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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГ (50325),
ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА (50302), ЕКОНОМСКА СТАТИСТИКА (50327) И
ДРУГО (50329) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот
“Св. Климент Охридски” - Битола, со Одлука бр. 02-109/2 од 18.01.2017 година формира
Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области Маркетинг (50325),
Применета економија (50302), Економска статистика (50327) и Друго (50329), во состав:
1. Д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (претседател)
2. Д-р Татјана Б. Петковска, редовен професор на Економскиот институт - Скопје,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ - Скопје (член)
3. Д-р Димче Китановски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки,
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (член).
По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија го
поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на
24.12.2016 година се пријави само кандидатот д-р Катерина Бојковска.
БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот, д-р Катерина Бојковска е родена на 15.05.1981 година во Битола, каде
го завршила основното и средното образование. Понатамошното образование го
продолжила на Економскиот факултет – Прилеп, на насоката маркетинг-менаџмент. На
02.12.2003 година успешно дипломирала со одбрана на дипломска работа по предметот
меѓународен маркетинг. Во академската 2004/2005 година се запишала на последипломски
студии на Економскиот институт – Скопје на насоката Агробизнис. Магистрирала на
24.12.2007 година одбранувајќи го магистерскиот труд под наслов “Управување со
инструментите на маркетинг миксот во производството на млеко и млечни производи” со
што се здобила со научен степен Магистер по економски науки од областа агробизнис.
На 29.12.2008 година од Научниот совет на Економскиот институт - Скопје,
одобрена и е изработка на докторска дисертација под наслов: “Креирање на меѓународни
маркетинг стратегии за извоз на млеко и млечни производи на странските пазари”, пришто
со упрешната јавна одбрана на 19.04.2012 година се стекнала со научен степен Доктор на
економски науки.
Od stranskite jazici aktivno go vladee angliskiot jazik.
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Кандидатот д-р Катерина Бојковска активно е вклучена во наставно-образовната
дејност на Факултетот за биотехнички науки. Во 2004 година е избрана во звање
помлад асистент по група агроекономски предмети. На 26.05.2008 година со Одлука на
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, д-р Катерина
Бојковска избрана е во соработничко звање асистент од областа на статистика,
организациони науки и управување (менаџмент) во агроиндустријата и фармерското
производство. На 25.05.2012 година избрана е во наставно-научно звање доцент од
научните области Маркетинг, Применета економија, Економска статистика и Друго
на Факултетот за биотехнички науки – Битола. Вклучена е во реализација на наставата на
сите три циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки. На првиот циклус
студии реализира настава по наставните дисциплини: Маркетинг на агропрехранбените
производи, Анализа на работење на трговски друштва, Вовед во менаџмент, Трошоци и
цени на агропрехранбените производи, Агробизнис менаџмент, Калкулации, Маркетинг
менаџмент и Меѓународна трговија и бизнис, на вториот циклус студии член е на
предметните комисии по наставните дисциплини: Трошоци и цени, Маркетинг и
комерцијални стратегии во агробизнисот, Применети методи и модели на операционите
истражувања, Комерцијално и надворешнотрговско работење, Трошоци и цени на
анималните производи, a на третиот циклус студии член е на предметните комисии по
наставните дисциплини: Одбрани поглавја од маркетинг на прехранбените производи,
Применет маркетинг и менаџмент на фарми, Одбрани поглавија од трошоци и цени на
прехранбените производи, Експериментална статистика и Одбрани поглавија од
финансиски менаџмент и калкулации.
Во периодот од изборот во звање доцент е ментор и член во комисии за одбрана на 30
дипломски работи. Исто така ментор е на 5 магистерски трудови, член во комисии за
подобност на кандидат и тема за изработка на 10 магистерски трудови, како и член во
комисии за оценка и одбрана на 10 магистерски трудови. Исто така била член на
рецензиони комисии за избор во звање, а има изготвено и голем број на мислења за
изработени докторски дисертации.
Коавтор е на универзитетскиот учебник “Статистика – збирка на решени задачи”,
наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки, и на интерните скрипти
Маркетинг на агроиндустриските производи и Трошоци и калкулации во фармерското
производство и агропрехранбената индустрија кои се од голема научно-стручна корист за
студентите.
Активно учествува и во изработка на елаборати за студиски програми на трите
циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки - Битола.
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Паралелно со наставната дејност, д-р Катерина Бојковска активна е и на полето на
научно-истражувачката дејност. Како истражувач учествува во реализација на следните
научно-истражувачки проекти:
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2009-2012:

“Using local resources for micro regional development sustainable
agribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATIS Tempus Project
JP 159143.

2012-2013:

“Regional Certification of Professional Skills on AGRO TOURISM sector”.

2013-2016:

“Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во
Пелагонија”, Факултет за биотехнички науки – Битола (2013-2016),
Главен истражувач

2015-2017:

“Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable
land use planning“ – TERRA MED IPA- Cross Border Programme,
Greece –The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From
neibrohood to partnership 2007 -2013.

