, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March
2017.
7. V. Stanoev, M. Menkinoska, V. Pavlova, T. Blazhevska, Мorphologic and producing
characteristics of some varieties of Durum wheat (tr. Durum) title, V International
Congress “Engineering, Environment and Materials in processing industry”, Book of
Abstracts, 274, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March
2017.
8. T. Blazhevska, V. Pavlova, V. Stanoev, M. Menkinoska, Z. Uzunoska, M. Sivakova,
The quality of drinking water in the Municipality of Veles, V International Congress
“Engineering, Environment and Materials in processing industry”, Book of
Abstracts, 643, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March
2017.
9. V. Pavlova, T. Blazhevska, M. Menkinoska, V. Stanoev, S. Eliskovska,
Determination of inorganic nitrogen content in water from River Topolka and Hydro
Accumulation Lisiche-Municipality Veles, V International Congress “Engineering,
Environment and Materials in processing industry”, Book of Abstracts, 644,
Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 15-17 March 2017.
10. T. Blazhevska, V. Tanaskovik, O. Čukaliev, V. Pavlova, M. Menkinoska, Z.
Uzunoska, Physical-chemical properties of water in Crna River in the Pelagonia
region, 3rd International symposium for agriculture and food, Book of Abstracts, 307,
Ohrid, 18-20 October 2017.
11. V. Pavlova, N. Ilievska, V. Kirovska, M. Pavlovska, J. Ilievska, Sensory evaluation
of semi-hard, yellow cheese-Kashkaval, Congress on Food Quality and Safety,
Health and Nutrition- NUTRICON 2018, Book of Abstracts, 66-67, Ohrid 13-15 June
2018.
12. N. Ilievska, V. Pavlova, J. Ilievska, V. Kirovska, M. Pavlovska, Review paper on the
effects of antibiotic use in agricultural animals on the human health and formation of
food born antibiotic resistant microorganisms, Congress on Food Quality and Safety,
Health and Nutrition- NUTRICON 2018, Book of Abstracts, 93-94, Ohrid 13-15 June
2018.
13. G. Šebek, V. Pavlova, Biochemical and technological properties of selected
genotypes fruits of Dog rose (Rosa canina) from the area of Bijelo Polje,
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24th International symposium on biotechnology, Faculty of Agronomy, Čačak, Serbia,
15- 16 march 2019. in press

2.2.3 Други активности во рамки на научноистражувачка дејност -тренинг,
обуки и работилници
Кандидатот д-р Павлова одржала обука за потребите на стопанските и
нестопанските дејности.
 В. Павлова, Да ги заштитиме водите, Факултет за менаџмент на еколошки
ресурси, МИТ, Еко-камп, Пешна, 2011.
 И. Спироски, В. Павлова, Н. Илиевска, Со подобра исхрана на децата до
подобро здравје и благосостојба-Презентација на извештај и алатки за исхрана
во градинките и основните училишта, Министерство за образование и наука,
Министерство за труд и социјална политика и Канцеларија на УНИЦЕФ во
Скопје, Скопје, 9 март 2018.
Професинонално усовршување стекнала преку учество на повеќе тренинзи,
обуки и работилници за кое поседува соодветни сертификати:
1. 3rd Workshop of the Project „Marasca Sour Cherry (Prunus cerasus var. Marasca) as
an Ingredient of Functional Food“, Opatia, Croatia, 20 September 2011.
2. Стручна конференција „Влијание на умерена консумација на вино врз здравјето
- истражувања и докази“, Скопје, 19 мај 2016.
3. Споделување искуства за техники на евалвација на наставни програми и нивна
примена во практика, Твининг проект: Развивање на соработка помеѓу
високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи. MK
13 IPA SO 01 16 R. 2017, работилница, Битола, 23 март 2017.
4. TRAINING IN EVIDENCE BASE FOR RISK ASSESSMENT, Training courses on
aspects of food safety risk assessment for the experts from the Pre-accession countries
(Albania, Bosnia and Herzegovina, FYR of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo
and Turkey), CONTRACT NUMBER-NP/EFSA/AFSCO/2017/01, European Food
Safety Authority, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 21-22 June 2017.
5. EHEDG Basic Course on Hygienic Engineering and Design, Consulting and Training
Centre KEY, Skopje, Macedonia, 10 October 2017.
6. TRAINING IN EXPOSURE ASSESSMENT, Training courses on aspects of food
safety risk assessment for the experts from the Pre-accession countries (Albania,
Bosnia and Herzegovina, FYR of Macedonia, Montenegro, Serbia, Kosovo and
Turkey), CONTRACT NUMBER-NP/EFSA/AFSCO/2017/01, European Food Safety
Authority, Belgrade, Serbia, 26-27 October 2017.
7. METROFOOD-RI-Infrastructure for promoting metrology in food and nutrition,
PRO-METROFOOD “Progressing towards the construction of METROFOOD-RI” –
Grant Agreement n°. 739568 (H2020 INFRADEV-02-2016), Workshop, Faculty of
Agricultural Sciences and Food in Skopje, Macedonia, 30 November, 2017.
Одборот за акредитација и самоевалуација на РМ од 3.2.2016 година (број 12160/2) ја акредитира д-р Валентина Павлова за ментор на магистерски студии.
Акредитација за ментор на трет циклус студии од Одборот за акредитација и
самоевалуација на РМ добива на 27.12.2016 година (број 17-142/4).
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Д-р Павлова како прозорец на мобилност понудила три предмети на
англиски јазик: Аналитичка хемија, Биохемија и Биохемија 1 на Технолошкотехничкиот факултет-Велес.

2.3 Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Валентина Павлова е активно вклучена во стручно-апликативната работа на
Технолошко-техничкиот факултет.





Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој во:
Faculty of Chemistry and Mineralogy, Leipzig, Germany, јануари 2009.
Centre for Biotechnology and Biomedicine (BBZ), Leipzig, Germany, март-април
2009.
Faculty of Food Technology and Nutrition, Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, јануари-февруари 2014.
Faculty of Food Technology and Nutrition, Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, декември 2014- мај 2015 година.

Во периодот од 2011-2013 год., била член на Универзитетскиот Сенат при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, а од февруари 2013 - јуни 2018
год. била член на Ректорската управа при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ во Битола.
Во рамките на Факултетот, од 2011 год. е координатор за програма ERASMUS
Life-long Learning, а во учебната 2012/2013 била раководител на магистерски
студии за насока Управување со квалитет и безбедност на храна. Член е на
Комисијата за признавање на испити при премин на студенти од други
факултети/универзитети, како и член на издавачка дејност на Технолошкотехнички факултет-Велес.
Во периодот 2010-2012 год. таа е избрана за продекан за наука, од февруаримај 2013 год. назначена за ВД Декан на Технолошко-техничкиот факултет во
Велес, а од мај 2013 до јуни 2018 год. д-р Валентина Павлова ја извршува
функцијата Декан на Факултетот.
Кандидатот е автор на книга од стручна област објавена во странство,
V. Pavlova, Cocaine and benzoylecgonine determination using HPLC and SWV
methods. LAP LAMBERT Academic Publishing, Beau Bassin, 2017. ISBN: 978-620-209411-5.
Рецензент е на една книга од стручна област, Цвета Динева, Храната –
вистински лек во 21 век, Нутри Вита, Скопје, 2016 и 6 научни списанија: Food and
Public Health, American Journal of Biochemistry, Resources and Environment,
International Journal of Food Science and Nutrition Engineering, Current Research in
Nutrition and Food Science Journal, Horizons.
Учествува како член на тим за изработка на студијата, J. Popovska, D. Zdraveva,
M. Kolev, D. Mirakovski, V. Pavlova, I. Zharova, G. Longurov, M. Stoiceva, Prefeasibility Study for establishment of Interregional Technology Park for Vardar and East
Planning region, December 2017, како и во подготовка на национални документи со
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Нацрт-упатството за правилна примена на Правилникот за стандардите за
исхраната и за оброците во основно училиште, Бр. 12-6335/1, 17.5.2018 год.
Д-р Валентина Павлова земала учество во работата на неколку Комисии за
државни натпревари на младите истражувачи од Република Македонија
организирани од Народна техника на Македонија, Сојуз на здруженија на млади
истражувачи на Македонија, „Наука на младите“: член од оценувачка комисија за
ученици од основно образование, Скопје, 2003-2006 (област применета хемија) и
член од оценувачка комисија за ученици од средно образование: Скопје, 2003
(област аналитичка хемија), Скопје, 2016 (област аналитичка хемија), Куманово,
2017 (област аналитичка хемија и органска хемија) и Струмица, 2018 (област
применета неорганска хемија). Била претседател/член на меѓународна жири
комисија за студенти на секциите Биохемија и Заштита на животна средина,
Технологијада 2014 год., Струга, 12-16 Maj 2014 год.
Кандидатот бил член во организационен или програмски одбор на 14
меѓународни научни/стручни собири:
1. 5th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Skopje, 2003
2.6th Congress of Pure and Applied Chemistry for Students of Macedonia, Skopje, 2005
3.First Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON,
Skopje, 27 & 28 November 2014
4.Hygienic Design Festival, Ohrid, 27-29 May 2015
5. Workshop on food science, technology and nutrition, “Innovative technologies for
advanced food processing and nutrition towards better health” Ohrid, 29 &30 May 2015
6.Scientific Satellite Symposium-„Euro Global Summit & Medicare Expo on Weight
Loss“ Bitola, 26 & 27 June, 2015
7. 2nd Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON,
Skopje, 19 & 20 November 2015
8.First Black Sea Association of Food science and Technology-B-Fost Congress, Ohrid,
22-24 September 2016
9.3rd Conference on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2016,
Skopje, 1 & 2 December 2016
10. 6th International Congress on Food Technology, Athens, Greece, 18-19 March, 2017
11. 1st NUTRICON Congress 2017, Skopje, 5 - 7 October 2017
12. 3rd International Conference on Rheology and Modeling of Materials, MiskolcLillafüred, Hungary, 2-6 October, 2017
13. Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2018,
Ohrid, 13-15 June 2018
14. Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition- NUTRICON 2019,
Ohrid, 12-14 June 2019
Д-р Павлова била член и на Комисија за избор во звање на: 6 во асистент, 2 во
предавач, 2 во доцент, 1 во насловен доцент, 1 во вонреден професор, на неколку
високообразовни институции: Институт за напредни композити и роботика,
Прилеп, придружна членка на Универзитет „Гоце Делчев“-Штип; Висока
медицинска школа, Битола и Технолошко-технички факултет-Велес, единици на
Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола. Исто така, била член и на
Факултетска комисија за признавање на испити за прв циклус студии при премин
на студенти од други факултети/универзитети; Комисија за прием на студенти на
втор/трет циклус на студии; Совет на докторски студии на Технолошко-технички

