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УПАТСТВО
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА
I.

Основни одредби

Член 1
Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и
примената на одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии на факултетите и Високата медицинска школа на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола во академската 2021/2022 година и се регулира
постапката и начинот на работа на телата за реализација на Конкурсот.
Член 2
Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со
Конкурсот.
II.

Кандидати кои имаат право на запишување во прва година на
прв циклус студии

Член 3
Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите и
Високата медицинска школа, имаат кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во учебната 2019/2020
години;
2. кои положиле државна матура;
3. кои положиле меѓународна матура.
Член 4
Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и
кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните
учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале
државна матура;
2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и
виши школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети,
студиски групи или насоки;
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Овие кандидати се запишуваат со школарина на студиите, како редовни или
вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од завршеното
претходно образование.
Сродноста на завршеното високо или вишо образование, како и сродноста на
факултетите, студиските групи или насоки за кандидатите кои сакаат паралелно да
студираат две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат единиците на
Универзитетот.
Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и
кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под исти
услови како и кандидатите со школарина за студирање (Глава IV од Конкурсот).
3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно
образование во странство.
Член 5
Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за школарина
на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписен рок да
се запишат на друга студиска програма на која има слободни места, по нивен избор,
во рамките на истата високообразовна единица.
Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за
запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на
прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на
конечната ранг листа за соодветната студиска програма.
Член 6
Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва
година на прв циклус (додипломски) студии е успехот постигнат во средното
образование.
Вреднувањето на успехот се изразува во поени.
При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3
децимали.
III.

Бодирање на кандидати кои го завршиле четиригодишното средно
образование и положиле државна матура во учебната 2020/2021
година

Член 7
За кандидатите што положиле државна матура во учебната 2020/2021
година општиот успех по сите предмети во средното образование учествува со
60%, а успехот постигнат на државната матура со 40% во вкупниот број поени,
којшто може да изнесува најмногу 100 поени.
Бодирањето на предметите се врши во согласност со Прилог I од Конкурсот
за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2021/2022 година.
7.1. Бодирање на успехот од средно образование
Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се
собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот
2

збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12.
По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов
начин: екстерните предмети, во зависност од постигнатиот успех при нивното
полагање, ќе се бодираат најмногу со по 12 поени, интерните предмети, во
зависност од постигнатиот успех при полагањето, најмногу со по 6 поени, а
проектната задача, во зависност од постигнатиот успех, најмногу со 4 поени.
Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (24 поени
од двата екстерни предмети, 12 поени од двата интерни предмети и 4 поени од
проектната задача).
7.2. Бодирање на екстерните предмети
Бодирањето на екстерните предмети се врши така што оценките од
екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со
20. Така добиениот збир се множи со коефициент 1,2 за соодветните предмети или
со коефициент 0,9 за несоодветните предмети. Потоа, производот се коригира со
перцентилниот ранг на кандидатот за секој предмет поединечно. Добиените поени
од двата екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат
најмногу 24 поени. За соодветни предмети се сметаат само екстерните предмети
што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавени во Прилог I кон
Конкурсот.
Е1 + Пр / 20 = Н1 - број на поени (најмногу 10 поени)
Н1 x 1,2 = С1 – пресметка за соодветен екстерен предмет (според Прилог бр.
1 од Конкурсот) или
Н1 х 0,9 = С1 – пресметка за несоодветен екстерен предмет (ако го нема во
листата предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот)
Е2 + Пр / 20 = Н2 - број на поени (најмногу 10 поени)
Н2 x 1,2 = С2 – пресметка за соодветен предмет (според Прилог бр. 1 од
Конкурсот) или
Н2 х 0,9 = С2 – пресметка за несоодветен предмет (ако го нема во листата
предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот)
Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава
Дипломата.
Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.
Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:
Екстерни предмети