Објавени научни и стручни трудови
Рецензирани научни и стручни трудови
Д-р Катерина Бојковска е автор и коавтор на вкупно 64 научни и стручни
трудови, публикувани во меѓународни списанија, меѓународни публикации,
презентирани на меѓународни конгреси и симпозиуми.
Од вкупниот број на трудови 32 се веќе рецензирани за избор во претходни звања,
и тоа:
- 2 трудови се рецензирани во билтен број 257 од 31.12.2003 на Универзитетот “Св.
Климент Охридски” – Битола за избор во звање Помлад асистент,
- 16 трудови се рецензирани во билтен број 305 од 01.04.2008 година на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола за избор во звање Асистент и
- 14 трудови се рецензирани во билтен број 362 од 02.05.2012 година на Универзитетот
“Св. Климент Охридски” – Битола за избор во звање Доцент на Факултетот за
биотехнички науки – Битола.
Трудови приложени за рецензија
По изборот во звање Доцент, кандидатката продолжила со својата континуирана
научно-истражувачка работа што резултира со објавени 32 научни и стручни трудови
кои биле презентирани на разни симпозиуми и објавени во релевантни стручни
списанија.
1. Katerina Bojkovska, Monika Angeloska Dichovska, Nikolche Jankulovski:
Istrazivacko-razvojne aktivnosti u kontekstu strategijskog menadzmenta savremenih
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organizacija. XVII Naučni skup SM 2012., Ekonomski fakultet Subotica, Mart 2012,
UDK 005.591.61
2. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Monika Angeloska Dichoska (2012):
Capacity for acceptance and use of pre-accession funds of the Republic of Macedonia.
Researching of economic development and entrepreneurship in transitional economies,
Faculty of Economics, University of Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and
Herzegovina, Conference Proceedings, pp: 260-268.
3. Bojkovska K., Jankulovski N., Dimitrovska G. (2012):”Marketing-mix in the function of
the organic food of Republic of Macedonia”, Proceedings of the First International
Symposium on Animal Science, pp: 1137-1144.
4. J. Tomovska, K. Bojkovska, V. Stefanovska, N. Tomovska: Examination of aflatoxins in
milk and accuracy of the method. Journal of Engineering & Processing Management, An
International Journal, Volume 4, No. 1, 2012, pp. 59-71. DOI 107251/JEMP1204059T
5. Aleksandra Grujovska, Vase Korunoska, Katerina Bojkovska (2013): Marketing
research in product development function. Scientific Research of the Union of Scientist
in Bulgaria-Plovdiv, International Conference of Young Scientists, Conference
Proceedings, pp: 166-169
6. Bojkovska K., Tomovska J (2014): Implementation of quality management systems in
the food industry. International Conference on Advanced Education and Management
(ICAEM2014), China, Conference Proceedings, pp: 498-502.
7. Katerina Bojkovska, Elena Josevska, Nikolce Jankulovski (2014): Importance of
implementation of marketing concept in rural tourism development. 9th International
conference “The role of Agricultural Economic Sciences in Agriculture and Rural
Development in the Balkan countries”, Association of Agricultural Economists of
Republic of Macedonia, Ohrid, Macedonia, Proceedings of papers, pp: 21-35.
8. Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Katerina Bojkovska, Dzulijana Tomovska, Biljana
Trajkovska (2014): Influence of functional components on the physic-chemical and
sensory characteristics of fermented sausages. Journal of Hygienic Engineering and
Design, UDC 637.523.05, Vol.7, pp: 44-48.
9. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G. (2014): The Financial Conditions and
Prospects of Municipality of Bitola, Republic of Macedonia. International Journal of
Economics and Finance, Volume 6 Number 11. Canadian Center of Science and
Education, pp: 197-202.
10. Katerina Bojkovska, Elena Josevska, Nikolce Jankulovski, Goran Mihajlovski (2014):
The importance of factors that influence on consumer purchasing decision of food
products. 1st Conference Food Quality & Safety, Health & Nutrition, November, Skopje,
Macedonia, Vol 9, pp: 73-79.
11. Elena Joshevska, Belkize Spahija-Rakipi, Mitre Stojanovski, Julijana Tomovska,
Katerina Bojkovska, Gordana Dimitrovska (2014): Specificity in the processing of
Macedonian lamb meat to the member states of the European Union and third countries.
International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, ISSN 2348 –
7968, Vol. 1, Issue 10, pp. 457-461
12. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Monika Angeloska Dichoska (2014):
Capacity for Acceptance and use of Pre-accession Funds in the Republic of Macedonia.
Journal of Technology, Education, Management and Informatics (TEM), Association for
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information, communication technology, education and design, (Vol. 3/No. 4), pp. 343349
13. Katerina Bojkovska, Trajan Dojcinovski, Julijana Tomovska, Ljupce Kocoski, Elena
Joshevska, Nikolche Jankulovski (2015): Contemporary aspects of functional food and
its role in the improvement of consumer health status, International journal,
KNOWLEDGE, , Institute of knowledge management, Skopje, Macedonia, Vol. 8/1
pp.18-23, Global impact and Quality Factor = 1.023 (2015)
14. Blagojce Najdovski, Elena Joshevska, Violeta Maneska, Katerina Bojkovska, Gordana
Dimitrovska (2015): Innovation in food technology: e-order of lamb carcasses for
domestic market in R. Macedonia. Journal of Recent Research in Engineering and
Technology, Volume 2, Issue 4, pp. 203-206
15. Kjurchioska T., Bojkovska K. (2015): Importance of integrated marketing
communications for development of functional products in dairy industry. Scientific
Research of the Union of Scientist in Bulgaria-Plovdiv, International Conference of
Young Scientists, Proceedings book, pp: 116-119.
16. Kjurchioska T., Bojkovska K. (2015): Contemporary aspects of new product
development in dairy industry. Conference of agronomy students with international
precipitation, Cacak, Serbia, II place in category Master students, Proceedings book, pp:
80-90.
17. Jankulovski N., Angelova B., Dojchinovski T., Bojkovska K., Arapcheska M.,
Jankulovska A. (2015): Analysis of the Regions in Terms of Promoting Regional
Development of Republic of Macedonia. International Journal of Economics and Finance,
Canadian Center of Science and Education, Volume 7 Number 10., pp: 247-257
18. Joshevska E., Dimitrovska G., Bojkovska K., Arapcheska M, Jovanovska V, Kalevska
T. (2015): Evaluation of Diet Quality and Nutrient Intakes among Macedonian
Adolescents. Banat`s Journal of Biotechnology. vol. VI (12). pp: 38-44. DOI:
10.7904/2068–4738–VI (12)–38.
19. Katerina Bojkovska, Elena Joshevska, Nikolche Jankulovski, Gordana Dimitrovska,
Vangelica Jovanovska (2015): The role of functional food in the improvement of
consumer’s health status. International Journal: Food and Environment
Safety, Vol: 14 Issue: 4 Pages: 331 – 339.
20. Vangelica Jovanovska, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Katerina Bojkovska
(2015): Renewable energy. XI International Symposium Biodiversity Conservation and
Sustainable Use for Rural Development, Tirana, Albania, Proceeding Book, pp:118-125
21. Gordana Dimitrovska, Sonja Srbinovska, Stefce Presilski, Violeta Manevska, Elena
Joshevska, Vangelica Jovanovska, Katerina Bojkovska (2015): Quality evaluation of
production technology on traditional Bieno cheese. XI International Symposium
Biodiversity Conservation and Sustainable Use for Rural Development, Tirana, Albania,
Proceeding Book, pp: 39-43
22. Katerina Bojkovska, Monika Angeloska-Dichovska, Tatjana Petkovska Mirchevska,
Nikolche Jankulovski, Tatjana Petkovska, Elena Joshevska (2016): Consumer behavior
towards organic dairy products: case of Macedonia. International Journal of Scientific
and Engineering Research, Volume 7, Issue 4, ISSN 2229-5518, Pages: 1264-1270.
23. Katerina Bojkovska, Мonika Аngeloska-Dichovska, Тatjana Petkovska Mirchevska,
Nikolce Jankulovski, Tatjana Petkovska, Elena Joshevska (2016): Challenges and
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perspectives for application of sustainable marketing in order to increase the
consumption of organic dairy products in the Republic of Macedonia. Banat’s journal of
biotechnology, Vol. VII (13), pp: 49-60. DOI: 10.7904/2068–4738–VII(13)–49.
24. Katerina Bojkovska, Trajan Dojchinovski, Nikolche Jankulovski, Elena Joshevska,
Blagojche Najdovski (2016): Contemporary approaches for consumer segmentation
according to the level of ecological responsibility: The case of Republic of Macedonia.
International Journal: Food and Environment Safety, Vol: 15 Issue: 2 Pages: 155 – 164.
25. Katerina Bojkovska, Tatjana Petkovska (2016): Possibilities and perspectives for export
of milk and dairy products from Republic of Macedonia. Journal of the Institute of
Economics - Skopje: Economic development, Year. 18, 1-2/2016, Pages: 59-78
26. Mihajlovski Goran, Dojcinovski Trajan, Bojkovska Katerina, Jankulovski Nikolche
(2016): “Human factor motivation in function of strategic company development”, Tenth
International Scientific Conference, The power of knowledge, International journal:
Knowledge, Vol. 14.2, pages: 526-529, IF=1.023
27. Monika Angeloska – Dichovska, Katerina Bojkovska, Julijana Siljanoska (2016):
Consumer behavior and challenges in the strategic planning of the company in the digital
environment: case of Macedonia. International Balkan And Near Eastern Social Sciences
Conference Series (IBANESS) 2016, Faculty of Economics – Prilep, Republic of
Macedonia, Proceedings, pp: 455.
28. Elena Joshevska, Mitre Stojanovski, Ljupce Kocoski, Mila Arapceska, Gordana
Dimitrovska, Katerina Bojkovska (2016): Quality Characteristics of Goat Kid Meat
Obtained from Domestic Balkan Goats and Its F1 Crossbreeds with Alpine Goats.
Journal: Comptes rendus, Volume 69, Issue No3, 2016, Pages: 393- 400 IF=0.284
29. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Trajan Dojchinovski, Goran Mihajlovski
: Strong rural centers towards regional policy in Мacedonia, V REDETE Conference,
Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia, 28-30 October, 2016
30. Mihajlovski Goran, Dojcinovski Trajan, Bojkovska Katerina, Jankulovski Nikolche
(2016): Implementation of communication technologies expressed by e-business in
entrepreneurship in Republic of Macedonia, International Journal Knowledge, Institute
of Knowledge Management, Vol.15.1, pp. 141-146, IF=1,023
31. Katerina Bojkovska, Vesna Prodanovska Poposka, Trajan Dojchinovski, Nikolche
Jankulovski, Goran Mihajlovski, Monika Angeloska-Dichovska, Blagojce Najdovski:
Sustainable development and organic production as determinants of contemporary agroindustrial production. XIIth International Symposium Biodiversity and Economic
Development, 21.12.2016 Tirana, Albania.
32. Stefce Presilski, Vesna Karapetkovska Hristova, Borche Makarijoski, Katerina
Bojkovska, Goran Mihajlovski, Igorche Chokuzovski: State and projection of the goat’s
herd size and milk production in Pelagonia region. XIIth Symposium Biodiversity and
Economic Development, 21.12.2016, Tirana, Albania.
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Д-р Катерина Бојковска има реализирано и значајна стручно-апликативна дејност
како и повеќе дејности од поширок интерес.
Од 2015 година е член на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за
биотехнички науки (Одлука бр.02-365/11 од 14.05.2015 година).
Од 14.01.2013 до 24.04.2015 година е продекан за финансии на Факултетот за
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биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 07-30/4 од 14.01.2014 година).
За периодот 2016-2018 година назначена е за член е на научниот одбор на
меѓународното списание “Engineering Management Research” кое го издава Канадскиот
центар за наука и образование.
Од април 2013 година е надворешен соработник на Државниот испитен центар
како контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на
учениците во основното и во средното образование од Економска и трговска
област (Договори бр: 03-3215/2 од 04.12.2013; 03-2650/2 од 17.12.2014; 03-36/30 од
16.03.2015 и 03-36/91 од 04.12.2015;03-38/30 од 01.03.2016 година).
Добитник е на стипендија во рамките на Erasmus+ програмата за мобилност на
наставен кадар при што остварила студиски престој на Аграрниот Универзитет во
Пловдив, Република Бугарија во периодот од 30.03.2015 до 03.04.2015 година со
предавања од областите во кои е бирана.
Има учествувано на голем број на семинари и работилници од областа на
образованието, економијата и агробизнисот меѓу кои најповеќе се истакнуваат:
-

Biotek Solutions: Waters ACQUITY UPLC Family – 8 години еволуција и експанзија
на UPLC технологија, 02.11.2012 год., Скопје.

-

Проект на УСАИД “Бизнис без граници”, Конференција: Што ние да правиме за
малите и средни претпријатија (МСП)?, Фондација Бизнис Стартап Центар, 28-30
Ноември 2012 год., Битола.

-

Seminar and Panel Discussion on Integrated University organized at University “Goce
Delcev” under the auspices at the STREW TEMPUS SM 511355-2010 Building
Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries, 4-5
June 2013 in Stip and 6 June 2013 in Bitola, Macedonia.

-

“Презентација на податоци и пристап до податоци на регионално и општинско
ниво”, Работилница организирана од страна на Државниот Завод за Статистика на
РМ во соработка со УНИЦЕФ, 7 Февруари 2014 год., Битола.

-

Тренинг-конференција: „За иновативна компанија - како да ја искористите
креативноста на вработените и клиентите“, Стопанска комора на Македонија, 22
април 2015 година, Скопје.

-

Семинар поддржан од Европска Унија: “Квалитетно живинско месо-избор со
бројни предности”, 4 Јуни 2015, Битола.

-

Training event “How to get money for your idea in 7 days or less?”, CEFE Macedonia &
Economic Chamber of Macedonia, 18 June 2016, Bitola, Macedonia.

-

“Conference for the presentation of the Master Plan for the Rehabilitation and Upgrade
of the western coastal zone of Thessaloniki, Conference implemented within TERRAMED project under the IPA Cross-Border Programme “Greece – Macedonia 20072013”, Region of Central Macedonia, 28 September 2016, Thessaloniki, Greece.

OЦЕНКА ОД СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ
Според резултатите од студентската анкета, реализирана на Факултетот за
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биотехнички науки Битола, во мај 2016 година д-р Катерина Бојковска е оценета
позитивно од страна на студентите по сите прашања во рамките на самата анкета, со
просечна оценка 4.8 Оваа оценка го потврдува квалитетот во реализацијата на наставнообразовната дејност на кандидатот, како и професионалниот и коректен однос со
студентите.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација и личното познавање на
кандидатката, Рецензентската комисија може да заклучи дека д-р Катерина Бојковска во
досегашната активност покажала забележителни резултати како во наставно-образовната,
научно-истражувачката дејност така и во стручно-апликативната дејност. Тоа може да се
согледа од досегашниот ангажман во наставно-образовната дејност, објавените научни и
стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството на конгреси и
симпозиуми во земјата и во странство, учеството во реализацијата на научноистражувачки проекти и реализираните стручно-апликативни дејности.
Рецензентската комисија нагласува дека кандидатот д-р Катерина Бојковска се
карактеризира со висок степен на професионалност, исполнителност на поставените
задачи, одговорност и совесност, при што низ своето работење се потврдува како
квалитетен кадар за наставно - образовната дејност како и научно-истражувачката и
стручно апликативна дејност.
Согласно тоа, исполнети се условите за избор во наставно-научното звање
вонреден професор, согласно член 125 од Законот за високото образование.
Со оглед на гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му предложи
на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола да ја избере др Катерина Бојковска за наставник од областите Маркетинг (50325), Применета
економија (50302), Економска статистика (50327) и Друго (50329)
во звањето
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Д-р Трајан Дојчиновски (претседател), с.р.
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки
Универзитет “Св. Климент Охридски“ – Битола
2. Д-р Татјана Б. Петковска (член), с.р.
Редовен професор на Економски институт – Скопје
Универзитет “Св.Кирил и Методиј” - Скопје
3. Д-р Димче Китановски (член), с.р.
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола
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Врз основа на член 66 од Законот за високото образование („Службеник весник на
Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12,
15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и
127/16), член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), член 22 од Правилникот за содржината
и начинот на подготовката на актите за внатрешна организација и систематизација на
работните места, како и содржината на функционалната анализа на институциите на
јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/15), согласноста од
Министерство за информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од
04.07.2016 година, Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје на
седницата одржана на 30.12.2016 година донесе:

ПРАВИЛИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА, ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ

Член 1
Со овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за
систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Факултет за безбедност – Скопје, за кој е добиена согласност од Министерство за
информатичко општество и администрација бр. 12/6 – 2893/2 од 04.07.2016 година (во
понатамошниот текст: Правилник)
Член 2
Во табеларниот приказ на работни места, во Одделение за јавни набавки под Виш
соработник за јавни се додава Самостоен референт за јавни набавки.
Член 3
Во табеларниот приказ на работни места, во Стручни, општи служби Магационер
I/Самостоен референт за магационско работење се брише.
Член 4
Во глава III Опис на работните места, работно место реден број 32, шифра ОБН 01
02 Г01 013, Магационер I/Самостоен референт за магационско работење се брише.
Член 5
Во глава III Опис на работните места, во Одделение за јавни набавки, после
работно место реден број 21, шифра ОБН 01 02 В02 013, Виш соработник за јавни
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набавки, се додава ново работно место број 22 Самостоен референт за јавни набавки,
шифра ОБН 01 02 Г01 015.