56
факултет-Велес; работна група за валидизација и отпочнување постапка за
акредитација на лабораториите на Факултетот за биотехнички науки-Битола.
Активно учествувала во промотивните активности на факултетот презентирани
на локални и национални телевизиски програми, радиоемисии, како и афирмативни
и едукативни предавања во основни и средни училишта.
Д-р Павлова членува во следните научно-стручни здруженија: Македонско
научно друштво (МНД), Сојуз на хемичари и технолози на Македонија (СХТМ),
European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG), а стручен консултант е
на: ВАНИЛА ФУД, Скопје, (2017-денес) и ЖИТО ЛУКС АД Скопје, (2018-денес).
Била член на стручен тим за изработка на нови наставни програми по хемија за
VIII и IX одделение како задолжителен предмет за деветгодишно основно
образование, (решение од Министерство за образование и наука-Биро за развој на
образованието од 31.1.2008, број 02-354).
Д-р Валентина Павлова е ангажирана како независен надворешен експерт за
два предлог-проекти во рамки на СОЅТ повикот ОС-2018-2, од страна на СОЅТ
асоцијација, Брисел, Белгија.
Добитник била на награди за научни постигнувања од струкова организација:
1. Д. Илоска, С. Цековска, В. Колоска, В. Павлова, П. Корнети, Ефект на типот на
протеинурија врз четирите методи за определување на вкупни протеини, 33
Приматијада - спортско-научно натпреварување, Златар, Р. Србија, 2006 год.
(I место во категорија - биохемија).
2. А. Размовска, С. Марковска, В. Павлова, Примена на дериватизационен
реагенс за определување на психостимулативни дроги во форензички
примероци, 34 Приматијада - спортско-научно натпреварување, Струга, Р.
Македонија, 2007 год. (II место во категорија - хемија).
1. А. Ивановиќ, З. Деков, В. Павлова, Развој, валидација и апликација на
HPLC/DAD метод за определување на MDA, МDМА, МDАЕ и МBDB, 34
Приматијада - спортско-научно натпреварување, Струга, Р. Македонија, 2007
год. (IV место во категорија - хемија).
2. В. Спасовска, С. Тодорова, В. Павлова, Определување на фитосоединенија во
Varumin 1 и Varumin 2 и нивна примена во антиканцерогена терапија, 35
Приматијада - спортско-научно натпреварување, Чањ, Р. Црна Гора, 2008 год.
(II место во категорија - биохемија).
3. М. Младеновска, В. Павлова, Анализа на древните пијалаци: кафе, какао и чај
со високоефикасна течна хроматографија, 35 Приматијада - спортско-научно
натпреварување, Чањ, Р. Црна Гора, 2008 год. (III место во категорија биохемија).
4. В. Спасовска, В. Павлова, Определување на кокаин и бензоилекгонин во
запленет материјал со квадратно-бранова волтаметрија, 36 Приматијада спортско-научно натпреварување, Охрид, Р. Македонија, 2009 год. (I место во
категорија - аналитичка хемија).
5. М. Младеновска, В. Павлова, Определување на амфетамин, метамфетамин и
кофеин во форензички примероци со примена на HPLC метод, 36 Приматијада спортско-научно натпреварување, Охрид, Р. Македонија, 2009 год. (III место во
категорија - аналитичка хемија).
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6. А. Савески, В. Стаматовска, В. Павлова, М. Србиноска, Црвеното овошје како
извор на антоцијани со антиоксидативно дејство, 2013. (I награда за
истражувачки труд за 2013 год., Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола).
7. V. Pavlova, N. Ilievska, M. Menkinoska, T. Blazhevska, Nutrition strategies and
physical activity of elderly in nursing homes and association of pensioners, 9th
International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH,
Osijek, Croatia 13 October 2016. (награда најдобар постер на Конференцијата)
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АНЕКС 1
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊА

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научноистражувачка работа
УСЛОВИ

X

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач),
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност (профил на
кандидатот на Google Scholar или сличен на него).

X

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters,
Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank.

X

Има објавено најмалку три дополнителни трудови во референтни научни публикации од
предвидениот број со општите услови за избор во соодветно звање.
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години).
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во
научноистражувачки проект кој е во тек.
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија
на научна конференција.
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна
научна конференција или меѓународно научно списание.
Бил рецензент на најмалку еден научно.истражувачки или стручен труд.
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
проекти.
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања.
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции.

X

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со
која професионално се занимава.

X

X
X
X
X
X
X
X
X
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавтор)

X

вкупно исполнети услови од прв критериум

13

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство.
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници.
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии.
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи.
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност.
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.).
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот.
Бил член во Комисија за оцена или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд.
Бил ментор или член на Комисија за одбрана на дипломски труд.
Предавал или предава нов наставен предмет кој за првпат се воведува во студиска
програма.
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска програма
на прв, втор или трет циклус студии.
Има стекнато искуство во високообразовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет
на докторски студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалвација.
Има позитивна оцена од најмалку 3,5 од спроведените самоевалвации во последните 5
години.
вкупно исполнети услови од втор критериум

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
11
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

X

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија,
правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции.
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од
релевантна институција.
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација.
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија.
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите
на стопанските и нестопанските дејности.
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира.
Реализирал превод на книга или дел од книга.
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија.
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови.
Учествувал во промотивни активности на факултетот.
Бил уредник на речник или енциклопедија.
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост.
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот.
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.).
Лекторирал трудови на странски/македонски јазик.
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството.

X

вкупно исполнети услови од трет критериум

12

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

36

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на податоците од целокупната доставена документација и личното
познавање на кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја
оценува наставнообразовната, научноистражувачката и стручноапликативната
дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р Валентина Павлова.
Истото се однесува и за севкупната активност на кандидатот од последниот
избор до денес и оттаму Комисијата заклучи дека д-р Валентина Павлова поседува
научни и стручни квалитети според Законот за високото образование и
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола, и ги исполнува сите услови да биде избрана во
звањето редовен професор во научната област: Хемија (10700), Биохемија (10703) и
Друго (10714).
Според горенаведеното, Комисијата со особено задоволство и чест му предлага
на Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес,
д-р Валентина Павлова, вонреден професор, да ја избре во звањето редовен
професор во научната област: Хемија (10700), Биохемија (10703) и Друго (10714),
како и да ја проследи предлог-одлуката до Сенатот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола на усвојување.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Лидија Шоптрајанова, редовен професор на
Природно-математички факултет - Скопје (во пензија), с.р.
2. Проф. д-р Илинка Донова, редовен професор на
Природно-математички факултет - Скопје (во пензија), с.р.
3. Проф. д-р Џулијана Томовска, редовен професор на
Биотехнички факултет -Битола, с.р.
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа, Битола
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола
РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ: ДРУГО (Клинички аспекти и превенција во јавно здравство и
заштита)
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на
11.03.2019 година, донесе Одлука бр. 02-113/3 за формирање на Рецензиона
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област:
Друго (Клинички аспекти и превенција во јавно здравство и заштита), во
состав:
1. Проф. д-р Елена Ќосевска, претседател
2. Проф. д-р Ленче Мирчевска, член
3. Проф. д-р Тања Јовановска, член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:
И З В Е Ш Т А Ј
На конкурсот, објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" на
26.02.2019 година, за избор на наставник во научната област: Друго (Клинички
аспекти и превенција во јавно здравство и заштита), се пријави следниот
кандидат:
Проф. д-р Домника Рајчановска
Биографски податоци
Проф. д-р Домника Рајчановска е родена во 1960 година во Битола.
Основно и средно образование завршува во Битола. Своето образование го
продолжува на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", во Скопје, на
Медицинскиот факултет, во периодот од 1978-1984 година.
Постдипломски едукации
- 1985 година го полага стручниот испит, по што се стекна со правото за
вршење на самостојна здравствена дејност.
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- Во периодот од 1995-1999 година завршува специјализација од областа
педијатрија, на Медицинскиот факултет во Скопје, Катедра по педијатрија, по
што се стекна со звање Специјалист - педијатар.
- Во 2002 година се запишува на последипломски студии на
Медицинскиот факултет во Скопје, Катедра по педијатрија.
- На 03.07.2007 година, по полагањето на испитите со просечна оцена
10,0 година, го одбранува Магистерски труд со наслов, "Психомоторен развој на
институционализирани деца на возраст од 0 - 12 месеци", и се стекна со звање
Магистер на медицински науки.
- 2008 година - Пријавува докторска дисертација на Медицинскиот
факултет во Скопје.
- 23.04.2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација на
Катедрата по Епидемиологија и медицинска биостатистика, на Медицинскиот
факултет во Скопје, на тема "Епидемиолошка студија за растројствата во
однесувањето и емоциите кај деца од предучилишна возраст" и се стекна со
звање Доктор на медицински науки.
Движења во професијата
- Од 13.02.1986 - 31.08.1986 година работи во Здравствениот дом, во
Прилеп.
- Од 01.09.1986 - 30.11.2012 година работи во Медицински центар во
Битола, во Службата за здравствена заштита на село, Школска медицина,
Медицина на трудот, Превентивна здравствена заштита на предучилишни деца.
- Од декември 2012 година до денес е наставник на Високата
Медицинска школа во Битола.
- Во академската 2013/14 и 2014/15 година ја извршува функцијата
Заменик директор на Високата медицинска школа, Битола, и е член на
Универзитетската комисија за настава и наука.
- Од 15.09.2015 година е назначена за ВД директор на Високата
медицинска школа, Битола.
- На 14.12.2015 година Сенатот на Универзитетот í го потврдува изборот
за директор на Школата, со четиригодишен мандат. Член е на Ректорската
управа на Универзитетот во Битола.
Членства во здруженија и асоцијации
- Македонско лекарско друштво
- Лекарска комора на Македонија
- Здружение на педијатри на Македонија
- Од 2008 година е постојан член на Македонското научно друштво,
отсек здравство во Битола.
- Од 2014 година е редовен член на ESPID (Европско здружрние за
педијатриски инфективни заболувања).
- 2014 година - Член на уредувачкиот и научниот одбор на првото
списание од областа на сестринството во Македонија, „Македонско
сестринство“.
- Од ноември 2015 година е главен и одговорен уредник на списанието
„Македонско сестринство“.
- Од 2017 година е член на Раководниот одбор на Општинската
организација на Црвениот крст во Битола.
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Други активности
- 1999-2006 година, во Домот за доенчиња и мали деца во Битола, како
педијатар, активно е вклучена во спроведувањето на програмата ПОРТИЧ за
рана стимулација на децата згрижени во институција, во соработка со УНИЦЕФ
и Заводот за унапредување на социјалните дејности во Република Македонија.
- 2010 година е избрана за испитувач од областа на педијатрија во
спроведување на стручниот испит во Лекарската комора на Македонија.
- 2010 година, Посебната Комисија на Министерството за здравство í
додели звање Примариус.
- Добитник е на Благодарница и Диплома од страна на Македонското
лекарско друштво.
- Во 2011 година е добитник на Диплома од страна на Лекарската Комора
на Македонија.
- 2015 година e ангажирана, како предавач, во три наврати на
работилниците организирани од Здружението на приватни лекари во Република
Македонија, за предавања на тема Раст и равој на доенче.
- Била ментор на преку 40 и член на комисија за одбрана на повеќе од 30
дипломски работи, на додипломските студии на Високата медицинска школа,
Битола.
- Била ментор на неколку специјалисточки труда, и член на рецензиона
комисија на повеќе од 20 специјалистички труда на Втор циклус
специјалистички стручни студии на ВМШ.
- Била член на рецензиона комисија за избор на наставници во наставни
звања на ВМШ, во повеќе од десет наврати.
- Член на Почесниот одбор на II Конгрес на физиотерапевти на
Република Македонија, одржан во септември, 2016 година.
- Член на Организациониот одбор на V Македонски конгрес за историја
на медицината со меѓународно учество, октомври, 2016 година.
Проектни активности
- 2012-2014 - IPA Cross - Border Programme, Greece - The Former Yugoslav
Republic of Macedonia 2007-2013 “Derliver Pre-School Alternative Services” EARLY CHILDHOOD CARE
- 2016 - Fondation open society Macedonia, “Културолошки и структурни
компетенции во едукацијата на здравствените професионалци”, бр.100/160701/3,
програмски код: 93501
- Здравствена заштита на деца со кардиолошки и респираторни тешкотии
во прекуграничниот регион/Health care for children with Cardio and Respiratory
sensitivity in the Cross Border area (WeCaRe), 2018-2020
- Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на
децата од ранливи популации/Psycho-social and health Interventions for the
wellbeing of children from vulnerable populations (Заедно за децата/ In4Child),
2018-2020
- Улога на медицинската сестра во третманот со лекови (Nurses’ role in
interprofessional pharmaceutical care), 2018-2020 година
Наставна дејност
- Декември 2007 година е избрана за предавач на Високата Медицинска
школа во Битола, по наставно-научната област Педијатрија, дисциплина
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Педијатрија со нега на студиските програми: општа медицинска сестра и
физиотерапевт.
- Во 2011 година е избрана за виш предавач, на Високата медицинска
школа во Битола, по наставно-научната област Педијатрија, дисциплина
Педијатрија со нега.
- Во 2013 година е избрана за виш предавач во наставно-научната област
Офталмологија, наставна дисциплина Офталмологија со нега.
- Во 2013 година е избрана за виш предавач во наставно-научната област
Педијатрија, по наставната дисциплина Педијатрија со неонатологија со нега.
- Во 2015 година е избрана за виш предавач во наставно-научната област
Друго (Клинички аспекти и превенција во јавното здравство и заштита), по
наставната дисциплина, Здравствено воспитание.
- Во 2015 година е избрана за виш предавач во наставно-научната област
Друго (Клинички аспекти и превенција во јавното здравство и заштита), по
наставната дисциплина, Медицина на трудот.
- Во 2015 година е избрана за професор на висока стручна школа, во
наставно-научната област Педијатрија, наставна дисциплина Педијатрија со
нега.
- Во 2017 година е избрана за професор на висока стручна школа, во
наставно-научната област Друго (Спортска медицина), наставна дисциплина
Спортска медицина.
Научна активност
Проф. д-р Домника Рајчановска има богата научно-истражувачка
дејност. Има објавено 95 научни и стручни трудови од областа на медицината,
кои потекнуваат од нејзиното долгогодишно и богато клиничко искуство
објавени и презентирани на конгреси во републиката и во странство, како и во
индексирани медицински списанија и списанија со импакт фактор.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или
преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google
Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се
нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1