Оценка

1. Македонски јазик: Одличен 5
2. Математика:
Многу добар 4

Перцентилен
ранг (PR)
+ 100,00 / 20
+ 75,00 / 20

Број на поени
10
7,75
3

7.3. Бодирање на интерните предмети
Бодирањето на интерните предмети се врши така што оценката што
ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи со коефициент 1,2
(за соодветен интерен предмет) при што може да се освои најмногу 6 поени или со
коефициент 0,8 (за несоодветен интерен предмет), при што може да освои најмногу
4 поени. Добиените поени од двата интерни предмети се собираат и по оваа основа
може да се добијат најмногу 12 поени. За соодветни предмети се сметаат само
интерните предмети што се наоѓаат на Листата на интерни предмети, објавени во
Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни
предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на
листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.
-

Пресметка за соодветен интерен предмет
Ип х 1,2 = најмногу 6 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,2 = 6 поени)

Оценка
Број на поени
-

Бодирање на Интерни предмети
5
4
3
6
4,80
3,60

2
2,40

Пресметка за несоодветен интерен предмет (ако го нема во листата
предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот)
Ип х 0,8 = најмногу 4 поени
(пример со просек 5,00: 5х0,8 = 4 поени)

Оценка
Број на поени

Бодирање на Интерни предмети
5
4
3
4
3,20
2,40

2
1,60

7.4. Бодирање на проектната задача
Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со
коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.
Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени
со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени)

(пример

Оценка
Број на поени

Бодирање на Проектна задача
5
4
3
4,00
3,20
2,40

2
1,60

4

IV.

Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно
образование ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година, како и на кандидати со
завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни
години ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година

Член 8
За кандидатите кои завршиле четиригодишно средно образование во
учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои што го завршиле
четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната
2007/2008 година) и не полагале државна матура, основен услов и критериум за
запишување е општиот среден успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и
странски јазик и два предмети определени од единиците како битни за студирањето
на таа високообразовна единица.
Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува
со 60 поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа
високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски
јазик учествува со 40 поени.
Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите
оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се
дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент
12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени.
просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за
студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски
јазик) се врши на следниов начин:
се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените
средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се
собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10
поени, односно вкупно најмногу 40 поени.
Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат
оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години.
Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во
вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот.
Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја
високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.
Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на
високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш
таквиот предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот.
V.

БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ
ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА

Член 9
За кандидатите што положиле државна или меѓународна матура општиот
успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%, а успехот
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постигнат на државната, односно меѓународната матура со 40% во вкупниот број
поени, којшто може да изнесува најмногу 100 поени.
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле државна матура се врши така што се собираат сите оценки што се
внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на
оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се
добијат најмногу 60 поени.
Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени
во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и
вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да
изнесува најмногу 60 поени.
Просечна оценка х коефициент = најмногу 60 поени
Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година се врши на следниов начин: екстерните
предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат
најмногу со по 10 поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех
најмногу со 6 поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех
најмногу со 4 поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу
40 поени (30 поени од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот предмет и 4
поени од проектната задача).
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите
кои положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година се врши на
следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при
нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, интерните предмети во
зависност од постигнатиот успех при нивното полагање најмногу со 8 поени, а
проектната задача во зависност од постигнатиот успех најмногу со 4 поени.
Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (20 поени од
двата екстерни предмети, 16 поени од двата интерни предмети и 4 поени од
проектната задача).
9.1. Бодирање на екстерните предмети
Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на
Листите на екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.
Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на
следниов начин:
Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот
ранг поделен со 20.
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Е1 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е2 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е3 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) – (трет екстерен предмет
само за кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година).
Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа
основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна
матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои положиле
државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и
2018/2019 година).
Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава
Дипломата.
Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.
Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:
Екстерни предмети

Оценка

1. Македонски јазик:
2. Англиски јазик:
3. Математика:

Одличен 5
Многу добар 4
Многу добар 4

Перцентилен
ранг(PR)
+ 100,00 / 20
+ 75,00 / 20
+ 70,00 / 20

Вкупно поени
10
7,75
7,50

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако кандидатот
полагал државна матура пред 2013/2014 година).
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако кандидатот
полагал државна матура во 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и
2013/2014 година).
9.2. Бодирање на интерните предмети
За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14
2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година:
Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи
со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.
Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни предмети
објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни
предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на
листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.
Ип х 1,2 = најмногу 6 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,2 = 6 поени)
Оценка
Број на поени