Реден број

22

Шифра

ОБН 01 02 ГО1 015
Самостоен референт за јавни набавки

Назив и/или звање на
работното место
Број на извршители
Одговара пред
Вид на образование

1
Раководител на одделение за јавни набавки
Вишо/средно образование
Средно стручно образование-економско учулиште,
економски науки, правни науки

Дополнителни услови
Работни цели
Работни задачи и обврски

Обезбедува ефикасно и ефективно работење
- се грижи за тековно одржување на објектите;
- врши набавка на основни средства, ситен инвентар и
потрошен материјал;
- ја организира работата на хигиеничарите;
- врши редовна контрола на противпожарните апарати
и хидранти, алармниот систем за автоматска дојава на
пожар, системот за панично осветлување;
- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на
опремата, уредите, инсталациите и објектите и го
контролира нивното отстранување;
- врши и други работи по налог на деканот и
продеканите на факултетот.
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Член 6
Работните места број 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, стануваат 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32.
Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по
добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација.
Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола.

ДЕКАНАТСКА УПРАВА
Декан
проф. д-р Оливер Бачановиќ
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НАСТАВНИК ЗА НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:
НУТРИЦИОНИЗАМ (41401), МИКРОБИОЛОГИЈА (41402) И ДРУГО (41403) НА
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ВЕЛЕС

Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, врз основа на распишаниот конкурс за
избор на наставник во сите наставно-научни звања за наставно-научните области:
Нутриционизам (41401), Микробиологија (41402) и Друго (41403), со Одлука донесена на
седницата одржана на 29.12.2016 година, формира Рецензентска комисија за избор на
наставник во состав:
∑
∑
∑

д-р Марија Србиноска, професор (претседател),
д-р Валентина Павлова, вонреден професор (член) и
д-р Драган Дамјановски, редовен професор (член).

По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија има
чест да го поднесе следниов

ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во дневните весници „ Laim“ и „Нова Македонија“ од
16.12.2016 година за избор на наставник за наставно-научните области: Нутриционизам
(41401) Микробиологија (41402) и Друго (41403) се пријави еден кандидат д-р Татјана
Блажевска.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Татјана Блажевска е родена на 05.01.1973 година во Битола, Република
Македонија.Основното и средното образование го завршува во родниот град
2. ОБРАЗОВАНИЕ
1999 год.

Инжињер по биологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Р.
Македонија, Природно-математички факултет (ПМФ), Институт за биологија,
биохемиско-физиолошка насока Скопје, „ Половите разлики кај болни од
артеросклероза. “– дипломска работа
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2000 год.

Педагошка доквалификација, на Филозовски факултет во Скопје, со што
се стекнува со нова можност за предавање во образование.

2000 год.

Положен приправнички испит

2005 год.

Магистер по екологија и заштита на животната средина, Југозападен
Универзитет ,,Неофит Рилски“ Благоевград, Бугарија, Природно-математички
факултет, Бугарија, ,,Меѓународните организации во решавање на еколошките
проблеми“ – магистерска работа

2016 год.

Доктор по земјоделски науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,
Р. Македонија, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје
„Микробиолошкото загадување и физичко- хемиските карактеристики на
водата во петти канал и неговото влијание врз квалитетот на водата на Црна
Река“ – докторска дисертација

3. РАБОТНО ИСКУСТВО
1999

год.

2000 год.

Професор по хемија
во ДСЗУ Кузман Шапкрев во Битола,
Пивара Битола
како самостоен аналитичар во хемиската и микробилошката лабораторија,
каде била одговорна за комплетната анализа на суровините,
полупроизводите и готовиот производ во процесот на приготвување на слад,
сладовина и пиво

2002-2009 год. Професор по биологија
во ДСМУ Др Јован Калаузи, Битола
во ДСУ Ѓорги Наумов, Битола
во ОУ Др. Трифун Пановски, Битола.

2009-2014

Асистент, Технолошко-технички факултет, Велес Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола

28
2015-2016

Асистент-докторант, Технолошко-технички факултет, Велес Универзитет
„Св. Климент Охридски“ Битола

Од декември 2009 до денес, под менторство на проф. д-р Валентина Павлова и проф. д-р
Зора Узуноска, одржувала вежби на Технолошко-техничкиот факултет во Велес по четири
предметни целини: Биологија, Прехранбена микробиологија, Заштита на животната
средина, Технологија на вода и отпадна вода и Диетотерапија.
Има познавање на англискиот јазик и на повеќе компјутерските програми.

4. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Од учебната 2010/2011 година д-р Татјана Блажевска e ангажирана и дава свој
придонес на група предмети во наставно-научните области прехранбено инженерство и
нутриционизам на Технолошко-техничкиот факултет во Велес:
∑ Биологија
∑ Прехранбена микробиологија
∑ Технологија на вода и отпадна вода
∑ Заштита на животната средина
∑ Диетотерапија
Татјана Блажевска успешно дејствува во доменот на наставно-педагошката дејност,
изведувајќи лабораториски вежби на прв циклус студии на студиските програми
Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам. Активно е вклучена во
подготовка на наставните материјали и изведување на вежбите, совесно и ефикасно ги
извршува секојдневните задолженија, но истовремено покажува и висока креативност и
стручен професионализам кон секоја нова работна обврска. Особено се истакнува во
педагошката работа со студентите, со нејзиниот ентузијастички пристап на начин кој ги
мотивира студентите на интерактивна настава и практична примена на знаењата во
иднина.
Со својата тимска работа во секој момент несебично стручно и научно им помага
на студентите дипломци и магистранти во рализирање на нивните трудови.
Од спроведената евалуација може да се констатира дека позитивната оценка за
кандидидатката д-р Татјана Блажевска е резултат на: редовност во изведување на
наставата, концизно и јасно изнесување на наставните содржини, реализација на вежби
преку практична примена на теоретските знаења, транспарентност и објективност во
работењето, достапноста за консултации и дискусија околу наставните содржини.
5. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Во својата научно-истражувачката дејност кандидатката своите резултати
прегледно и систематски ги има презентирано и дискутирано, како автор и коавтор, во
повеќе стручни и научни трудови публикувани во зборници на меѓународни и домашни
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научни собири и симпозиуми и меѓународни списанија. Може да се констатира дека
кандидатката поседува забележителен капацитет за научноистражувачка дејност, со желба
и ентузијазам за уште поголем напредок.
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5. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

2006 год.

Учество на обука за наставници во средните училишта, проект наUSAID и
Министерство за образование и наука на РМ, (International of into the
Cyrricylum).

2007 год.

Учество на обука за Одржлив развој (Staff Training for the Sustainable
Development of the S.M.E.), во рамките на проектот за меѓугранична
соработка на мали и средни претпријатија

2010-2013 год. активно учествува и во реализација на проектот Joint TEMPUS_158 714
„Improving academia – industry links in food safety and quality (FOOD LINKS)“. Нејзиното
учество во проектот овозможи поврзување на стопанските субјекти во земјава и
Факултетот. Нејзиниот придонес беше во доменот на обезбедувањето на стручна помош
при имплементација на системите за безбедност и квалитет на храна во повеќе производни
прехранбени капацитети од различни региони на Република Македонија.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Следејќи ја целокупната активност и доставената документација на кандидатката
д-р Татјана Блажевска, може да се констатира дека се работи за личност која е способна и
спремна да одговори на предизвиците што пред наставно-научниот работник ги
поставува работата со студентите и научно-истражувачката дејност.
Рецензентската комисија позитивно ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност на Татјана Блажевска и со задоволство
му предлага на Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес да
ја избере Татјана Блажевска за наставник во наставно-научните области: Нутриционизам
(41401), Микробиологија (41402) и Друго (41403).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
Д-р Марија Србиноска, редовен професор
Научен институт за Тутун, Прилеп ,
Универзитет „Св. Климент Охридски” во Битола, с.р.
Д-р Валентина Павлова, вонреден професор
Технолошко-технички факултет, Велес,
Универзитет „Св. Климент Охридски” во Битола, с.р.
Д-р Драган Дамјановски, редовен професор
Технолошко-технички факултет, Велес,
Универзитет „Св. Климент Охридски” во Битола, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ БИОЛОГИЈА 10200 ,
БИОХЕМИЈА 10201 И ДРУГО 102015 НА TЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ
ФАКУЛТЕТ-ВЕЛЕС
Наставно–научниот совет на Tехнолошко-технички факултет-Велес на својата
редовна седница одржана на ден 29.12.2016 год. и со решение именува рецензиона
Комисија за избор на наставник од наставно-научните области биологија 10200, биохемија
10201 и друго 102015 на Tехнолошко-технички факултет-Велес при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола, а по распишаниот конкурс во весникот “Нова Македонија” и
„Laim “ од ден16.12.2016 год. во состав:
1. Професор Д-р Ицко Ѓоргоски, редовен професор, на Природно-математички
факултет –Скопје
2. Професор Д-р Валентина Павлова, вонреден професор Технолошко-технички
факултет-Велес
3. Професор Д-р Јасна Богданска, редовен професор, Медицински факултет- Скопје
По разгледување на целокупната документација, Рецензентската комисија го
поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник од наставно-научните области:
биологија 10200, биохемија 10201 и друго 102015 во весникот “Нова Македонија” и
„Laim“ од ден 16.12.2016 год. се пријавил еден кандидат Д-р Марија Менкиноска,
лаборант на Tехнолошко-технички факултет-Велес.
Врз основа на доставените документи од страна на кандидатот, а имајќи ги предвид
условите во Конкурсот, Закнот за високо образование и правилникот на Универзитетот
“Св. Климент Охридски”- Битола, Рецензентската комисија ги дава следните констатации
и оценки:
Биографски податоци за кандидатот д-р Марија Менкиноска
Д-р Марија Менкиноска е родена на 29 Мај 1977 година, во град Гоце Делчев Република
Бугарија. Примарното образование го стекнува во свето родно место каде потоа го
завршува и средното образование.
1997 год. како стипендист на Македонската Влада од македонските малцинства кои
живеат во соседните држави, таа се запишува на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во
Скопје на Технолошко - металуршки факултет.
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2003 год. Дипломиран инженер технолог Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје,
Технолошко-металуршки факултет
2010 год. Специјалист на биолошки науки Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,
Р.Македонија,Природно-математички факултет, Институт за биологија,,Антиоксидативни
ензими кај пациенти зависни од алкохол и дрога,, специјалистички труд
2011 год. Магистер по биолошки науки, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Р.
Македонија, Природно-математички факултет, Институт за биологија, ,,Eфектите од
третманот со фортифициран леб врз еритропоезата кај WISTAR стаорци,,
Магистерската работа
2015 год. Доктор на биолошки науки Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Р.
Македонија, Природно-математички факултет, Институт за биологија, “Влијанието на
храна добиена со почвено-фолиjарна биофортификација со цинк и железо врз
хематопоезата кај бел лабораториски стаорец,, докторска дисертација
Д-р Марија Менкиноска, се стекнала со работно искуство во повеќе македонски и
странски фирми, а во моментот e вработена на Технолошко технички факултет во Велес
при Универзитетот Св. Климент Охридски од Битола.
Работа и учество на проекти
Во периодот 2010-2012 година, кандидатката е учесник во националниот проект
финансиран од МОН: „Bioaccumalation of perfluorinated compounds-the last big chemical
affair of the 20th century“ Медицински факултет, при Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Скопје, под раководство на проф. Јасна Богданска.Д-р. Марија Менкиноска
учествува и во ТЕМПУС проектот -FOODLINKS ,,Improving Academia – Industry Links in
Food Safety and Quality” 2010-2013. Во рамките на овој проект, има реализирано
едукативно-стручни престои во повеќе центри и универзитети во регионот и пошироко:
University of Beograd (Serbia); University of Novi Sad (Serbia); Aristotle University of
Thessaloniki (Greece).