X
X

X
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Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во
соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во
последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи
или учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил
модератор на сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски)
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно
списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно
помагало, монографија, практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи
од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни
остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва,
асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во
странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од
пошироката научна област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка
задачи од научната област за која се избира (како автор или во
коавторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум

X
X
X

X

X
7

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научноистражувачки подмладок
X
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот
или на друга високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет
X
циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
странска високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се
изведува на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски
јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа X
(гостувачко, стручно, почесно и сл.)
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Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и
сл.) за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на
online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната
на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,
специјалистички или докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во
студиска програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на
студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор;
проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на
внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски
сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и
евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во
последните 5 години
вкупно исполнети услови од втор критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија,
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење,
арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми,
работилници и сл. од стручен или професионален карактер организирани
од меѓународни или домашни институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално
усовршување издаден од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна
или домашна стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор
е
на
книга/монографија
од
стручна
област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна
школа за потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето
во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски
или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти

X
X
X
X
X

X
9

X

X
X
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финансирани од ЕУ или други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
индустриска сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или
пошироката област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење
наменети за стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

X

X

4
20

Список на трудови
Од вкупниот број трудови на листата, трудовите под реден број од 1 - 12
се рецензирани и објавени во Билтен бр.300 од 01.11.2007 година на
Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број 13 - 34 се рецензирани и објавени во Билтен бр.
352 од 19.09.2011 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број 35 - 38 се рецензирани и објавени во Билтен бр.
371 од 20.02.2013 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број 39 - 59 се рецензирани и објавени во Билтен бр.
400 од 04.05.2015 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број 60 до 67 се рецензирани и објавени во Билтен
бр. 403 од 17.08.2015 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски",
Битола.
Трудовите со реден број 68 до 76 се рецензирани и објавени во Билтен
бр. 422 од 02.12.2016 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски",
Битола.
1. Домника Тодоровска, Л. Кочанковска, В. Малевска, С. Кочанковски, Т.
Тодоровски. Следење на соматскиот раст кај учениците од седмата до
тринаесеттата година на подрачјето на општина Битола. Психофизичкиот
развој кај школските деца во Битола, зборник на трудови, Битола. 1994, стр.
23-30.
2. Домника Тодоровска-Рајчановска, Б. Дуковска, Б. Бончаноска. Деца со
Даунов синдром во периодот од 1996-2002 година. Трет конгрес на
педијатрите на Македонија со интернационално учество, зборник на
абстракти и трудови, 2003, стр. 237.
3. Домника Тодоровска-Рајчановска, Б. Дуковска, Т. Тодоровски.
Конгенитални аномалии во периодот од 1997-2002 година. Трет конгрес на
педијатрите на Македонија со интернационално учество, зборник на
абстракти и трудови, 2003, стр. 104.
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4. Домника Тодоровска-Рајчановска, Б. Дуковска. Здравствената заштита на
децата во Домот за доенчиња и мали деца во Битола. Прв балкански конгрес
за историја на медицината, 2003, стр. 111.
5. Домника Рајчановска, Б. Дуковска, Т. Тодоровски, А. Дуковска. Spina
bifida - приказ на случај. Трет конгрес на невролозите на Македонија со
меѓународно учество, зборник, 2004, стр. 96.
6. Домника Рајчановска, Н. Поп Јорданова, Л. Кочанковска, И. Филов.
Психомоторен развој кај институционализирани деца на возраст од 6
месеци. Македонски медицински преглед. бр.3-4, 2006, стр. 125-130.
7. В. Малевска, Д. Тодоровска, Л. Кочанковска, С. Кочанковски. Акцелерација
на соматскиот раст кај седумгодишните ученици во општина Битола.
Психофизичкиот развој кај школските деца во Битола, зборник на трудови,
Битола. 1994, стр. 17-22.
8. Л. Кочанковска, С. Кочанковски, Д. Тодоровска, В. Малевска. Најчести
деформитети на коскено-мускулниот систем кај училишните деца на возраст
од 7-13 години. Психофизичкиот развој кај школските деца во Битола,
зборник на трудови, Битола. 1994, стр. 31-40.
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ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ
Врз основа на приложената документација, Рецензионата комисија оцени
дека кандидатката проф. д-р Домника Рајчановска ги исполнува општите услови
за избор во наставно звање, согласно Законот за високо образование, Статутот
на Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола и Правилникот за
единствени критериуми за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања, како и 20 услови од сите три посебни услови за избор во
наставни звања, според Правилникот за единствени критериуми за избор во
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања.
Ценејќи ја стручноста и научната дејност на кандидатката проф. д-р
Домника Рајчановска, нејзиното долгогодишно искуство во клиничката и
превентивната пракса, комисијата смета дека таа своите стручни и научни
сознанија може секојдневно да ги имплементира кај студентите во текот на
својата наставна активност. Согласно изнесеното, Рецензионата комисија го
донесе следниот
ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна
активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензионата
комисија му предлага на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, да ја избере кандидатката проф. д-р Домника Рајчановска, за наставник
во научната област: Друго (Клинички аспекти и превенција во јавното
здравство и заштита), во наставно звање Професор на висока стручна
школа.
Рецензиона комисија:
1. Проф. д-р Елена Ќосевска
С.Р.
2. Проф. д-р Ленче Мирчевска С.Р.