Бодирање на Интерни предмети
5
4
3
6
4,80
3,60

2
2,40
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За кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14
година:
Оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се множат
со коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 8 поени.
Добиените поени за положените интерни предмети се собираат.
Интерните предмети се бодираат само доколку се на листата на интерни
предмети објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано
повеќе интерни предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на листата
и за коишто ученикот добил највисоки оценки.
И1 х 1,6 + И2 Х 1,6 = најмногу 16 поени
(пример со просек 5,00: 5х1,6 + 5х1,6 = 16 поени)
Оценка
Број на поени

5
8

Бодирање на Интерни предмети
4
3
6,40
4,80

2
3,20

9.3. Бодирање на проектната задача
Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со
коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.
Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени
(пример со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени)
Оценка
Број на поени

Бодирање на Проектна задача
5
4
3
4,00
3,20
2,40

2
1,60

Член 10
Бодирање на успехот од МЕЃУНАРОДНАТА МАТУРА
Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на
следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на
меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените производи се
собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на
матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа може да се добијат
најмногу 4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе
најмногу 40 поени.
а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени
в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени
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б+в = најмногу 40 поени
(пример со просек 5,00: (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) +
(5 х 0,8) = 40 поени)
VI.

Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА

Член 11
За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено
меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот постигнат
во средното образование, којшто учествува со најмногу 100 поени.
Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во
свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на оценките
и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што крајниот производ
нема да биде поголем од 100.
просечна оценка Х ___ = најмногу 100 поени

VII.

Кандидати со завршено соодветно високо или вишо образование
и кандидати за паралелно студирање

Член 12
Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование при
пријавувањето поднесуваат уверение или диплома за завршено соодветно високо или
вишо образование и се рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата
просечна оцена од тоа завршено претходно образование.
Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат
свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај
нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група
или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од средното
образование на посебна ранг листа.
Оценување на психо-физичките способности и
проверка од познавање на англиски јазик на пријавените кандидати
Член 13
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на
кандидатите е елиминаторно.
Член 14
Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред
пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките способности.
Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна
табла.
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Член 15
Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик,
вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на
пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на
нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен.
Член 16
Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик
се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се реализираат
студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.
Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни табли.
VIII. Конкурсни комисии
Член 17
За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв
циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот
совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на
Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност
со членот 13 од Упатството.
По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини не
може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја
формира Ректорската управа на Универзитетот.
Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата на
Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна
комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како и
за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено
четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната
2007/2008 година, а ќе одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на
Конкурсот.
Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите,
односно директорот и заменик директорот.
Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската
конкурсна комисија.
Член 18
Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го
вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната
табла и на веб страницата на факултетот, односно високата стручна школа,
прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати според поените од средното
образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од
24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа. Приговорот се однесува само
на технички пропусти - грешки направени при пресметувањето на бодовите од
средното образование.
Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во
рок од 24 часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор
приговор, којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на
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факултетот, односно високата стручна школа, а кај единиците кадешто Конкурсната
комисија ја формирала Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор
преку Конкурсната комисија се упатува до Универзитетската конкурсна комисија.
Решението на Управата, односно на Универзитетската конкурсна комисија по
приговорот е конечно. Одлуките по приговорите се објавуваат на огласната табла на
факултетот, односно на високата стручна школа.
По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање
Конкурсната комисија на огласната табла и на веб страницата на факултетот,
односно високата стручна школа објавува решение за прием на студенти (конечна
ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти.
Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти
(конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено
го доставуваат до Универзитетската комисија.
Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови
на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходната
проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24 часа по
објавувањето на резултатите од оценувањето.
Член 19
По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува записник
во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати.
Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата.
По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна школа
до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените кандидати, за
бројот на примените кандидати и за бројот на оние кои не се примени, по обрасци
доставени од Ректоратот.
Универзитетска конкурсна комисија
Член 20
Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна
комисија од 12 члена, со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и
на Ректоратот.
Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот
на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на
одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото спроведување,
укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и слично.
Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската
конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот
во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на
одлуките на Конкурсните комисии.
Единиците на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на
Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на
Ректорската управа по приговорот е конечна.
Запишување на кандидатите
Член 21
Примените кандидати се запишуваат како:
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редовни студенти финансирани од државата со партиципација на
трошоците за студирање;
- редовни студенти со школарина за студирање;
- вонредни студенти со школарина за студирање,
доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и
- студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со
член 30 и 31 од ова Упатство.
-