Наставно-образовна дејност
Како резултат на дефицитарен соработнички кадар на Технолошко-технички факултет
Велес (помлад асистент, асистент и/или асистент докторант) кандидатката успешно се
вклучува како демонстратор (помошник асистент) во реализација на лабораториски и
нумеричкивежби по низа премети: Биохемија; Биохемија 1; Биохемија 2; Вовед во
технологија на козметички и фармацевтски производи; Антиоксиданси, витамини и
минерали; Здрава храна; Основи на диетотерапија.
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Посета на семинари и конгреси

1. Seminar of the General food laws TEMPUS– 07-10.07.2010
2. TEMPUS Seminar ISO 9001, BRC Global food standard Beograd Serbia-08-10.12.2010
3. TEMPUS Seminar ISO 22 000, IFS Global food standard Skopje Macedonia 12-17.04.2011
4. EHEDG World Congress on Hygienic Engineering & Design-Ohrid, Macedonia 22 to 24
September 2011
5. Scientific conference with international participation ,,Food science, engineering and
technologies 2012,, Пловдив Бугарија 19.10.2012
6. TEMPUS Seminar of the Genetically Modified Food Thessaloniki Greece 10.01.2013
7. Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Engineering and Design Skopje 19
to 20 September 2013 – Macedonia
8. Scientific conference with international participation ,,Food science, engineering and
technologies 2013,,Пловдив Бугарија 18.10.2013
9. Conference in Food Quality and Safety and Hygienic Engineering and Design Skopje 19
to 20 September 2015 – Macedonia
10. The 2nd International Conference on Rheology and Modelling of Materials, MiskolcLillafüred, Hungary, 5-9 October, 2015.
11. 9th International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH 13th
October 2016 Osijek, Croatia - Certificate of the best poster presentation
Објавени стручни и научни трудови
1. Menkinoska M. Gjorgoski I. (2012),,Determination of parametars from blood picture
of white laboratory rats fed with enriched bread’’.Меѓународна публикација EHEDG
Journal под број:Original scientific paperUDC 612.111.11.084:664.661/.663
2.M. Menkinoska, I. Gorgoski, V. Pavlova, ,,Influence of bread enriches with iron and folic acid
on the blood picture parameters of wistar rats’’ Food science, engineering and technologies
2012, Plovdiv, Bulgaria, 19-20 October, 2012. Proceedings: LIX, 247-251.

3.Marija Menkinoska, Valentina Pavlova, Icko Gjorgoski, Tatjana Blazevska ,,The effects of
treatment with enriched bread on hematological parameters lymphocytes, monocytes,
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granulocytes of wistar rats ,, 48th Croatian & 8th International Symposium on Agriculture
Dubrovnik 17-22 February, 2013 ISBN 978-953-7871-08-6 (289 – 292)
http://bib.irb.hr/datoteka/619364.RADOVI.pdf
4.Tatjana Blazhevska, Olga Najdenovska, Valentina Pavlova, Marija Menkinoska, Dragan
Damjanovski ,,Fizikalno-kemijska svojstva vode iz Crne Rijeke i Petog kanala od lipnja do
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на приложената документација, рецензентската комисија оцени дека
кандидатката, д-р Марија Менкиноска ги исполнува условите, за избор во наставно звање,
согласно законот за Високо образованиеи Правилникот за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” во Битола.
Ценејќи ја стручната и научната дејност на кандидатката, Рецензентската комисија,
едногласно одлучи, дека д-р. Марија Менкиноска покажува постојан и прогресивен
стручен и научен развој. Со непосредно ангажирање во рамките на институцијата каде
работи, таа придонесува за осознавање и истражување на современите сознанија од
доменот на биолошките науки со посебен акцент на функционалната храна и нивна
непосредна апликација. Со тоа, се цени дека таа е оспособена да ги трансферира своите
знаења во наставно-образовна дејност.
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Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид
содржината на целокупната научна, научно-истражувачка и стручна активност на
кандидатката д-р. Марија Менкиноска, Рецензентската комисија го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК
Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна активност на
кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензентската комисија му предлага на
Наставно-научниот совет на Технолошко-Техничкиот факултет-Велес, кандидатката д-р
Марија Менкиноска, да биде избрана во звањето насловен доцентво следните научнонаставни области: биологија 10200, биохемија 10201 и друго 102015

Рецензентска комисија

1.Д-р Ицко Ѓоргоски, редовен професор Природно-математички
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
2. Д-рВалентина Павлова вонреден професор-Технолошко-технички
факултет Велес,Универзитет „Св. Климент Охридски” во Битола
3. Д-р Јасна Богданска редовен професор Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и Методиј” во Скопје
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РЕЦЕНЗИЈА
НА РАКОПИСОТ „СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ХРАНАТА”
ОД АВТОРОТ ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР Д-Р ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА
ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ВЕЛЕС ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА
Ректорската управа на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола, на својата 209
седница, со одлука број 14-1393/6-3 од 12.10.2016 година, го прифати предлогот на Деканатската

управа на Технолошко-техничкиот факултет - Велес за рецензенти на ракописот
„Сензорна анализа на храната“ од авторот вонреден професор д-р Валентина Павлова
да се изберат професор д-р Љубица Каракашова, редовен професор на Факултетот за
земјоделски науки и храна – Скопје на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” –
Скопје и професор д-р Марија Србиноска - редовен професор на Научниот институт
за тутун – Прилеп на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.
Рецензентската комисија со особено задоволство го доставува следниот