3. Проф. д-р Тања Јовановска С.Р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА БИТОЛА ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ
ЗДРАВСТВЕНА НЕГА
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ Битола, на седницата одржана на 11.03.2019 година донесе Одлука бр.
02-113/5 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат за избор на
наставник во наставно-научната област Здравствена нега, во состав:
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, претседател
2. Проф. д-р Изабела Филов, член
3. Проф. д-р Домника Рајчановска, член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го поднесува
следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот кој што беше објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ од
26.02.2019 година, за избор на наставник во наставно-научната област: Здравствена нега, се
пријави следниот кандидат:
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска
Биографски податоци
Виш пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска е родена на 18.09.1981, Битола,
Р. Македонија. Средно гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во
2000 година. Во 2007 година дипломирала на Медицински факултет, Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“ – Скопје, со просечна оценка 9,3. За време на студирањето е активна во
студентската организација каде била одговорна за студентски мобилности.
Последипломски едукации
Во 2008 положила државен испит и добила лиценца за работа како доктор по општа
медицина. Во 2007 година запишала последипломски студии на Медицински факултет,
Скопје, од областа на Психијатрија. По полагањето на испитите со просечна оценка 10.0, во
2012 година ја одбранила магистерската теза „Невротрофен фактор со мозочно потекло
(BDNF) како биолошки маркер за депресивно растројство“. Во 2012 година положила
специјалистички испит по психијатрија на Медицински факултет во Скопје и станала
специјалист по психијатрија. Дополнително се едуцирала во психотерапија - системска и
семејна психотерапија, Институт Алтернатива, Скопје и се стекнала со степен „Семеен и
системски советник“. Во 2016 година завршила докторски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ Скопје, програма Клиничка медицина. Во април 2016 година ја одбранила
докторската дисертација на тема „Влијанието на депресивноста врз квалитетот на живот кај
жени лекувани од рак на дојка“. Одлично познава англиски, српски и бугарски, а се служи и
со германски јазик.
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Движење во професијата
Вработена е во Високата медицинска школа во Битола, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ од 01.04.2009 година. Во периодот од 2009 до 2012, два пати е избрана за помлад
асистент. Од ноември 2012 година е избрана во наставното звање предавач на стручна школа
во областите фармакологија, психијатрија и здравствена нега, и учествува во втор циклус на
специјалистички студии на Високата медицинска школа во Битола, каде предава повеќе
научни дисциплини од овие области. Во 2016 година е избарана за виш предавач во
областите фармакологија и психијатрија. Таа е ЕРАЗМУС+ координатор за Високата
медицинска школа.
На поле на психијатриска клиничка пракса, во периодот 2012-2015 година, таа
работеше како затворски психијатар во Казнено-поправна установа Затвор Битола. Од 2012
до денес, дополнително работи во приватна здравствена установа во Битола како психијатар.
Во академската 2016/2017 е избрана за член на Сенатот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“. Член е на комисијата за самоевалуација и за признавање на оценки во
Високата медицинска школа Битола. Член е на Универзитетската комисија за информатички
и комуникациски технологии при УКЛО.
Наставно - образовна дејност
Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска во 2009 година е избрана во
соработничко звање помлад асистент на Високата медицинска школа Битола, а во 2011 е
реизбрана во истото соработничко звање. По одбраната на магистерскиот труд и стекнување
на научно звање магистер на медицински науки во 2012 година е избрана во наставно звање
предавач во научната област фармакологија со токсикологија, а во 2013 во наставно звање
предавач во научната област ментална хигиена со психијатрија и нега и
дерматовенерологија со нега.
Во септември 2013 година се вклучува во реализација на наставата на втор циклус
студии на Високата медицинска школа каде што со одлука на наставнички совет и се
доделени следните наставни дисциплини: психотерапија со комуникациски системи,
психофармакологија, личност и општа психопатологија, психоонкологија информирање и
комуникација во онкологијата, фармакологија во геријатрија, фармакологија за
физиотерапевти. Во 2015 година е избрана во звањето предавач во научната област
здравствена нега.
Во 2016 година е избрана во звање виш предавач пво областите фармакологија со
токсикологија и ментална хигиена со психијатрија и нега. Ментор е на 8 специјалистички
трудови и 35 дипломски работи.
Научно-истражувачка дејност
Виш пред д-р Гордана Ристевска-Димитровска, со свои теми од областа на
психијатријата, фармакологијата и сестринството, има учествувано на повеќе конгреси,
семинари, стручни состаноци. Повеќе пати е наградувана и е корисник на грантови од
повеќе организации. Континуирано се надоградува преку проектни активности, обуки,
психотерапевтска едукација, преведувачка активност. Автор е на повеќе трудови објавени во
домашни и меѓународни списанија, кои се цитирани 40 пати. Виш пред. д-р Гордана
Ристевска-Димитровска е рецензент за меѓународните списанија со импакт фактор:
Psychiatria Danubina, Asian Journal of Psychiatry и Psychiatric Research, BMJ Open, Macedonian
Journal of Medical Sciences. Таа е член на уредувачкиот одбор и издавачкиот совет на првото
списание за сестринство во Македонија од меѓународен карактер, Македонско сестринство.
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психотични растројства, Хоризонти, број 5, година 5, декември 2009, Универзитет „Св.
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Ristevska-Dimitrovska Gordana, Pejoska Gerazova Vesna, Vujovik Viktorija, Stefanovski
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
1. Трудовите на кандидатката се цитирани во 40 трудови.
2. Има објавено трудови во индексирани списанија (Web of Science)
3. Била раководител на два проекти, и учествува во 6 научно-истражувачки
проекти.
4. Одржала пленарно, почесно предавање во Шумен, Република Бугарија.
5. Член е на уредувачкиот одбор на меѓународното списание „Македонско
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7. Член е на домашни и странски научни здрауженија, друштва асоцијации и
институции.
ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок
1. Кандидката учествувала во комисии за избор на други наставници.
2. Учествува во реализација на наставата на втор циклус студии на Високата
медицинска школа.
3. Реализирала меѓународна мобилност на странски универзитет
4. Има понудено предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност.
5. Има реализирано предавање на Медицински универзитет Варна, филијала
Велико Трново.
6. Била член во комисии за оценка и одбрана на специјалистички труд.
7. Била ментор и член на комисии за одбрана на дипломски труд.
8. Предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведе во студиските програми.
9. Учествувала во изработка на елаборати за акредитација на студиски програми
на прв и втор циклус студии.
10. Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: член на
универзитетски сенат и член на факултетска и универзитетска комисија.
11. Има позитивна оценка од најмалку 3.5 од спроведените самоевалуации во
пследните 5 години. (4.36)
ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
1. Кандидатката посетувала обуки, семинари, тркалезни маси, форуми, од стручен
или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции.
2. Поседува сертификати за стручно и професионално усовршување издадени од
релевантни институциии.
3. Учествувала во промотивни активности на Високата медицинска школа во
Битола.
4. Учествувала во реализација на проектните активности во проекти финансирани
од ЕУ.
5. Има објавено стручна/професионална статија во домашни и странски
публикации.
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Врз основа на целокупната документација, кандидатката виш пред. д-р
Гордана Ристевска Димитровска ги исполнува општите услови и 23
исполнети услови од сите три посебни услови за избор во наставно звања.
ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ
Рецензентската комисија ги разгледа приложените документи на кандидатката
виш пред. д-р Гордана Ристевска - Димитровска, пријавена на конкурсот за избор
на наставник во научната област Здравствена нега (30501), и констатира дека
кандидатката ги исполнува условите за избор во наставно звање по Законот за високо
образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во
наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Виш пред. д-р Гордана Ристевска - Димитровска е актуелен предавач на
Високата медицинска школа Битола по наставната дисциплина Здравствена нега.
Кандидатката има богато истражувачко искуство, автор е на повеќе трудови,
публикувани и презентирани на симпозиуми, конгреси и семинари во земјата и во
странство. Членува во меѓународни асоцијации и рецензирала трудови за
меѓународни списанија. Била раководител на проекти финансирани од Европската
Унија, учествувала во повеќе меѓународни проекти, и е координатор на програмата
ЕРАЗМУС+ за Високата медицинска школа во Битола. Во нејзината академска
кариера се бележи надградување и успешно комбинирање на клиничките со наставнонаучните активности, што и дава квалитет на нејзината наставна активност. Согласно
изнесеното Рецензентската комисија го донесе следниот
ПРЕДЛОГ
Виш пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска да биде избрана, во научната
област Здравствена нега (30501), во наставното звање Виш предавач.
Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Мирјана Шошолчева, с.р.

2. Проф. д-р Изабела Филов, с.р.