Запишување студенти во државна квота
Член 22
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на
трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното
студирање.
Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната
банка на РСМ.
Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според склучениот
Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот може да се плати
на две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на
вториот семестар.
Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација
на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите
утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот, ги
поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото
образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола
и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.
Доколку има повеќе кандидати кои се рангирани со ист број поени како и
десеттиот рангиран кандидат, Единицата ќе определи дополнителни критериуми врз
основа на кои ќе се утврди кој/кои од сите рангирани кандидати со ист број поени ќе
биде/бидат ослободен/и од плаќање партиципација за првиот семестар во прва
година студии.
Запишување студенти со школарина
Член 23
На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како редовни
студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а
поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти
финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се согласуваат
целокупното студирање да го реализираат со школарина за студирање.
Член 24
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I
од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според
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средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, според
склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа.
Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува
ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа
категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија
студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранглиста.
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува Конкурсната
комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за
запишување во оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на
Универзитетот.
Студентите со школарина за студирање при запишувањето склучуваат
договор со факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и
обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес.
Запишување вонредни студенти
Член 25
На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може да
се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат
засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во
можност да се запишат како редовни студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат:
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство
- мајки со деца до шест годишна возраст.
Член 26
Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и
редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Вонредните студенти се запишуваат со школарина за студирање како и
студентите запишани во категоријата со школарина на студиите од глава IV од
Конкурсот.
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава I
од Конкурсот, го плаќаат во две еднакви рати, и тоа едната при запишувањето, а
другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност, според
средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, во согласност со
склучениот Договор со единицата на Универзитетот.
При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите
поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за
причините назначени во член 24 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна
здравствена установа), доказ дека е родител на дете за кое се уште трае правото на
породилно отсуство или доказ дека е мајка на дете до шест годишна возраст.