ИЗВЕШТАЈ
Предмет на оваа рецензија е ракописот под наслов „Сензорна анализа на
храната”, наменет како учебник по предметот Сензорна анализа на храната, на Првиот
циклус на студии на Технолошко-техничкиот факултет во Велес. Содржините на
ракописот се користат и на соодветни предмети на Вториот циклус (Современи методи на
контрола на храната - вклучува и сензорна анализа) и Третиот циклус на студии
(Сензорна анализа на храна). Учебникот е презентиран на вкупно 151 страница
(комјутерски обработен текст со проред 1,5, фонт Times New Roman, големина на букви
12).
Ракописот е составен од Содржина, Предговор, пет поглавја: Основи на сензорна
анализа; Методи на сензорна анализа; Подготовка и спроведување на сензорна анализа;
Специфични извори на грешки во сензорна анализа, Поврзување на резултатите добиени
со сензорни и инструментални методи и Литература. Ваквата систематизација ја чини
обработената материја прегледна.
Во првата глава насловена „Основи на сензорна анализа“ авторот дава
дефиниција и преглед на развојот на сензорната анализа низ историјата, нејзината
примена во прехранбената индустрија, поврзаноста на сензорната анализа со други науки
пр. нутриционизам, психологија, маркетинг итн, дефинирање и детално објаснување на
сетилата за вид, слух, мирис, вкус, допир.
Луѓето со илјадници години ги користат своите сетила да ја оценат храната може
да се каже дали одредена храна или пијалок се добри или лоши (пр. безбедни или
токсични). Прехранбената индустрија брзо ја презема сензорната евалуација, која може да
придонесе кон цврсти, вредни информации поврзани со последиците по маркетингот и
истовремено да овозможи директни информации за преземање на акции. Авторот смета
дека сензорната анализа би била најкритична компонента во обезбедувањето на квалитет
на производот. Сензорниот квалитет потешко се дефинира бидејќи е поврзан не само со
својствата или карактеристиките на производот, туку е резултат и на интеракцијата
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помеѓу храната и потрошувачот. Мултидисциплинарните испитувања го поврзуваат
сензорното тестирање со на пример, инструменталните анализи, техники на приказ на
мозокот, психофизички тестови и геномика што овозможува пошироко разбирање на
механизмите вклучени во сензорната перцпеција и варијацијата која постои кај
популацијата.
Авторот проф. Павлова смета дека барањата за сензорното истражување од
индустријата кон еден технолог, истражувач или нутриционист се во насока на неколку
сегменти: промена на процесот, развој на нов производ, контрола на квалитет, одредување
на гранична вредност, испитување на пазарот/ испитување на преферирање.
Гледањето, слухот, допирот и температурата се сметаат за физички сетила во тоа
што тие одговораат на физички стимуланси. Спротивно на тоа, сензациите на мирис, вкус
и болка се сметаат за хемиски сетила со тоа што сите соодветни рецепторите одговораат
на хемиски стимули. Горењето од лути пиперки, скокоткањето и пецкањето на газираното
и острата свежина на ментол се наведени како „хеместетски квалитети“.
Авторот д-р Павлова во втората глава „Методи на сензорна анализа“ пишува за
основните методи на сензорната анализа што најчесто се користат при анализа на храна,
при што дискутирани се методи на оценување на потрошувачите и некои аналитички
методи на сензорната анализа
Според суштината, методите на сензорната анализа се делат на три групи:
Дискриминирани методи (се нарекуваат уште и различни методи), Дескриптивни
методи (или описни методи) и Изборни методи, додека пак според, подготовката и
квалификацијата на лицата, кои ги применуваат методите на сензорната анализа се
разликуваат: Методи за потрошувачка оценка и Аналитички методи на сензорната
анализа.
Целта кај методите за оценување од страна на потрошувачите е да се утврди
дали се задоволни потрошувачите (и во колкав степен се задоволни) од дадениот
производ. Овие методи најмногу се применуваат кај новите производи пред нивното
воведување во масовното производство, а се применуваат во различни варијанти: анкетен
метод, метод на гласање, метод на хедонските скали.
Авторот проф. Павлова, аналитичките методи ги базира на квантитативната
оценка на квалитетот на испитаните примероци и овозможуваат да се воспостави
корелација помеѓу одделни квалитетни индикатори. За нивната примена се формира
комисија од 5-9 обучени професионалци кои имаат висока сетилна и различна
чувствителност, и кои добро ја знаат специјализираната терминологија во областа на
квалитетот на оценуваниот производ. Методот на споредба се применува кога целта е да
се утврди дали постои разлика во интензитетот на испитуваниот квалитативен показател
(боја, мирис, вкус) помеѓу примероците. Точноста на резултатите во многу голема мера
зависи од сензорната чувствителност на оценувачите, затоа пред почетокот на
испитувањето се прави проверка. Со помош на методот на балните скали квалитетот на
производот кој се истражува според одреден сензорен показател, може како целина да се
изрази во нумеричка величина. Благодарение на тоа се постигнува и подобра споредливост
помеѓу оценуваните примероци. Во некои случаи на оценувачите може да им биде тешко
да дадат точна квантитативна оценка за квалитетот на испитаните примероци во даден
индикатор, тогаш можат да го изразат своето мислење, како подредување на
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оценуваваните објекти според растот (или намалувањето) на квантитативните
карактеристика на својството со метод на рангирање. Методот на индекс на
разредување, се однесува кон различните методи и се применува за одредување на
интензитетот на вкусот, аромата или бојата на производите. Методот Scoring спаѓа во
различните методи кои овозможуваат квантитативно мерење на разликите во квалитетот
на одделните оценувани прехранбени производи. Целта на овој метод се сведува на
употребата на рангирања, графички или вербални скали. Во методот на профилната
анализа, спаѓаат група методи кои се развиени во различно време, но сепак имаат
заедничка основа.
„Подготовка и спроведување на сензорна анализа“ е насловена третата глава.
Изборот и последователната обука на експерти кои вршат сензорна анализа,
претставуваат важен услов бидејќи влијаат врз точноста на резултатите од анализата.
Основна цел на селекцијата е дефинирање и утврдување на сензорната чувствителност
како на одделните оценувачи, така и на комисијата како целина. При изборот на
кандидатите освен физиолошки можности треба да се земат во предвид нивната моќ на
надбљудување , вештината да го концентрираат своето внимание врз оценување на
објектот и др. Од значење се и богатата јазична култура, вештината јасно и прецизно да се
формулираат вербално утврдените резултати, а исто така и добрата комуникативност.
Комисијата за сензорна анализа се состои од претседател, секретар и членови.
Постојат две варијанти за работа на комисиите од оценувачи. Првата е затворена
процедура, секој оценувач работи на индивидуално работно место, без да контактира со
останатите членови на комисијата, без коментари и дискусии за време на работа, за да се
избегне појава на конформизам и необјективност при оценувањето. Втората е отворена
постапка која се применува поретко. Кај неа по завршувањето на индивидуалното
оценување се одржува дискусија на резултатите под раководство на претседателот на
комисијата. Оваа постапка овозможува во текот на расправата да се елиминираат некои
грешки и неточности во индивидуалните проценки, но исто така ја крие ризик од појава на
конформизам.
Според авторот, постапката за спроведување на сензорна анализа ги вклучува
општите правила и барања кои се задолжителни како дејствија при сензорното оценување
на квалитетот на производите. Со неа се прецизираат методите на работа, постапките за
спроведување на проценката, поврзаноста помеѓу одделните фази - така што да се добие
максимална точна проценка за квалитетот при оценување на производ. Стриктното
почитување на постапката е од особена важност при спроведувањето на сензорна анализа,
бидејќи на тој начин се гарантира добивање на точни и веродостојни резултати и се
елиминира влијанието на надворешните фактори и лица. Редоследот на обезбедување на
примероци за оценување може да влијае врз точноста на резултатите. Затоа таа треба да е
однапред одредена и поединечни примероци да се даваат на оценувачите во еднакви
интервали. Поради ефектите на адаптација и настапувањето на физиолошки замор на
сетилата, само ограничен број примероци можат да бидат проценети на една седница на
комисијата. Утврдено е дека во одделни периоди од денот чувствителноста на
рецепторите е различна. Преовладува мислењето дека попрецизни резултати се добиваат
ако оценката се врши во првата половина на денот. Спроведувањето на постапката се
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изведува во кабините за дегустација. Просторијата за сензорско оценување се лоцира во
близина на просторијата за подготовка на примероците.
Во четвртата глава насловена „Специфични извори на грешки во сензорна
анализа“ авторот се задржува на факторите од кои зависи точноста на резултатите
добиени од сензорна анализа. Авторот нагласува дека од исклучителна важност за
добивање на максимална точност е примена на научно заснована методологија и стриктно
запазување на сите зададени процедури за сензорно оценување на квалитетот на
производите. Треба да се има предвид дека врз точноста на проценката можат да влијаат
многу фактори и можни извори на грешки. Меѓу нив се: давање на случајна оценка на
даден показател, оценување под влијание, недоволна мотивираност и ангажираност на
оценувачите, оценување под влијание на лични афинитети кон квалитетoт на некои
производи, пристрасност кон одреден производ или бренд и др. Авторот потаму детално
го објаснува влијанието на компетентност на оценувачите врз точноста на резултатите,
потернцирајки, дека за да се избегнат овие причини за неточност во комисиите на
дегустатори треба да се вклучуваат квалификувани специјалисти со искуство и да се
спроведуваат јасни и прецизни инструкции. Особено силно влијание врз точноста на
резултатите имаат фактори од физиолошка и психолошка природа. За да се надмине
нивното влијание како и на сите до сега наведени фактори, се препорачува точно следење
набарањата на процедурите за вршење на сензорна анализа. Треба да се обрнува посебно
внимание и на правилата за селекција и избор на дегустаторите како и за целите на
анализата. При тоа е потребно е да се задоволат барањата на MKC EN EN ISO 8586-2:2014
Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected
assessors and expert sensory assessors.Се препорачува пред почетокот на самата процедура
по сензорно оценување да се спроведе сеопфатна обука на оценувачите.
Во петтиот дел како што кажува и самиот наслов „Поврзување на резултатите
добиени со сензорни и инструментални методи “ е посветена на проучувањето на
колералациската зависност помеѓу резултатите добиени со инструментални и сензорни
методи. Авторот Д-р Валентина Павлова истакнува дека, откривањето на овие корелации
представува актуелен проблем како од научна така и од практична гледна точка.
Понатаму авторот елаборира проучувањата на многу автори за поврзаноста меѓу
субјективните и објективните параметри на конзистенцијата измерена со различни алатки.
Добиените сознанија се во правец дека инструменталните мерења не се во можност да ја
одредат конзистенцијата толку точно како кога истата се одредува од човек со примена на
сензорната анализа. Но и покрај ова се добива доволно висока корелација помеѓу
резултатите од инструменталните мерења и резултатите опишани од дегустаторите. Таа
корелација може да се користи за прогноза на структурните својства на нови производи во
зависност од потребите заедно со овие заклучоци се доаѓа и до нови научно гледиште како
што е е психореологијата. Понатаму авторот ги разгледува и споредува апратите кои се
користат за мерење на бојата (колориметри, спектрофотометри и др.), за определување на
количество на ароматични состојки кои се содржат во производите (масено
спектрометриски и анализи со гасна или високоефикасна течна хроматографија). Од
друга страна авторот посветува посебно внимание на новите достигнувања на техниката
како што е таканаречен електронски нос кој претставува интелигентен хемосензорен
систем со кој може да се докаже присуство на штетни состојки во воздух, да се откриваат
алергени во храната, да се предвидува времетраењето на производите врз основа на
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настанатите сензорни промени во квалитетот, автентичноста на производ и др. Во
универзитетот во Илиноис создаден е апарат кој според аромата распознава различни
видови на кафе и може да определи колку долго и при која температура се печени зрната.
По сличен принцип е направен и уред со чија помош се определуваат сорти на грозје кои
се застапени во состав на вината. Меѓу тоа авторот со право истакнува дека и покрај
достигнувањата на технологијата определувањето на аромата на одреден производ со
помош на мирисниот апарат на човекот останува наједноставниот, најбрзиот, најточен и
најекономичниот начин. Уште повеќе што некои мириси кои се препознатливи за
човечкиот мирисен апарат не се преознатливи ниту за современите апарати. Понатаму
авторот нагласува дека примената на инструменталните методи често е поврзано со
неопходноста од скапа но прецизна апаратура и реагенси. Меѓу тоа определувањето на
корелациски зависности меѓу резултатите, добиени со помош на сензорни (субјективни) и
инструментални (објективни) методи се основен начин за докажување на точноста и
објективноста на резултатите од сензорна анализа. На крај авторот заклучува дека, до овој
момент сензорната анализа останува најпогоден метод за определување на квалитетот на
органолептичките показатели, како и за определување на потрошувачките барања за
дизајн и маркетиншки истражувања.
ЗАКЛУЧОК
Ракописот е прегледен, системaтичен со научна објективност и конципиран како
учебник и е поделен на пет глави кои се меѓусебно поврзани и претставуваат научно методолошка целина. Ракописот ги исполнува сите потребни критериуми да биде печатен
како учебник и е изработен на начин кој може да служи како извонредна база за
збогатување на знаењата на студентите, како во теоретски смисол, така и во практична
примена на познавањето на сензорната анализа на храната. Предложениот наслов
соодветствува на материјата на учебникот.
Темата е од исклучително значење, особено во современи услови, каде е императив
да се обезбеди широк спектар на информации за различни карактеристики на храната и
производите, вклучувајќи го нивниот состав, структура, физичко-хемиските својства и
нивните сензорно-перцептивни карактеристики. Овие информации се од клучно значење
да се произведува храна што е постојано безбедна, здрава и посакувана за потрошувачите.
Учебникот има адекватен методолошки пристап на обработување на материјата,
имено започнува со воведување во темата и дефинирање на основните поими, по што се
пристапува кон детално анализирање и објаснување на начинот и методите на сензорно
анализирање на различни видови храна.
Стилот на пишување е јасен, разбирлив, а стручната терминологија е соодветна.
Бројната користена литература соодветствува со предметот на истражување и претставува
добра основа со која студентот лесно може да продолжи со понатамошно проучување на
проблематиката. По својата тематска организација и обем целосно одговара на материјата
од предметната програма на сензорна анализа на храната. Учебникот може да го
применуваат и студенти од други факултети по предмети со слична содржина и тематика.
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Врз основа на горе наведеното и од аспект во својство на рецензенти сметаме дека
учебникот заслужува висока научна и стручна оценка и претставува вистински и
оригинален придонес во својата област.
Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки вредности,
ни претставува посебна чест и задоволство да предложиме учебникот „Сензорна анализа
на храната“ од авторот вонреден професор д-р Валентина Павлова да се објави и да
биде користен како универзитетски учебник на Технолошко-техничкиот факултет –
Велес.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Ред. проф. д-р Љубица Каракашова,
Факултет за земјоделски науки и храна – Скопје
Универзитет ,, Св. Кирил и Методиј’’ – Скопје
Ред. проф. д-р Марија Србиноска,
Научен институт за тутун – Прилеп
Универзитет ,, Св. Климент Охридски’’ - Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР ВО
СЛЕДНИВЕ НАУЧНИ ОБЛАСТИ МИКРОБИОЛОГИЈА И ИМУНОЛОГИЈА НА ВЕТЕРИНАРЕН
ФАКУЛТЕТ БИТОЛА УНИВЕРЗИТЕТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ''- БИТОЛА.