3. Проф. д-р. Домника Рајчановска, с.р.
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До
Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа - Битола
РЕФЕРАТ
За избор на наставник од научната дисциплина
Неврологија
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, на седницата одржана
на ден 11.03.2019 година донесе одлука бр: 08-150/10 за формирање на Рецензиона
комисија за изготвување на Реферат за избор на наставник еден извршител од
научната дисциплина Неврологија со нега:
Рецензионата комисија е во состав:
1. Проф. д-р Сашо Стојчев - претседател
2. Проф. д-р Стојна Ристевска, член
3. Проф. д-р Домника Рајчановска, член
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во весниците „Нова Македонија” и „Коха“ од 26. 02. 2019
година, за избор на наставник од научната дисциплина Неврологија со нега, се пријави
еден кандидат:
1. Проф. д-р Изабела Филов
По анализа на доставената документација Рецензионата комисија, го доставува
следниот извештај:
Биографија
ПРОФ. Д-Р ИЗАБЕЛА ФИЛОВ
Родена на 29.07.1967г. во Битола
Основно и средно училиште завршив во Битола
1986-1993: Медицински факултет на Универзитет“Св.Кирил и Методиј“ Скопје
E-mail:bela_fmk@gmail.com.com; izabela.filov@uklo.edu.mk
Tel: 075367 052
Постдипломски едукации
1996-2000 Специјализација од областа психијатрија на Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија, се стекнав со
назив Специјалист психијатар
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1997-2007: Постдипломски студии на Медицински факултет Универзитет „Св.Кирил
и методиј“ Скопје , Катедра за психијатрија и на 28.06.1997, со одбрана на
магистерски труд од областа на психијатрија „Форензичко-психијатриска психолошка
проценка на параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство“,се
стекнав со назив Магистер по медицински науки.
1998. Психотераписка едукација од трансакциона анализа
2002: Сертификат за „Заштита на хуманото учество во биомедицински и
бихејворални истражувања“ на Колумбија универзитет, Њујорк, САД
2008:Пријава на докторска дисертација од областа на форензична психијатрија на тема
"Проценка на ризикот од насилство помеѓу лицата со ментални растројства"
2011: Одбрана на докторска дисертација на тема„Проценка на ризикот од
насилство меѓу индивидуите со ментални растројства“, на Медицински факултет
Скопје, Катедра за психијатрија и медицинска психологија, при што се стекнав со
назив Доктор на медицински науки
Движења низ професијата
1995: Се вработив како лекар од општа пракса во ЈЗУ Психијатриска болница Демир
Хисар
1996-2000: Специјализација по психијатрија
2000: Назначена за раководител на болничко одделение
2002: Студиски престој на Одделот за неврологија на Колумбија универзитет
Њујорк, САД, како лекар истражувач
2002 : Назначена за раководител на Центарот за ментално здравје Прилеп
2002 -2007: Активно вклучена во активностите за реформи во психијатријата и
процесот на децентрализација и деинституционализација во психијатриските болници.
Учество на семинари и предавања во организација на Светска здравствена
организација, како предавач од областа на менталното здравје во заедницата и
антистигма предавања
2005: Назначена за заменик директор за стручно медицински работи во ЈЗУ
Психијатриска болница Демир Хисар
2006: Член на комисијата за полагање стручен испит на здравствени работници со
средно и високо образование
2006: Ангажирана од Светска здравствена организација –регионална канцеларија
Скопје, како национален експерт за ментално здрваје, за изработка на „Практикум за
ментално здравје во заедницата“. Рецензенти на книгата се Проф. Д-р Питер Рајан
Middlesex University, London, Anglija и Проф д-р Марија Ралева од Клиниката за
психијатрија Медицински факултет Скопје.
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2007: избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, на научната дисциплина „Современи дијагностички
методи во медицината“
2007: избрана за член на Националната комисија за унапредување на менталното
здравје на Република Македонија
2007: регистрирана како судски вештак од областа на судска психијатрија
2008: избрана за член на Македонското научно друштво Битола
2008: избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола на уште една научна
дисциплина Судска медицина
2008:вклучена во европскиот FP7 проект BECAN,(Balcan Epidemiological study on
Child Abuse and Neglec),при што од 18 – 20 ноември 2008 година, ја преставував
Република Македонија на конференцијата „Детска злоупотреба и запоставување која
се одржа во Атина, Република Грција, со излагање на тема „Состојбата со детска
злоупотреба и запоставување во Македонија“ акредитирана од грчката лекарска
комора.
2009: назначена на за раководител на екстрахоспитална заштита при ЈЗУ
Психијатрсика болница Демир Хисар
2009:вклучена во меѓународен проект на Светска здравствена организација, Adverse
Childhood Experience (ACE)
2009: работа на меѓународен МАТРА проект
2010: ангажирана од Светска здравствена организација како експерт по ментално
здравје во проектот TEACH –VIP, во спроведување на семинари, работилници и
предавања низ различни региони на Р.Македонија
2011: ангажирана на FETZER меѓународен проект
2012:сестекнав со звање Виш предавач и повторен избор за виш предавач по научната
дисциплина Судска медицина, на Високата медицинска школа Битола
2012: Член на новата Национална комисија за ментално здравје на РМ
2012:Избрана за Виш предавач на Високата медицинска школа Битола,како предавач
на наставните дисциплини Радиологија, Радиолошка заштита, кога и се вработувам во
ВМШ Битола
2012-2014: работа на европскиот ИПА проект на Високата медицинска школа Битола
„Ран детски развој“
2012: Избрана за Виш предавач на наставните дисциплини Психијатрија и Ургентни
состојби во медицината
2013: Станувам член на Директорската управа при Високата медицинска школа
Битола-Раководител на насоката Физиотерапевти
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2013: Назначена за Координатор на Европската сестринска мрежа за Високата
медицинска школа Битола
2013:Раководител на студиската програма: Специјализација по ментално здравје на
2 циклус студии
2014: Член на уредувачкиот одбор на првото списание од областа на сестринството
„Македонско сестринство“
2015: Назначена за раководител на втор циклус студии на Високата медицинска
школаБитола
2015: Член на Универзитетската комисијата за самоевалуација при Универзитетот „Св.
КлиментОхридски“ Битола
2016: Избрана во звање Професор на Висока медицинска школа
2016: Избрана за член на Управен одбор во Македонско научно друштво–Битола
2016: Како гостин професор, одржав предавање на тема „Мотивација и психички
растројства“("Motivation and Psychological Disorders"), на Универзитетот „Американ
Колеџ“-Скопје(UASC –Skopje)
2017: Во март 2017 преку Еразмус плус програмата, во рамки на мобилност, како
гостин професор одржав предавања од областа на психијатрија на Здравствено
велеучилиште Загреб, РепубликаХрватска
2017: Релиценцирање на лиценцата за вешто лице од областа на психијатрија
бр.08-3089/2 од 29.09. 2017- изготвени голем број на судско психијатриски експретизи
за кривична и граѓанска постапка
2018: Проектен координатор на КА2 Еразмус + проектот за високо образование
DeMoPhac
2018: член на истражувачкиот тим на Short Module student exchange program
Intercultural Competence, ZHAW Health Department Winterthur, Switzerland
2019.Вклучена во проектот „Здравствена заштита на деца со кардиолошки им
здравствени потешкотии(Ние се грижиме)/ Health care for children with Cardio and
Respiratory

sensitivity in the Cross Border area(WeCaRe)

2019. Вклучена во проектот Infochild
Публикации:
2001: Учество во изработка на монографијата „ Состојбата на здравството во
југоисточниот регион на РМ“
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2011:
Практикум за тренинг на професионалци во сфера на ментално
здравје„Знам!Можам!Менувам!“
2014 Изабела Филов, Димитринка Јорданова Пешевска, Антони Новотни „Современ
третман на менталното здравје-баланс меѓу институциите и заедницата“.
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МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК

Рецензионата комисија ги разгледа приложените документи на кандидатката пријавена
на конкурсот за избор на наставник во научна дисциплина, Неврологија со нега и
констатира дека кандидатката ги исполнува условите за избор во наставно звање по
Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка
за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Проф. д-р Изабела Филов е актуелен професор на Високата медицинска школа
Битола. Кандидатот има 18 годишно клиничко искуство во областа и тоа во услови на
хоспитален и екстрахоспитален третман на пациенти со невропсихијатриска
патологија. Во текот на клиничката работа беше дел од тимот кој ги спроведуваше
реформите во психијатрија и беше директен учесник во креирањето на Националната
стратегија за унапредување на менталното здравје на РМ. Посетувала неколку
семинари за третман на епилепсии за кои поседува соодветни сертификати. Исто така
има и искуство во истражувачка работа на меѓународни проекти меѓу кои се
издвојуваат работата на проект и студиски престој на оддел за неврологија на
Колумбија универзитет, Њу Јорк, САД, FP 7 БЕКАН проект на ЕУ, ACE-проект на
СЗО,TEACH –VIP на СЗО, FETZER на СЗО, МАТРА, ИПА проекти, Еразмуз плус
КА2 проект, каде е и актуелен проектен координатор.
Кандидатката магистрирала и докторирала на Медицински факултет –Скопје, од
областа Психијатрија, на Клиниката за психијатрија. Има голем број на публикувани
научни и стручни трудови.
Според Законот за високо образование и Правилникот за посебни услови и постапката
за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни наставни и соработнички
звања на универзитетот„Св.Климент Охридски“-Битола(од 2018 година), покрај
општите услови предвидени со законот, кандидатката ги исполнува и условите кои се
однесуваат на групите на критериуми според Анекс 1, каде треба да бидат исполнети
најмалку два услови од било кој критериум од Анекс 1. Имено според овие услови
кандидатката исполнува 6 услови од првиот критериум, 9 услови од вториот
критериум и 6 од третиот, а вкупно 22.
Рецензионата комисија согледувајќи ги сите квалитети на кандидатката на полето на
струката, наставата и науката одлучи на Наставничкиот совет на Високата медицинска
школа, Битола, да и го даде следниот
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ПРЕДЛОГ
Проф. д-р Изабела Филов да биде избрана, во наставна дисциплина Неврологија
со нега, во истото наставно звање професор на Висока медицинска школа.
Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Сашо Стојчев - претседател с.р.
2. Проф. д-р Стојна Ристевска, член с.р.
3. Проф.д-р-р Домника Рајчановска, член с.р.
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа Битола
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ: ДРУГО (Клинички аспекти во примарна здравствена заштита)
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 11.03.2019
година, донесе Одлука бр. 02-113/4 за формирање на Рецензиона комисија за
изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: Друго (Клинички
аспекти во примарна здравствена заштита), во состав:
1. Проф. д-р Елена Ќосевска, претседател
2. Проф. д-р Ленче Мирчевска, член
3. Проф. д-р Тања Јовановска, член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха"
од 26.02.2019 година, за избор на наставник во научната област: Друго (Клинички
аспекти во примарна здравствена заштита), се пријави следниот кандидат:
Проф. д-р Викторија Продановска-Стојчевска
Биографски податоци
Кандидатката д-р Викторија Продановска-Стојчевска, д-р на медицински науки
е родена на 14.01.1974г, во Битола. Средно образование завршила во Битола. Со високо
образование се стекнала на Медицински факултет во Скопје, дипломирајќи на
12.07.1999 година. Во 2001 година го положила стручниот испит, по што се стекнува со
правото за вршење на самостојна здравствена дејност.
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Во учебната 2001 се запишала на втор циклус (магистерски) студии на
Медицински факултет во Скопје. Студиите ги завршила на 12.11.2007 година, со
просечен успех 9.1.
На 12.11.2007 година го одбранила магистерскиот труд на тема: ,,Преваленца
на HbsAg, anti HCV и anti HIV антитела кај крводарителите во општина Битола,
Велес, Струмица и Прилеп,, и се стекна со звање магистер на медицински науки.
Докторска дисертација пријавила во 2010 година на Медицински факултет во
Ниш, Србија. Дисертацијата на тема: ,,Мускулоскелетни проблеми кај работници на
компјутер,, ја одбранила на 24.12.2012 година, пред Комисија во состав: Проф.д-р
Зоран Голубович, Медицински факултет-Ниш, проф.д-р Јовица Јованович,
Медицински факултет Ниш и проф.д-р Иван Миков, Медицински факултет-Нови Сад.
Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на медицински науки .
Д-р Викторија Продановска-Стојчевска на 03.06.2015 година го положила
специјалистичкиот испит и се стекнала со звање специјалист по семејна медицина.
Движења во професијата
- Од 2001 до 2005 година работи ПЗУ ,, Здравје,, во Ресен.
-Од 2005 до 2009 година води практична настава по неколку предмети на
Високата медицинска школа.
- Од 01.04. 2009 година до денес е наставник на Високата Медицинска школа во
Битола.
- 2010 година во два мандати е избрана за член на Универзитетскиот Сенат.
- Од 2015 година ја извршува функцијата Раководител на насоката Општа
медицинска сестра.
- Од 2017 година ја извршува функцијата Раководител на насоката Акушерки
- Од 2015 година е Претседател на Комисијата за самоевалуација на Високата
медицинска школа.
Проектни активности
- 2012-2014 - IPA Cross - Border Programme, Greece - The Former Yugoslav
Republic of Macedonia 2007-2013 “Derliver Pre-School Alternative Services” - EARLY
CHILDHOOD CARE
- Здравствена заштита на деца со кардиолошки и респираторни тешкотии во
прекуграничниот регион/Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in
the Cross Border area (WeCaRe), 2018-2020
- Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од
ранливи популации/Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children
from vulnerable populations (Заедно за децата/ In4Child), 2018-2020
- Улога на медицинската сестра во третманот со лекови (Nurses’ role in
interprofessional pharmaceutical care), 2018-2020 година
Наставна дејност
- 2005 година води практична настава по предметите: Епидемиологија,
Медицинска статистика со информатика, Патофизиологија, Психијатрија со нега,
Неврологија со нега.
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- На 01.04.2009 година е избрана за предавач на Високата Медицинска школа во
Битола, во научните области Геријатрија и Физикална медицина со рехабилитација,
дисциплини: Геријатрија со нега, Медицинска масажа и Балнеологија, на студиските
програми: општа медицинска сестра и физиотерапевти.
- На 01.04.2013 е избрана за виш предавач, на Високата медицинска школа во
Битола, во научните области Геријатрија и Физикална медицина со рехабилитација,
дисциплини: Геријатрија со нега, Медицинска масажа, Балнеологија и Протетика и
ортотика, на студиските програми: општа медицинска сестра и физиотерапевти.
- Во 2015 година е избрана за виш предавач во научната област Друго
(Клинички аспекти во примарна здравствена заштита), дисциплини: Примарна
здравствена заштита и Социјална медицина.
- Во 2017 година е избрана за професор на висока стручна школа, во научните
области Геријатрија и Медицинска рехабилитација во клиничка медицина,
дисциплини: Геријатрија со нега, Медицинска масажа, Балнеологија и Протетика и
ортотика.
Научна активност
Д-р Викторија Продановска-Стојчевска има богата научно-истражувачка
дејност. Има објавено 71 научни и стручни трудови од областа на медицината, кои
потекнуваат од нејзиното долгогодишно искуство. Истите се објавени и презентирани
на конгреси во републиката и во странство, како и во индексирани медицински
списанија и списанија со импакт фактор.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку
web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на
него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)

X

X

X

X
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Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
Проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
Програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма
на прв, втор или трет циклус студии

X

X
X

X

7

X
X
X

X
X

X
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Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години

X

вкупно исполнети услови од втор критериум

7

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија,
правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од
релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите
на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
Стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ

X

X

X
X

X

X
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Список на објавени трудови
Од вкупниот број трудови на листата, трудовите под реден број од 1 - 24 се
рецензирани и објавени во Билтен бр. 371 од 20.01.2013 година на Универзитетот
"Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број од 25 - 41 се рецензирани и објавени во Билтен бр. 400
од 04.05.2015 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број од 42 - 54 се рецензирани и објавени во Билтен бр. 420
од 01.11.2016 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
Трудовите со реден број од 55 - 57 се рецензирани и објавени во Билтен бр. 424
од 01.02.2017 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.
1. Викторија Продановска-Стојчевска, М.Стоилов. Превенција HbsAg, анти-HCV и
анти-HIV антитела редовним тестирањем крви. Други симпозијум виших и
високих школа здравствене струке. ,, Реформа вишег и високог школства”,
Зборник радова,Београд; 2006: 83-86.
2. Викторија П.Стојчевска, В.Јашовиќ, Е. Јашовиќ-Сивеска. Застапеност на
кариесот во детската возраст. Зборник на трудови, 34ти октомвриски средби со
меѓународно учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни
техничари на Република Мекдонија, Охрид, 11.10-14.10.2006.
3. Продановска-Стојчевска В., Јашовиќ-Сивеска Е. HIV/СИДА-застапеност во
Република Македонија. Зборник на резимеа, трет конгрес по превентивна медицина
на Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.
4. Милчо Стоилов, В.Продановска-Стојчевска. Превенција рака дојке-један од
клучних задатака у превенцији здравља. Други симпозијум виших и високих школа
здравствене струке ,, Реформа вишег и високог школства”, Зборник радова,
Београд; 2006: 79-82
5. Милчо Стоилов, В.Продановска-Стојчевска. Бактериолошки наоди од
микробиолошка контрола на брисеви од кожа и рани. Трет конгрес на
микробиолозите на Македонија,Охрид;2006.
6. S. Stoilova, D. Gjorgjev, J. Kevreshan, V. Kendrovski, V. Prodanovska-Stojchevska.
Pollution and protection of the Ohrid lake. 3rd Balkan conference of environment
,,sustainable development: theory and action ", Katerini;2006.
7. Stoilova S, Prodanovska-Stojcevska V, Jasovic-Siveska E. Zastita zdravlja i zivotne
sredine od uticaja pesticida. Dani preventivne medicine XL Naucni Skup sa
medzunarodnim ucescem, 26-30 septembar 2006, Nis.
8. Владимир Јашовиќ, Е. Јашовиќ-Сивеска, С.Стоилова, В.Продановска-Стојчевска.
Состојба на гликемија и липиди кај заболени од дијабет од машки и женски пол.
Зборник на трудови, 34ти октомвриски средби со меѓународно учество, Сојуз на
здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република
Мекдонија, Охрид; 11.10-14.10.2006.
9. Стоилов М., Василевски Б., Продановска-Стојчевска В. Застапеност на цирозата
на црн дроб и хроничен хепатит кај инфицирани лица со хепатит Б и Ц вируси.
Зборник на резимеа, трет конгрес по превентивна медицина на Македонија,Охрид ;
04-07 октомври 2006.
10. Јашовиќ В., Јашовиќ-Сивеска Е., Продановска-Стојчевска В. Суплементација со
минерали и витамини во превенцијата на прееклампсија. Зборник на резимеа, трет
конгрес по превентивна медицина на Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.

114
11. Стоилова С., Продановска-Стојчевска В., Петруловска Л. Загадување на воздухот
во Република Македонија во однос на аероседимент. Зборник на резимеа, трет
конгрес по превентивна медицина на Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.
12. Викторија Продановска-Стојчевска. Преваленца на HbsAg, анти- HCV и антиHIV антитела кај крводарителите во општина Битола, Велес, Струмица и Прилеп.
MEDICUS, ISSN 1409-6366, UDC 61, Vol. VIII, Nr 2 ; Tetor,2007: 40-43.
13. Викторија Продановска-Стојчевска, М.Стоилов. Значење на имунизацијата
против Hepatitis B инфекција. Зборник на трудови, 36ти октомвриски средби со
меѓународно учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни
техничари на Република Макдонија, Охрид; 01.10-05.10.2008.
14. Милчо Стоилов, В.Продановска-Стојчевска. Ризик при ракување и управување со
медицински отпад. Зборник на трудови, 36ти октомвриски средби со меѓународно
учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на
Република Мекдонија, Охрид; 01.10-05.10.2008
15. Викторија Продановска-Стојчевска. Преваленца на HbsAg, анти- HCV и антиHIV антитела кај крводарителите во општина Битола. Acta morphologica UDK 61,
ISSN 1409-9837, 2008; Vol.5(1):65-68.
16. Викторија Продановска-Стојчевска, Биљана Богданова-Попов, Цветанка
Поповска. Информираност на студентите од Високата Медицинска Школа во
Битола за HIV инфекцијата. MEDICUS, ISSN 1409-6366, UDC 61, Vol. XIII(2);
Tetor,2009 213-217.
17. Домника Рајчановска, Продановска С. В, Тодоровски Т. Индекс телесне масе код
предшколске деце у Битољу. Дани превентивне медицине XLLL. Меџународни
научни скуп, 22-25 септембар,2009, Ниш.
18. Е. Попова - Рамова, Попоска А., Стојчевска-Продановска В., Мирчевска
Л.,Јовановска Т. Детекција пациената са ризик фактора за остеопорозу са коштаних
маркера. Дани превентивне медицине XLLL. Меџународни научни скуп, 22-25
септембар,2009, Ниш.
19. Елизабета Попова-Рамова, Ангелина Димитровска, Викторија П.Стојчевска,
Оливер Грамосли. Влијанието на долгите принудни положби и физичката
неактивност врз појавата на болка и рбетни деформитети. Прилози бр.12,
Македонско научно друштво, Битола, 2009.
20. Елизабета Попова-Рамова, Анастасика Попоска, Викторија П.Стојчевска, Оливер
Грамосли, Ангелина Димитровска. Социјално прифаткливи можности за третман на
деформитети на рбет. Хоризонти бр.5, Универзитет Св.Климент Охридски,
Битола,2009.
21. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, R.Isjanovska, E.Popova-Ramova. Knowledge of
HCV infection among nursing students in Medical College in Bitola. Arh Hig Rada
Toksikol 2010;61:197-201 DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1990.
22. Тања Јовановска, Викторија Продановска-Стојчевска, Ленче Мирчевска, Рада
Ацковска. Застапеност на студентите –пушачи на Високата медицинска школа
Битола. MEDICUS ISSN 1409-6366 UDC61 Vol-XV(2). Tetor 2010.
23. E. Popova Ramova, A. Poposka, V Stojcevska Prodanovska. The influence on long
forced positions and the physical inactivity on back pain and deformity of the spine. 17 th
ESPRM European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Venice, 23-27 May
2010.
24. Tanja Jovanovska, Viktorija Prodanovska-Stojcevska. The Attitudes of Students Future Health Professionals Regarding Tobacco Usage Macedonian Journal of Medical
Sciences. 2011 Jun 15; 4(2):196-200. doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2011.0162 Public
Health.