Наставно-научниот Совет на седницата одржан на ден 29.12.2016 година, а во врска со
изборот на наставник во сите наставно-научни звања во научните области, (10203)
Бактериологија, (10209) Микробиологија, (10210) Имунологија, (10215) Друго, донесе
Одлука (бр 02-548/2) за формирање на Рецензентска комисија за преглед и оцена на
научните и стручните трудови на кандидатот пријавен за избор на наставник во наставнонаучно звање вонреден професор во наставните области Микробиологија и Имунологија
на Ветеринарен факултет при Универзитетот,,Св.Климент Охридски'' во Битола.
Комисијата е во состав: проф дбн Искра Иванова, редовен професор на Биолошкиот
факултет

Софиски

Универзитет,,

Св.

Климет

Охридски",

Република

Бугарија-

Председател; проф д-р Пенка Мончева, редовен професор на Биолошки факултет
Софиски Универзитет,, Св. Климент Охридски", Република Бугарија-член; проф д-р
Живко Гацовски, редовен професор на Ветеринарен факултет-Битола Универзитет ,,Св.
Климент Охридски''-Битола, Република Македонија-член
Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс се пријави единствено
кандидатот Доцент д-р Сашо Стојановски. По разгледувањето на пристигнатите
материјали по распишаниот и објавен конкурс, согласно член 125 и член 133 од Законот за
високото образование и член 42, 43, 44 и 45 од Правилникот за критериумите и постапката
за избор во наставно - научни, наставни, научни, наставно - стручни и соработнички звања
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија со
задоволство на Наставно – научниот совет на Ветеринарен факултет -Битола

му го

поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научно звање вонреден
професор во научните области Микробиологија и Имунологија на Ветеринарен факултет
при Универзитетот ,,Св.Климент Охридски" во Битола објавен во весникот ,,Нова
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Македонија''

и,, Коха'' од 21.12.2016 година се пријави само кандидатот

д-р Сашо

Стојановски, доцент на предметите Микробиологија и Имунологија 1, и Микробиологија
и Имунологија 2, Микробиолошка пракса, Вовед во хигена, продекан за настава,
раководител на Катедрата за општообразовни предмети , и раководител на Центарот за
научноистражувачка и апликативна дејност (ЦНАД), кој е веќе вработен

во

Ветеринарниот факултет во Битола.
1.Биографски податоци на кандидатот доц д-р Сашо Стојановски
Кандидатот доцент д-р Сашо Стојановски е роден на 30.01.1982 година во Битола,
Република Македонија. Основно образование завршил во Битола, а средното ветеринарно
училиште го завршил во ЗУЦ Кузман Шапкарев-Битола.Високото образование го
започнува 2000 година

на Факултетот за биотехнички науки во Битола, каде во 2005

година дипломирал. Во 2005 година е примен како студент на магистерската програма
,,Микробиологија и микробиологичен контрол“ на Биолошкиот факултет при Софискиот
Универзитет ,,Св.Климент Охридски" ,Република Бугарија, каде во 2007 година го
завршува со одличен успех. На 01.11.2007 е примен како редовен докторант на
катедрата,,Општа и специјална микробиологија'' на Биолошки факултет на Софиски
Универзитет, Република Бугарија. На 01.09.2009 година е избран од матичната комисија за
формирање на Ветеринарен факултет-Битола Универзитет ,,Св.Климент Охридски''Битола и вработен како асистент на Молекуларна биологија на истиот факултет на
предметите: Микробиологија и Имунологија1, Микробиолгија и Имунологија 2, Хранливи
и лековити растенија, Биологија на клетка, Ветеринарна генетика, Генетика со
Биостатистика. На 07.10.2011година успешно е одбранува докторската дисертација и со
тоа се стекнал со академски степен Доктор на биолошките науки (микробиологија). На
19.06.2012 година во (Билтен бр 360) е избран во наставно-научно звање Доцент во
научната област Микробиологија и Имунологија на Ветеринарен факултет во Битола. Од
2014 godina до денес е назначен за Шеф на Катедрата за општообразовни предмети
при Ветеринарниот факултет во Битола. На 19.10.2016 година е поставен за Продекан за
настава и Раководител на Центарот за научноистражувачка дејност (ЦНАД) на
Ветеринарен факултет-Битола. Од 23.11.2016 година е избран за ~len na Senatot na
Univerzitetot ”Sv. Kliment Ohridski” vo Bitola.
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2. Nastavno-obrazovna dejnost
Работното искуство во научно-истражувачка и наставно образовна сфера кандидaтот
доц д-р Сашо Стојановски го започнува во 2009 година кога е избран за асистент по
молекуларна биологија. Во 2011година тој продолжува како редовен докторант и
учествува во одржувањето на вежбите на предметите: Микробиологија со Вирусологија и
Микробиологија кои се задолжителни кај редовните докторанти. Во 2012 година го
продолжува работното искуство бавејќи се со наставно-истражувачка и наставно
образовна дејност кога е избран за доцент во научната област Микробиологија и
Имунологија. Развојниот пат во научно-истажувачката и наставно-образовната дејност на
кандидатот д-р Сашо Стојановски е континуирана во неговата научна област од
започнување на докторските студи па до денес, што дава за право да констатираме дека
истиот ќе се оформи во добар и квалитетен наставник кој ќе го пренесе своето знаење и
искуство на идните генерации на студенти. Во наставно-образовниот процес во делот на
реализација на предавањата, кандидатот доц д-р Сашо Стојановски успешно ги извршува
своите работни задачи, се залага за осовремување на наставниот процес, и е ценет од
страна на колегите и студентите.За успешноста во реализацијата на наставно-образовната
дејност на кандидатот доц д-р Сашо Стојановски, зборува и потврдува со добиената
позитивна оценка добиена во процесот на самоевалвација.
Универзитет „Св. Климент Охридски'' – Битола
Комисија за самоевалуација
РЕЗУЛТАТИ ОД ОЦЕНУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА
АКАДЕМСКИОТ КАДАР
(СТУДЕНТСКА АНКЕТА)
Период на спроведување на анкетата: Ноември, 2015
Единица на Универзитетот: Ветеринарен факултет - Битола
Име и презиме на предметниот наставник: доц. д-р Сашо Стојановски
ВКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА: 4,18
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Вкупен број анкетирани студенти: 51

Напомена:
Прашањата со реден број од 1 до 9 се однесуваат на категоријата „Квалитет на наставата“;
Прашањата со реден број 10 и 11 се однесуваат на категоријата „Однос кон студентите“;
Прашањата со реден број од 12 до 14 се однесуваат на категоријата „Оценување на студентите“;

3.Научно-истражувачка дејност
I.Предходно објавени научно-истражувачки трудови

Предходно објавените и рецензирани научно-истражувачки трудови и сертификати на
кандидатот доц д-р Сашо Стојановски се наведени во рефератот за избор на доцент во
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Билтенот на Универзитетот ,, Св. Климент Охридски''- Битола бр 360 од 04.06.2012
година.

II. Објавени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во последните пет години
1. Examination on genetic potential of trait yield of grain on soybean varieties
1

cultivated in the Bitola part of Pelagonia. Zivko Gacovski, Saso Stojanovski2.
International Scientific Conference Project ” June 7 - 8 2012 Stara Zagora.(2012).
2. Examination on genetic potential of trait yield of grain on barley varieties cultivated
in the Bitola part of Pelagonia. Zivko Gacovski,1 Saso Stojanovski2. International
Scientific Conference Project ” June 7 - 8 2012 Stara Zagora.(2012)
3. Utilization of xylooligosaccharides from different Lactobacillus strains
Maria Ananieva 1,Tanya Mandadzieva1, Irina Koliandova1, Sasho Stoyanovski2, Ilia
Iliev3,

Iskra Ivanova1. National Youth Conference ,,Biological sciences for a better

future'', Plovdiv, October 19- 20, 2012 Special edition/ on-line (2012)pp 147-150 (2012)
IF 0.235.
4. Investigation of genetic potential of grain yield of wheat varieties cultivated in the
Bitola part of Pelagonia. Zivko Gacovski1, Saso Stojanovski2, Goce Cilev2 International
Scientific on-line journal Science & Tehnologies Volume III, Number 6 Bulgaria, Stara
Zagora. (2013).
5. API ZYM Enzymatic Profile of Lactic Acid Bacteria Isolated from Traditional
Bulgarian Meat Product “Lukanka” Sasho,Stoyanovski1*, Zivko Gacovski1, StefkaAntonova Nikolova2,Niolay Kirilov2,Tenyo Tenev2, Valentina Hadjinesheva2 and Iskra
Ivanova1-on Line Bulgarian Journal of Agricultural Science.(2013). IF 0.136 Цитирано
во трудот „Characterization and lipolytic activity of lactic acid bacteria isolated from
Thai fermented meat Somboon Tanasupawat1*, Mukkharin Phoottosavako2 , Suwimon
Keeratipibul2 Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 5 (03), pp. 006-012,
March,

2015

Available

online

at

http://www.japsonline.com

DOI:

10.7324/JAPS.2015.50302 ISSN 2231-3354).
6. The influence of genetically modified soybean in the diet of animals and citizans of
the Republic Macedonia. Zhivko Gacovski

1*

,Goce Cilev 1, Biljana Petrovska 1 ,Sasho

52
Stojanovski 1 ,Zlatko Dameski

2

International Scientific Conference 20 years Faculty of

Veterinary Medicine at the University of Forestry 28.11-30.11.2014 Yundola,Bulgaria
(2014).
7. The influence of genetically modified oil seed rape in the diet of animals and
humans Zivko Gacovski1 , Biljana Petrovska, Goce Cilev1 , Saso Stojanovski1 , Fejzulah
Fejzula2 , Zlatko Dimeski3 Volume, V, Number 5,2015 103-107 Animal studies &
Veterinary medicine on-line Science & Technologies (2015).
8. Antibacterial Activity of Lactic acid Bacteria Isolated from Bulgarian Homemade
Cow and Sheep Yoghurts Saso Stojanovski*1 ,Zivko Gacovski2 , Penka. Moncheva2
,Valentina Chipeva2 , Ilia Iliev2 and Iskra Vitanova Ivanova1 Volume, V, Number 5,2015
100-102 Animal studies & Veterinary medicine on-line Science & Technologies (2015).
9. Study of the proteolytic activity of strains isolated from homemade Bulgarian
yoghurt. Saso Stojanovski*1 , Zivko Gacovski1 , Blagovesta Gocheva2 , Valentina
Chipeva2 , Nikola Karabolovski
108-112 Animal

1

, Natasha Pejcinovska

studies & Veterinary medicine

1

Volume, V, Number 5,2015

on-line Science & Technologies

(2015).
10. Study of the diversity of the Lactobacillus microflora in raw dry sausage Lukanka
during ripening. Saso Stojanovski*1 , Zivko Gacovski1 , Igor Zdraveski,1 Blagovesta
Cocheva2 , Valentina Chipeva2 , Nikolay Kirilov2 , Iskra Vitanova Ivanova2 . Volume, V,
Number 5,2015 113-117 Animal studies & Veterinary medicine on-line Science &
Technologies (2015).
11. Isolation and characterization of lactic acid bacteria isolated from Bulgarian
homemade cow and sheep yogurts. Saso Stojanovski*1 ,Zivko Gacovski1 , Blagovesta
Gocheva2 , Valentina Chipeva2. Volume, V, Number 5,2015 118-120 Animal studies &
Veterinary medicine on-line Science & Technologies (2015).