115
25. Jovanovska Tanja, Stojcevska Prodanovska Viktorija. Education of medical students in
Bitola on tobacco use and their role in health promotion activities. Medicinski pregled.
Nov/Dec 2011, Vol.64 Issue 11/12,p529.
26. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, Jovica Jovanovic,Tanja Jovanovska, Rozalinda
Isjanovska. Evaluation of computer workstation ergonomics and prevalence of the
musculoskeletal symptoms - A cross sectional study of Macedonian office workers.
HealthMed journal, Vol6, number 10/2012.ISSN 1840-2291.
27. Продановска-Стојчевска В., Јовановска Т., . Рајчановска Д., Филов И., Мирчевска
Л. Assesmant of functional ability in elderly placed in a nursing home in Bitola. IHEI
Con, Ćuprija, R Serbia, 2013.
28. Tanja Jovanovska, Biljana Kocic, Viktorija PStojcevska, Rozalinda Isjanovska.
Prevalnce of HIV, Hepatitis B and C infections among inmates in prisons in the Republic
of Macedonia. HealthMed journal, vol7, num1/2013.
29. Јовановска Т., Продановска С.В.,Филов И., Рајчановска Д., Мирчевска Л.,
Assesmant og cognitive abilites at persones situated in old people home in Bitola. IHEI
Con, Ćuprija, R Serbia, 2013.
30. Рајчановска Д., Mирчевска Л., Филов И., Јовановска Т., Продановска-Стојчевска
В., Assesmant of functional independence in daily activity in patients with a fractuired
neak of the femora. IHEI Con, Ćuprija, R Serbia, 2013.
31. Изабела Филов., Д.Ј.Пешевска., Рајчановска Д., Јовановска Т., Продановска С.В.,
Ристевска Г., Мирчевска Л. Assesmant of depression amnog residents of nursing
homes. IHEI Con, Ćuprija, R Serbia, 2013.
32. Мирчевска Л., Мојсовска С., Рајчановска Д., Продановска С.В., Јовановска т.,
Филов И. Determining of statistical significance between socioeconomic status and
morbidity to people with degenerative diseases, hospitalized in hospice „ Sue Rajder“
Bitola, R. Macedonia. IHEI Con, Ćuprija, R Serbia, 2013.
33. В. Продановска –Стојчевска, T. Jовановска, O. Гаревска, Д. Рајчановска, Г.
Ристевска, Ј. Тутеска, Prevalence of cardiovascular risk factors among patients
hospitalized in Coronary unit in Clinical hospital Bitola. 1 st International Balkan
Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, May 2014.
34. D.Rajchanovska, T.Jovanovska, I.Filov, V.ProdanovskaS. Active immunization in
preschool children in Bitola in the period of 2008-2012. 32 nd Annual Meeting of the
European Society for paedriatic infectious diseases. Dublin, Ireland, May 6-10, 2014.
35. Tanja Jovanovska, Biljana Kocic, Viktorija P. Stojcevska. Prevalence, Attitudes and
Knowledge about HIV, HBV and HCV Infections among Inmates in Prisons Prilep and
Bitola – a Pilot. StudyColl. Antropol. 38 (2014) 2: 417–422.
36. T. Jовановска, В. Продановска –Стојчевска, Л. Наумовска, И Филов, Д.
Рајчановска, Г. Ристевска, Ј. Тутеска, Assesmant of quality of life among patients with
M.orbus Parkinson. 1 st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne,
Turkey, May 2014.
37. Ристевска Д. Гордана, Рајчановска Д., Ристевска С., Јовановска Т., Филов И.,
Стојчевска-Продановска В и останати. Population based study of general health of
children from rural area in Macedonia. 1 st International Balkan Conference on Health
Sciences, Edirne, Turkey, May 2014.
38. Домника Рајчановска, Изабела Филов, Л. Мирчевска, Т. Јовановска, В.
Продановска, Г. Ристевска, The importance of the preventive systematic review at
preschool children. 1 st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne,
Turkey, May 2014.
39. Л. Мирчевска, С. Мојсовска, Д. Рајчановска, И Филов, Т. Јовановска, В.
Продановска, Evaluation of the results of research for alchoholism among adolescents

116
and promoting preventive measures to secuity in youth health. 1 st International Balkan
Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, May 2014.
40. Изабела Филов, Д. Рајчановска, С. Ристевска, Т. Јовановска, Г. Ристевска, В.
Продановска и останати, Attitudes towards domestic violence in rural population with
young children. 1 st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey,
May 2014.
41. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, Jovica Jovanovic, Tanja Jovanovska. Body Posture
in Relation with Musculoskeletal Symptoms amongst Computer Operators British Journal
of Medicine and Medical Research, ISSN: 2231-0614,Vol.: 7, Issue.: 3.2015.
42. Prodanovska-Stojcevska Viktorija, Jovanovska Tanja, Rajcanovska Domnika, Filov
Izabela, Mircevska Lence, Ackovska Rada. Lifestyle among students of Higher medical
school in Bitola. Knowledge, International journal, Scientific and Aplicative Papers.
Vol.8/1.2015.
43. Domnika Rajchanovska, I.Filov, S.V.Prodanovska, G.R. Dimitrovska. Icterus neonatal
in Bitola in the period from 2009 to 2013 year. Шести конгрес на педијатрите на
Република Македонија со интернационално учество. 8-11 ти октомври, 2015.
44. Filov Izabela, Rajcanovska Domnika, Gordana Ristevska-Dimitrovska, ProdanovskaStojcevska Viktorija, Jovanovska Tanja, ,Mircevska Lence, Peshevska D.J. Mental
health-chalange and balance among community and institutions. Knowledge,
International journal, Scientific and Aplicative Papers. Vol.8/1.2015.
45. Mircevska Lence, Mojsoska S., Ristevska S., Rajcanovska Domnika, Filov Izabela,
Jovanovska Tanja, Prodanovska-Stojcevska Viktorija, Gordana Ristevska-Dimitrovska.
Correlations between risk factors and cardiovascular diseases in patients treated in
Clinical hospital in Bitola R. Macedonia. Knowledge, International journal, Scientific and
Aplicative Papers. Vol.8/1.2015.
46. Jovanovska Tanja, Prodanovska-Stojcevska Viktorija, Rajcanovska Domnika, Filov
Izabela, Rada Ackovska, Mircevska Lence. Prevalence of different diagnosis among
hospitalized patients in hospice Sue Ryder in Bitola. Knowledge, International journal,
Scientific and Aplicative Papers. Vol.8/1.2015.
47. Rajcanovska Domnika, Filov Izabela, Mircevska Lence, Jovanovska Tanja,
Prodanovska-Stojcevska Viktorija, Gordana R.Dimitrovska. The role of outreach
nursing service in health care of mothers and children. Knowledge, International journal,
Scientific and Aplicative Papers. Vol.8/1.2015.
48. Филов И., Ралева М., Пешевска Д.Ј., Рајчановска Д., Јовановска Т., Стојчевска
В.П., Ристевска Г., Најдовска С. Промени во процесот на мислење како ризик
фактор од насилство меѓу индивидуите со ментални растројства. Vти Македонски
психијатриски конгрес со меќународно учество. 22-26 мај 2013, Охрид, Република
Македонија
49. Domnika Rajchanovska, T.Jovanovska, G.R.Dimitrovska, I.Filov, V.P.Stojchevska,
I.Timovski. Implementation of multivalent vaccine in Bitola, Republic of Macedonia. 34th
Annual Meeting of the European society for pediatric infectious diseases. Brighton, UK.
May 10-14, 2016.
50. Gordana Ristevska-Dimitrovska, Domnika Rajchanovska, Tanja Jovanovska, Viktorija
Prodanovska-Stojchevska. Chalenges for nursng education in Republic of Macedonia.
Knjiga sazetaka. 1va konferencija zdravstvenih profesij. Zdravstveno veleuciliste Zagreb,
2016.
51. Domnika Rajchanovska, Gordana Ristevska-Dimitrovska, Tanja Jovanovska, Viktorija
Prodanovska-Stojchevska, Izabela Filov.Prevalence of breastfeeding in Bitola, in the
period 2012-2104. Knjiga sazetaka. 1va konferencija zdravstvenih profesij. Zdravstveno
veleuciliste Zagreb, 2016.

117
52. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, Jovica Jovanovic, Tanja Jovanovska, Domnika
Rajchanovska, Izabela Filov, Biljana Bogdanova. The relation between psychosocial work
factors and musculoskeletal symptoms among computer workers. Vol 4 (2016): CBU
InternationalConferenceProceedings2016. DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.830
53. Tanja Jovanovska, Biljana Kocić, Viktorija Prodanovska-Stojčevska, Domnika
Rajchanovska, Izabela Filov, Biljana Bogdanova. Health protection of prisoners in the
republic of Macedonia. Vol 4 (2016): CBU International Conference Proceedings 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.12955/cbup.v4.829.
54. Belevska M, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V, Velkovski Z.
Socialdemographic and clinical aspects of low vision amongst adult population. Acta
medica medianae DOI:10.5633/amm.2017.0303.
55. Домника Рајчановска, Г.Р.Димитровска, Т.Јовановска, В.П. Стојчевска, И.Филов.
Развој на високото образование за медицинските сестри во Битола.Vти Македонски
Конгрес за историја на медицината со меѓународно учество. Зборник на трудови,
Битола, 14-15 октомври,2016.
56. Изабела Филов, Гордана Ристевска, Тања Јовановска, Викторија ПродановскаСтојчевска, Домника Рајчановска. Терапевтска комуникација во клиничка
медицина. Vти Македонски Конгрес за историја на медицината со меѓународно
учество. Зборник на трудови, Битола, 14-15 октомври,2016.
57. Жаклина Ѓоршевска, Д.Рајачановска, Т.Јовановска, В.П Стојчевска, Г.Р.
Димитровска, И.Филов. Малигни заболувања во Службата за домашно лекување во
Битола во периодот од 2010 до 2013година. Macedonian Journal of nursing. Bitola,
November, 2016.
58. Продановска С.В., Јовановска Т., Ристевска Г., Генерални препораки за контролни
прегледи на стаите лица. Зборник, прв конгрес на студенти по здравствени струки и
здравствени работници, 22-25 април, 2010.
59. Ристевска Г., Јовановска Т., Продановска С.В., Улогата на медицинската сестра во
препознавањето и третманот на психијатриските коморбидитети кај болните од
ревматоиден артритис. Зборник, прв конгрес на студенти по здравствени струки и
здравствени работници, 22-25 април, 2010.
60. Јовановска Т., Продановска С.В., Мирчевска Л., Ацковска Р., Преваленцата на
употребата на кај тутун кај младите здравствени професионалци- студенти на ВМШ
во Битола. Универзитет. Св. Климент Охридски, Хоризонти, 2010 .
61. Филов И., Ралева М., Пешевска Д.Ј., Рајчановска Д., Јовановска Т., Стојчевска
В.П., Ристевска Г., Најдовска С. Промени во процесот на мислење како ризик
фактор од насилство меѓу индивидуите со ментални растројства. V -ти Македонски
психијатриски конгрес со меѓународно учество. Охрид. Зборник на апстракти.
2013: 33-4
62. Viktorija Prodanovska Stojchevska, Tanja Jovanovska, Jovanka Tuteska, Izabela
Filov, Domnika Rajchanovska. Nutritive Status at Institutionalized elderly people22
International Conference 16-18 October 2014, Alpbach, Austria.
63. Снежана Јоциќ, Ацковска Р, Јовановска Т, Продановска С. В. Влијанието на
институционалното сместување на старите лица на задоволството од животот. Прва
интернационална конференција на Високите школи и факултети од областа на
сестринство Битола, мај 2014.
64. Tanja Jovanovska, Viktorija Prodanovska Stojchevska, Jovanka Tuteska, Izabela Filov,
Domnika Rajchanovska. Quality of Nutrition as Risk for Malnutrition at Elderly people
nutritive status as Institutionalized elderly people. 22 International Conference 16-18
October 2014, Alpbach, Austria