III. Учество во научно-истражувачки проекти
Д-р Сашо Стојановски уште за време на докторските студии учествувал во 6 научно
истражувачки проеки, од кои два се финансирани од Фондот за научни испитувања на
Софијски Универзитет „Св. Климент Охридски“, а три од Министерството за
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образобвание на Република Бугарија и еден е проект на NATO. кои обработуваат теми
главно од областа на микробиологијата.
1. Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acid bacteria. SfP 982 164,
NATO,2006-2010. ”, раководител, проф дбн Искра Иванова.(д.б.н)
2. Проект Рила 3/1014 Reduce of allergenic effect of lactic acid proteins by application of
lactic acid bacteria 2007-2009. ”, раководител, проф дбн Искра Иванова(д.б.н).
3. Проект Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051РО0013.3.04/32

„Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието

и

реализациjaта на постдокторанти и млади учени во приоритетни области на
микробиологиjата” , Европски Социален Фонд 2007 – 2013 г – Р.Бугариja, МОН,
Оперативна програма „Развитие на човечките ресурси”, раководител: доц. д-р
Венета Грудева.
4. Проект за фонд на научни истражувања на СУ,,Скрининг на некои родови
прокариоти за продукциjа на протеазни инхибитори договор № 196/ 15.05.2009год.
раководител доц. д-р Благовеста Гочева.
5. Проект за фонд на научни истражувања на СУ ,, Изолиране и проучување на
бактериоцин подобни видови од

лактобацилни изолирани од бугарски и

македонски колбаси договор № 168/20.05.2009 год. раководител доц Борис
Бакалов.
IV. Сертификати стекнати во последните пет години
1. Sofia University,, St. Clement Ohridski'' Faculty of Biology,, CERTIFICATE,, Youth
Conference Clement days 22 - 23 November,2012.
2. Plovdiv University,, Paisii Hilendarski", Faculty of Biology, CERTIFICATE - National
Youth Conference "Biological sciences for a better future"; Plovdiv, October 19-20,
(2012).
3. Training and implementation Center-Bitola, R. Macedonia. Macedonian Scientitic
Association-Bitola, R. Macedonia CERTIFICATE on completed training in the field of
HACCP-SYSTEM . Introduction. We hereby confirm that he she attended -HACCP-
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SYSTEM seminar (30hours) and successfully completed the training for their
introduction 06.02.2013 (2013).
4. University of Forestry Faculty of Veterinary Medicine CERTIFICATE,, International
Scientific Conference 20 years Faculty of Veterinarny medicine at the University of
Forestry" 28.11-30.11.2014 Yundula, Bugaria. (2014).
5. University of Banja Luka Faculty of Agriculture and University of Ljubijana
Biotechnical Faculty CERTIFICATE OF ATTENDANCE ,,IV International Symposium
and XX Scientific-professional Conference". Republic of Srpska, Bosna and Herzegovina
March 2-6, (2015).
V. Ангажмани, функции и членство во последните пет години
1. Универзитет,,Св. Климент Охридски”, Битола , член на Универзитетскиот сенат, од
23.11.2016 година.
2. Универзитет ,,Св. Климент Охридски”, Битола член во Универзитетска Комисија за
издавачка дејност (претставник на факултетот), од 26.12.2016 година.
3. Ветеринарен факултет-Битола, продекан за настава од 19.10.2016година.
4. Ветеринарен факултет Битола раководител на Центарот за научно-истражувачка и
апликативна дејност (ЦНАД) од 19.10.2016година.
5. Ветеринарен факултет-Битола раководител на Катедрата за oпштообразовни
предмети од 20.10.2014 година.
6. Ветеринарен факултет-Битола, член во Комисија за издавачка дејност на ниво на
Факултет од 26.12. 2016 година.
7. Ветеринарен факултет, ментор и член во Комисија за изработка и одбрана на
завршен труд.
8. Македонското научно друштво, член на Одделението за природни науки од 2008
година
9. Сојузот на учените во Стара Загора Република Бугарија, член од 2011.
10. Член на Центарот за обука и примена на системи за безбедност на храната и
нутриционизам-Битола, од 2013 година.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
После подробното разгледување на приложената документација и според оценката
на наставно-образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност на
кандидатот, Комисијата е на мислење дека доцент д-р Сашо Стојановски ги исполнува
основните и посебните критериуми да биде избран во звањето вонреден професор по
предметите од областа на Микробиологијата и Имунологијата на Ветеринарниот
факултет во Битола.
Рецезентската комисија, имајќи ги во предвид изнесените биографски податоци,
работно искуство, целокупната оценка од досегашната наставно-образовна, научноистражувачка и стручно-апликативна дејност, а во согласност со Законот за високо
образование, Статутот на Универзитетот,,Св.Климент Охридски"- Битола, Правилнкот за
критериуми и постапки за избор на во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски"- Битола и
Правилникот за внатрешни односи и работење на Ветеринарен факултет-Битола, има чест
да му предложи на Наставно-научниот Совет на Ветеринарен факултет-Битола

при

Универзитетот,,Св.Климент Охридски"-Битола,пријавениот кандидат доцент д-р Сашо
Стојановски да го избере во наставно-научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во следниве
научни области, (10203) Бактериологија, (10209) Микробиологија, (10210) Имунологија,
(10215) Друго.
Рецензионата комисија
Проф д-р Искра Иванова, претседател, редовен
професор во пензија на Биолошки факултет-Софија,
Софиски универзитет ,, Св. Климент Охридски", Р.
Бугарија.
Проф д-р Пенка Мончева – член, редовен професор,
Биолошки факултет-Софија Софиски универзитет
,, Св. Климет Охридски", Р. Бугарија
Проф.д-р Живко Гацовски – член, редовен професор,
Ветеринарен факултет-Битола,
Универзитет,,Св.Климент Охридски “- Битола Р.
Македонија.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ
ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД
ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО И ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА
Врз основа на Конкурсот за избор во насловно звање на Ветеринарниот факултет
во Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и “Коха” на ден 21.12.2016
година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 29.12.2016 година донесе
одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник од областите
Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло (40805) и друго
(40808) во следниот состав:
1. Доц. д-р Сашо Стојановски - претседател, Ветеринарен факултет–Битола, Универзитет
"Св. Климент Охридски" Битола.
2. Доц. д-р Фејзула Фејзулаx - член, Факултет за прехрамбена технологија и исхрана –
Тетово, Државен Универзитет, Тетово.
3. Проф. д-р Живко Гацовски - член, Ветеринарен факултет–Битола Универзитет "Св.
Климент Охридски" Битола,
На распишаниот конкурс за избор во насловно звање од областа, Хигиена и
технологија на производи и суровини од животинско потекло (40805) и друго (40808) се
јави 1 кандидат и тоа: 1. Гоце Талевски, Д-р на земјоделски науки - отсек сточарство.
Биографија на кандидатот 1. Кандидатот Гоце Талевски, Доктор по земјоделски
науки, роден на 17.10.1978 година во Битола, со место на живеење во с Брод општина
Новаци.
Дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје на 15.04. 2002
година.
Последипломски студии, Технологија на анимални производи, завршил на
28.02.2007 година, со одбрана на магистерскиот труд под наслов: "Квалитет на сурово
млеко од одредени подрачја како суровина во индустријата на млеко", на Факултетот за
земјоделски науки и храна, Скопје и се стекнал со звањето магистер на Земјоделски науки.
Докторски студии, завршил на 17.04.2014 година, со одбрана на докторската
дисертација под наслов: "Промени на квалитетот на кашкавалот со употреба на различни
заштитни средства на неговата површина", на Факултетот за земјоделски науки и храна
во Скопје и се стекнал со звање доктор на Земјоделски науки.
Познава еден од светските јазици (англиски) и има познавање на комјутери
(Microsoft Office – Word, Exsel, Power Point).
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Работно искуство: Од 2008 година до денес, работи во Млекара АД Битола, во
секторот за производство на работните места: оператор, технолог и тим лидер.
Од 2006 - 2012 година, бил член во Управниот одбор на Агенцијата за
потикнување и развој на земјоделстото на Република Македонија со седипте во Битола.
Во периодот од 2008 – 2010 година, бил член на Управниот одбор на независната
лабораторија за испитување и контрола на квалитетот на млекото Пелагонија
"Млекоконтрол", Битола.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Објавени научни и стручни трудови како автор и коавтор:
Талевски Г. (2007): Квалитет на суровото млеко од одредени подрачја како
суровина во индустријата за млеко. Магистерски труд. Факултет за земјоделски
науки и храна, Скопје.
Србиновска С., Талевски Г. (2007): Квалитет на суровото млеко од одредени
подрачја во Р. Македонија. 3-т симпозиум по сточарство со меѓународно учество.
Охрид.
Sireta Z., Srbinovska S., Talevski G., Čobanova – Vasilevska R.(2008): Uticaj izvora
kontaminacije na kvalitet sirovog kravjeg mleka. 13-to savjetovanje o biotehnologiji, 2829 mart. Čačak.
Čobanova – Vasilevska R., Srbinovska S., Talevski G., Sireta Z.(2008): Izbor starter
kultura kod proizvodnje belog krаvjeg mleka. 13-to savetovanje o biotehnologiji, 28-29
mart. Čačak.
Talevski G., Čobanova – Vasilevska R., Srbinovska S., Sireta Z. (2009): Quality of the
sheep milk as a raw material in dairy industry of Macedonia. 9 th International
symposium on animal husbandry. Modern trends in production, 7-9 October. Belgrade.
Talevski G., Nicolovski N. Čobanova – Vasilevska R., Trombeva D. (2011): Dinamika
kiselosti I probiotske populacija kod kiselog mleka sa razlicite vrste prebiotika. 14–to
savetovanje o biotehnologiji, 04-05 mart. Čačak.
Talevski G., Nicolovski N. (2011): Monitoring the hygiens with the method of
bioluminescence of the production of the dutch cheese type. 5th Internacional conference
Balnimalcon 2011. Bucharest.
Talevski G. (2011): Dynamycs of moisture content in the production of white brined
cheese. 22th International scientific-ehspert conference on agriculture and food industry.
Sarajevo.
Talevski G. (2012): Proizvodnja svežeg sira iz nekondicionog mleka. 17th savetovanje o
biotehnologiji, 06-07 april. Čačak.
Talevski G. (2012): Tradicional production of beaten cheese. Third Internacional
Scientific Simposium Agrosym , Jahorina. Novemer 15-17.
Talevski G. (2013): Usage of palm oil in the cheese production. 2-4 October . Belgrade.

58
12.

Талевски Г. (2013): Промени на квалитетот на кашкавалот со употреба на различни
заштитни средства на неговата површина. (Докторска дисертација). Факултет за
земјоделски науки и храна, Скопје.
Кандидатот има повеќе учества на меѓународни и државни научни собири.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Следејќи ја целокупната активност на д-р Гоце Талевски, доктор по земјоделски
науки – отсек сточарство во целина, Рецензентската комисија смета дека кандидатот во
текот на неговото едуцирање и работен стаж перманентно се усовршува на научноистражувачки и стручен план и покажува интерес за наставата. Од досегашната работа на
д-р Гоце Талевски може да се констатира дека успешно навлегол во проучувањето на
областите хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло. Врз
основа на Законот за високо образование, како и приложената биографија, списокот на
приложените научни и стручни трудови, досега покажаните резултати во работата и
познавањето на кандидатот, рецензенската комисија едногласно предлага Д-р Гоце
Талевски да биде избран во насловно звање Доцент во областите Хигиена и технологија
на производи и суровини од животинско потекло (40805) и друго (40808) на
Ветеринарниот факултет при Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, бидејќи ги
исполнува законските услови.
Рецензентска комисија
1.Доц. д-р Сашо Стојановски - претседател,
2. Доц.др.Фејзула Фејзулаx - член,
3. Проф.др. Живко Гацовски - член,
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО НАУЧНО ЗВАЊЕ ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ ХИРУРГИЈА, ОРТОПЕДИЈА И ОФТАЛМОЛОГИЈА НА
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ –
БИТОЛА
Врз основа на Конкурсот за избор во наставно научно звање на Ветеринарниот факултет
во Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и “Коха” на ден 21. 12. 2016
година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот “Св.
Климент Охридски” Битола, донесе одлука за формирање на Рецензентска комисија за
избор на наставник од областите Хирургија, Офталмологија и Ортопедија во следниот
состав:
1. Проф. д-р Динко Динев - претседател, Ветеринарен факултет - Стара Загора,
Бугарија
2. Доц. Д-р Петар Аврамовски - член, ЈЗУ Клинички центар „Др. Трифун
Пановски“ – Битола
3. Проф. д-р Живко Гацовски - член, Ветеринарен факултет – Битола

На распишаниот конкурс за избор во наставно научно звање на од областа
Хирургија, Офталмологија и Ортопедија се јави 1 кандидат и тоа:
1. Д-р Панче Дамески, ДВМ

Биографија на кандидатот
1. Кандидатот д-р Панче Дамески, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ,
роден на 20.02.1968 година во Прилеп, со место на живеење на ул. Браќа Миладиновци
231-1, Прилеп
∑
Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Загреб 1993 год.
∑
Постдипломски студии – Патологија и одгледување на домашни месојади, завршил во
2000 год. на Ветеринарниот факултет во Загреб, и се стекнал со звањето магистер
∑
Докторски студии на ветеринарни науки од областа хирургија, офталмологија и
ортопедија запиша во академската 2015/16 година на Ветеринарниот факултет во Загреб.
Во 2016 успешно ја брани својата докторска дисертација и се здобива со научната титула
Доктор на ветеринарни науки од областа Хирургија, Офталмологија и Ортопедија.
∑
Одлично познава еден од светските јазици (англиски)
∑
Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet);
∑
Работно искуство:
∑
Од 1995 – 2000 ЈП Ветеринарна Станица – Прилеп
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∑
Од 2000 – 2006 – Ветеринарна клиника „Дамески Ветерина“ Прилеп
∑
Од 2006 – 2012 – Собрание на РМ, пратеник
∑
Од 2012 до денес вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во
научното поле Ветеринарна медицина за научната област Хирургија, Офталмологија и
Ортопедија.

Научно-истражувачка дејност на кандидатот
Научното постигнување на д-р панче Дамески е во областа хирургија, офталмологија и
ортопедија, а особено во делот на антисепсата, припремата на операционото поле и во
изолацијата на најчестите бактерии кои се причинители на инфекција на хируршкото
место.
Во својот работен век има објавено повеќе науќни и стручни трудови како прв автор и како
коавтор.
1. DAMESKI, P., А. HANDZISKA, S. LASHKOSKI, J. LATKOVSKA (1997) :
Protrusion (Prolapse) of the third eylid gland. II интернационален симпозиум за
репродукција на животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници,
Постер презентација)
2. DAMESKI, P., A. HANDZISKA, I. DAMESKA (1998) : Primary idiopatic dilatative
cardiomyopathy in dogs. III интернационален симпозиум за репродукција на
животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници, Усмено)
3. KOČOSKI, LJ., Z. NAJDOVSKI, T. DOVENSKI, P. TROJAČANEC, V. PETKOV, W.
HEIDA, P. DAMESKI, V. MATEVSKI (2002): Effects of artificial induction of
lactation on subsequent pregnancy rates in dairy cows. VII internacionalni simpozium za
reprodukciju životinja Ohrid, Makedonija, (Znanstveni skupovi i radionice, Usmeno)
4. KARABOLOVSKI, N., N. PEJČINOVSKA, C. ŠOKLAROVSKA, P. DODOVSKI, P.
DAMESKI (2015):

Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological

classification. Horizonti; B, 2:41-49.
5. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2015): Bacterial flora in the
mouth of dogs in Macedonia. Veterinarska Stanica 46, 429-437.
6. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2016): Antiseptic efficacy of
chlorhexidine and povidone iodine rinsing lingual mucous membrane in dogs.
Veterinarska Stanica ( во печат ).
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Кандидатот има мнгубројни учества на меѓународни и државни научни собири.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Следејќи ја целокупната активност на д-р Панче Дамески, доктор по ветеринарна
медицина, ДВМ, во целина, Рецензентската комисија смета дека кандидатот во текот на
неговиот работен стаж перманентно се усовршува на научно-истражувачки и стручен план
и е успешно ангажиран во наставата. Од досегашната работа на д-р Панче Дамески може
да се забележи дека сериозно и успешно навлегол во проучувањето на ветеринарната наука
област хирургија, анестезиологија, ортопедија и офталмологија.
Врз основа на Законот за високо образование, како и приложената биографија, списокот на
приложените научни и стручни трудови, досега покажаните резултати во работата и
личното познавање на кандидатот, рецензенската комисија едногласно предлага Д-р Панче
Дамески да биде избран во звањето Доцент во областите 40719 - Хирургија, 40720 –
Офталмологија, 40721- Ортопедија и 40734 - Друго на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола, бидејќи ги исполнува законските услови.

Рецензентска комисија
1.Проф. д-р Динко Динев - Претседател, с.р.
2. Доц.др.Петар Аврамовски - член, с.р.
3. Проф.др. Живко Гацовски - член, с.р.

62

Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа Битола
Универзитет Св.Климент Охридски-Битола

РЕФЕРАТ
За избор на НАСТАВНИК од научното подрачје–медицински науки и здравство, научно
поле клиничка медицина, научната област медицинска рехабилитација во клиничка
медицина, на Високата медицинска школа во Битола
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата редовна
седница одржана на 12.01.2017 година, со одлука бр. 08-17/3, донесе Решение за
формирање Рецензентска комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во
научно поле клиничка медицина (302), научната област Друго (Медицинска
рехабилитација во клиничка медицина) (30225) во состав:
1. Проф. д-р Сања Шумоња, Висока школа за стручни студии Суботица,
претседател
2. Проф.д-р Домника Рајчановска, член
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и ,,Коха,, од
22.12.2016 година за избор на наставник во научната област Медицинска рехабилитација
во клиничка медицина се пријави следниот кандидат:
1. Виш пред. д-р Продановска-Стојчевска Викторија
1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот Виш пред. д-р Продановска-Стојчевска д-р Викторија е родена на
14.01.1974 година во Битола. Основно и средно образование (средно медицинско
училиште) завршила во Битола. Дипломирала на Медицински факултет при Универзитетот
Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1999 год. Во 2007 година ја одбранила магистерската
тема на Медицински факултет во Скопје и стекнала научен степен магистер по
медицински науки. Докторската дисертација ја одбранила во 2012 година на Медицински
факултет во Ниш, Универзитет во Ниш, Република Србија и се стекнала со научен степен
доктор на медицинска науки. Специјалистичкиот испит го положила во 2015 година на
Катедрата по Семејна медицина на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и
Методиј во Скопје.
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Досегашно работно искуство
Работното искуство го започнала Приватната здравствена организација ,,Здравје,, во Ресен
каде работела од 2001 до2005 година како матичен доктор. Од 2005 година е вклучена во
практичната настава на Високата медицинска школа во Битола на повеќе предмети. Во
2009 година е избрана во звање предавач на Високата медицинска школа во Битола.
Последниот избор во звање професор на висока стручна школа е објавен во Билтен
на Универзитетот ,,Св.Климент Охридски,, Битола број 420 од 01.11.2016 година.
Наставна активност
Од 2005 до 2009 год. ја води практичната настава по неколку предмети на Високата
медицинска школа во Битола.
Од 01.04. 2009 година е избрана за предавач по наставните дисциплини Геријатрија со
нега, Медицнска масажа и Балнеологија.
На 01.04.2013 година е избрана во звање виш предавач по наставните дисциплини
Геријатрија со нега, Медицнска масажа, Балнеологија, и Протетика и ортотика.
На 21.05.2015 година е избрана за наставник по наставните дисциплини Социјална
медицина и Примарна здравствена заштита.
На 20.12.2016 година е избрана во звање професор на висока стручна школа во областа
Геријатрија, по наставната дисциплина Геријатрија со нега.
Научна активност
Кандидатката 2007 година го одбранила својот магистерски труд на Медицински факултет
Скопје под наслов Преваленца на HbsAg, antiHCV i anti HIV антитела кај
крводарителите и се стекнала со звањето Магистер на медицински науки. Докторската
дисертација е изработена под менторство на наставникот проф. д-р Јовица Јованович на
тема Поремечаји мишичноскелетног система код оператера на рачунару. Автор е на 14
авторски и 40 коавторски трудови. Авторските трудови се објавени во интернационални и
домашни медицински списанија од кои 9 припаѓаат на SCI листа.
Oбјавени стручни и научни трудови во Билтен на Универзитетот ,,Св.Климент
Охридски,, Битола број 371 од 20.01.2013 година
Трудовите до реден број 24 од приложениот список се рецензирани и објавени во Билтен
број 371 од 20.01.2013 година.
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.
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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.
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 анти-HIV
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 анти-HIV
антитела кај крводарителите во општина Битола. Acta morphologica UDK 61, ISSN
1409-9837, 2008; Vol.5(1):65-68.
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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. 17th 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.
Oбјавени стручни и научни трудови во Билтен на Универзитетот ,,Св.Климент
Охридски,, Битола број 400 од 04.05.2015 година
Трудовите од реден број 25 до реден број 41 од приложениот список се рецензирани и
објавени во Билтен број 400 од 04.05.2015 година
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.
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ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ
Врз основа на анализата на доставената документација и досегашната
професионална активност, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува
наставно-образовната, стручната и истражувачката дејност на кандидатката Виш пред. д-р
Викторија Продановска-Стојчевска.
Од изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката комисијата
заклучи дека Виш пред. д-р Викторија Продановска-Стојчевска поседува научни и стручни
квалитети и врз основа на критериумите за избор на наставник според Законот за високо
образование и Правилникот за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски, членовите на Рецензентската комисија со
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задоволство му предлагаат на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во
Битола, кандидатката виш пред. д-р Викторија Продановска-Стојчевска да биде
избрана за наставник во областа Медицинска рехабилитација во клиничка медицина, по
наставните дисциплини Медицинска масажа, Балнеологија и Протетика и ортотика, во
звање професор на висока стручна школа.
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