118
65. Stojchevska PV, Jovanovska T, Trajkovska C, Rajchanovska D, Filov. Nutritional
Status in Elderly Patients with COPD. 4 th Pneumo Update Europe, 9-10 June 2017,
Viena, Austria.
66. Belevska M, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V, Velkovski Z.
Socialdemographic and clinical aspects of low vision amongst adult population. Acta
medica medianae DOI:10.5633/amm.2017.0303.
67. Jovanovska T, Stojshevska PV, Trajkovska C, Rajchanovska D, Filov I. Patient' s
knowledge and awerness of the COPD. 4 th Pneumo Update Europe, 9-10 June 2017,
Viena, Austria.
68. Domnika Rajchanovska, T. Jovanovska, V.P. Stojchevska, G.R. Dimitrovska, I. Filov, I.
Timovski, M. Timovska. New- born babies with risk factors within the period 2014 to
2016 in Bitola. 35 th annual meeting of the ESPID, 23-27 may 2017, Madrid Spain.
69. Stojchevska P Viktorija, Jovanovska Tanja, Bogdanova Biljana, Belevska Maja,
Rajchanovska Domnika, Filov Izabela. Relation to Functional and Nutritional Status
Among
Hospitalized
Elderlies.
Sanamed
2018;
163-169
ISSN-1452662X.DOI:10.24125/sanamed.v13i2.215. UDK: 613.2-053.9.
70. D.Rajchanovska, T.Jovanovska, V.Stojchevska, G.Risrevska, I.Filov, I.Timovski,
M.Timovska. Vaccination coverage before and after introducing polyvalent vaccines in
Bitola.36th Annual Meeting of the European Society for Pediatrics Infectious Diseases.
28May-2nd June, 2018,Malm, Sweden.
71. Izabela Filov, Gordana Ristevska-Dimitrovska, Tanja Jovanovska, Viktorija
Prodanovska-Stojchevska, Domnika rajchanovska. Ethical aspects of forensic
psychiatric expertise of the children. 2nd Congress on Evidence Based Mental Health:
From research to clinical practice. June28th-July1st,2018, Kavala. Greece.

119

ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на
проф.д-р Викторија Продановска-Стојчевска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката,
Комисијата заклучи дека проф. д-р Викторија Продановска-Стојчевска поседува
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги
исполнува општите и 18 услови од сите три посебни услови за избор во наставни
звања.

ЗАКЛУЧОК
Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му
предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, д-р сци
Викторија Продановска-Стојчевска да биде избрана во звање Професор на висока
стручна школа во научната област: Друго (Клинички аспекти во примарна
здравствена заштита).
Рецензиона комисија:
1. Проф. д-р Елена Ќосевска С.Р.
2. Проф. д-р Ленче Мирчевска С.Р.
3. Проф. д-р Тања Јовановска С.Р.
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа Битола
Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА
ОБЛАСТ: ДРУГО (Микробиологија)
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 11.03.2019
година, донесе Одлука бр. 02-113/3 за формирање на Рецензиона комисија за
изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: Друго
(Микробиологија), во состав:
1. Проф. д-р Никола Пановски, претседател
2. Проф. д-р Васо Талески, член
3. Проф. д-р Изабела Филов, член
Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го
поднесува следниов:

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха"
од 26.02.2019 година, за избор на наставник во научната област: Друго
(Микробиологија), се пријави следниот кандидат:
М-р. д-р Елена Крстевска- Келепуровска
Биографски податоци
Кандидатката д-р Елена Крстевска-Келепуровска, магистер по медицински науки,
е родена 1978 год. во Битола. Основно и средно образование завршила во Битола со
одличен успех. Високо образование завршила на Медицинскиот факултет при
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје во декември 2003 година. Стручниот
испит за лекари го положила 2004 год.
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Во учебната 2005/2006 година се запишала на втор циклус (магистерски) студии
на Медицински факултет во Скопје. Студиите ги завршила на 2015 година, со просечен
успех 10.0.
Во март 2015 година со успех го одбранила магистерскиот труд под наслов:
„Фенотипска и генотипска резистенција кај Streptococcus agalactiae кон еритромицин
и клиндамицин“.
Д-р Елена Крстевска-Келепуровска во февруари 2009 год. го положила
специјалистичкиот испит и се стекнала со звањето: специјалист по медицинска
микробиологија.
Движења во професијата
-

-

-

2005-2009 работи во Лабораторија за микробиологија, ЈЗУ Центар за јавно
здравје- Битола, како специјализант по медицинска микробиологија
2009 Шеф на лабораторијата за бактериски инфекции во Микробиолошката
лабораторија при Центарот за јавно здравје Битола, ако специјалист по
медицинска микробиологија
2009 - 2015 асистент/демонстратор во Високата медицинска школа, при
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски"- во Битола.
2015 Предавач по микробиологија на Висока медицинска школа Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Наставна дејност
2005-2009 кандидатката шест години по ред е ангажирана како
асистент/демонстратор во Високата медицинска школа, Битола, каде учествува
во практичната настава за студентите по предметот Микробиологија
На 15.09.2015 година е предавач на Високата медицинска школа во Битола, во
научната област Друго (Микробиологија).
Научна активност

Д-р Елена Крстевска- Келепуровска Елена има објавено 17 научни и стручни трудови
од областа на медицината, кои потекнуваат од нејзиното долгогодишно искуство. Истите се
објавени и презентирани на конгреси во републиката и во странство, како и во референтни
научни публикации од предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање .
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА

ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку
web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на
него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум
http://eprints.uklo.edu.mk/)1
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд

X

X

X

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
Проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X
институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум
3
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
X
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
Програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма
на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија,
правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции

X
X

X
X

X
5

X

X
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Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од
релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите
на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
Стопанството

X

вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ
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Список на објавени трудови

1. Hristovski N., Stojanovski S., Cirkovic M., Hristovski M., 1999: Myxosporids of Cyprinus
carpio in the fish pond Dzabeni, Pelagonia, Macedonia. Microbiologia Balkanica. I Balkan.
Conf. of Microbiology. Abstracts. Plovdiv, Bulgaria.
2. S. Stojanovski, E. Krstevska, Z. Kulisic, N. Hristovski, P. Cakic, M. Hristovski, 2003: The
parasite fauna of the genus DactylogyrusBychowsky, 1933 (Monogenea) in the fishes from
Lake Dojran, Macedonia. "MicrobiologicaBalkanica" 3rd Balkan Conference of Microbiology.
Proceedings and Abstract Book. p. 561. Istanbul, Turkey
3. N. Hristovski, M. Jovanovska, Dz. Tomovska, M. Kotevska, E. Krstevska, S. Sterjoski, 2007:
Sour milk products and probiotics on market in Republic of Macedonia
4. Elena Krstevska, E. Krsteva, I. Kelepurovski, P. Jankovska, N. Hristovski, 2008: Prevalence
of HCV Infection Among High Risk Groups. ,, Micromed 2008’’IV Kongres of Medical
Microbiology . Abstract book . Belgrade, Serbia
5. Elizabeta Krsteva, E. Krstevska, I. Cvetkovski, D. Balalovski, N. Hristovski, 2008: Rapid
Diagnosis of Acute Epstein-Barr Virus Infection. ,, Micromed 2008’’IV Kongres of Medical
Microbiology . Abstract book. Belgrade, Serbia
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6. Elena Krstevska-Kelepurovska, E. Krsteva, I. Kelepurovski, O. Jankova,A.Delova, 2009:
Prevalence and antimycotic susceptibility of Candida species causing vulvovaginitis.
th

Microbiologia Balcanica. 6 Balcan Conf. of Microbiology. Abstracts.Ohrid, R. Macedonia
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8. Elena Krstevska-Kelepurovska, E. Krsteva, I. Kelepurovski, O. Jankova, A. Delova, 2011:
Erythromycin and Clindamycin Resistance Paterns in Group B Streptococcus Isolates.
Microbiologija Balcanica. 7th Balkan Congres of Microbiology. Abstracts. Belgrade, Serbia.
9. A. Delova , E. Krstevska-Kelepurovska, O. Jankova, E. Krsteva, D. Blazekovic-Dimovska,
2011: Escerichia coli and Klebsiella spp. Producing beta-lactemases with extended spectrum
(ESBL) as a challengers of urinary infections in outpatients at area of JZU ‘’ Center for Public
Health’’ Bitola from 2009-2011.

Microbiologija Balcanica. 7th Balkan Congres of

Microbiology. Abstracts. Belgrade, Serbia.
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ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ
На конкурсот за избор на наставник во научната област микробиологија се
пријави само кандидатката д-р Елена Крстевска- Келепуровска. Рецензентската
комисија анализирајќи ја целокупната приложена документација на пријавениот
кандидат констатира дека д-р Елена Крстевска- Келепуровска ги исполнува
кoнкурсните услови и согласно тоа го донесе следниот заклучок:
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на
кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставнообразовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на
пред. д-р Елена Крстевска- Келепуровска.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката,
Комисијата заклучи дека пред. д-р Елена Крстевска- Келепуровска поседува научни и
стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги
исполнува општите и 18 услови од сите три посебни услови за избор во наставни
звања.

ЗАКЛУЧОК
Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му
предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, пред. д-р
м-р Елена Крстевска- Келепуровска да биде избрана во звање Виш предавач на
висока стручна школа во научната област: Друго (Микробиологија).
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