13

Странски државјани
Член 27
Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во
роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со
Конкурсот.
Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република
Северна Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје.
За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот
факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за
студирање на овој факултет.
При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно висока
стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на
Владата на РСМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со
пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно
образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и
наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од
матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената
состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен
ХИВ тест и тест за хепатит Ц.
При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.
За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат
сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет –
Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други
институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот
јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на
македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра
според програма наменета за изучување македонски јазик како странски.
Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на
знаењето на кандидатите.
По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на
завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот
јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во
наредната академска година.
Школарината за странските државјани за академската 2021/2022 изнесува
1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за
странските државјани за академската 2021/2022 изнесува 800 Евра. Овој износ
странските државјани го плаќаат за секоја студиска година.
Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии
родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република
Северна Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање
школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува
трошоците за нивното студирање.
Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од
Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.
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Кандидати со завршено средно образование во странство
Член 28
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на
РСМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се
запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање
на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на
редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле
бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна
квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со
плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава
I од Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока,
ќе се запишат со плаќање на надоместокот за школарина за студирање. Надоместокот
за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на
Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и
за кандидатите од глава IV од Конкурсот.
Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано
свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства
за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од
потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на
постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование.
Член 29
Кандидатите државјани на РСМ кои дел од средното образование завршиле во
странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите
услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование во
Република Северна Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат
нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во
странство, односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата
издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за
нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.
Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните
конкурсни квоти.
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на
психофизичките способности за студирање на овој факултет.
На факултетите кадешто се реализираат програми на англиски јазик се врши
претходно оценување на знаењето на англискиот јазик.
Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на
редовните студенти.
Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку
како и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на
соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на
износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава I од
Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока,
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ќе се запишат со плаќање на надоместокот за школарина. Надоместокот за студирање
на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно
видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава
IV од Конкурсот.
Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или
рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација.
Кандидатите иселеници и државјани на РСМ со завршено целокупно средно
образование во странство, кандидатите државјани на РСМ со завршен дел од
средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура
се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во
Битола, во роковите утврдени со Конкурсот.
Кандидати ослободени од плаќање на партиципација
Член 30
Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за:
 лица без родители помлади од 26 годишна возраст, доколку се невработени;
 лица со инвалидност во согласност со уредбата која ја донесува Владата по
предлог на Националниот совет;
 воени инвалиди;
 лица растени во домови за напуштени деца, доколку се невработени и
 други лица утврдени со уредбата на Владата по предлог на Националниот
совет.
Лицата од став 1 алинеа 1 и 4 при конкурирањето треба да достават и
документ од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија дека се
невработени.
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на
Република Северна Македонија.
Член 31
Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат
припадник на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група,
утврдени со одредбите од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците
на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните
семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл.
весник на РСМ бр. 2/2002), во академската 2021/2022, се запишуваат во посебна
квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на
студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, без плаќање на партиципација.
Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при пријавувањето,
со документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од Министерството за
внатрешни работи на Република Северна Македонија. Доколку кандидатот не донесе
соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето, не ќе може да го оствари
тоа право.
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Дополнителни квоти утврдени од Владата на РСМ
Член 32
За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници
кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, на факултетите, односно
високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола во
академската 2021/2022 година, со Одлука на Владата на РСМ бр. 40-5372/1 од
11.05.2021 година, („Службен Весник на РСМ“ бр. 107 од 14.05.2021 година),
дополнително ќе се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е
повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година на
ниво на единица. При тоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени
припадниците на сите заедници, до процентот со кој соодветната заедница е
застапена во вкупното население на Република Северна Македонија.
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот
„Св. Климент Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми кои се застапени
и на Државниот универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во
Скопје, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните
квоти.
Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во државната
и дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната
заедница во вкупното население на Република Северна Македонија.
Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за
учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РСМ, во вкупното население
во РСМ од Пописот во 2002 година и тоа:
Национална припадност
Македонци
Албанци
Турци
Роми
Срби
Бошњаци
Власи
Други
Вкупно:

Број
1.297.981
509.083
77.959
53.879
35.939
17.018
9.695
20.993
2.022.547

Учество во %
64.17 %
25.17 %
3.85 %
2.66 %
1.78 %
0.84 %
0.48 %
1.05 %
100 %

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе се
утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно
предност ќе имаат кандидатите со највисок број поени.
Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се земе
во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната припадност,
онака како што е наведено во дипломите за завршено средно образование, или
свидетелставата од прва до четврта година на средното образование. Изјаснувањето
во пријавата од факултетот, односно високата стручна школа, треба да се совпаѓа со
изјаснувањето во дипломата за завршено средно образование или свидетелствата.
Доколку во дипломата за завршено средно образование или во свидетелствата не е
наведена националната припадност, ученикот е должен да поднесе писмена изјава
заверена кај нотар во која ќе се произнесе за националната припадност.
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Член 33
На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната
припадност во овие категории.
Уписни рокови
Член 34
Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во
првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат
предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето
ќе се врши во втор и трет уписен рок.
По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.
Член 35
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на
примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет)
факултетот, односно високата стручна школа, ги запишува сите вакви кандидати.
Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно
високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни
критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на
државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари,
добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие
дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна
школа на Универзитетот.
Член 36
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави дополнително
слободните места за вториот и следните уписни рокови.
Член 37
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Проф. д-р Сашо Коруновски
Ректор
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ „Основи на клауд компјутинг”
од авторите проф. д-р Дејан Здравески и проф. д-р Ѓорѓи Манчески
На предлог на Деканатската управа на Економскиот факултет – Прилеп,
Ректорската управа при Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, на својата
седница одржана на 31.03.2021 година, со одлука бр.14-343/5-1 не назначи за рецензенти
на ракописот „Основи на клауд компјутинг“ одавторите проф. д-р Дејан Здравески и проф.
д-р Ѓорѓи Манчески. Откако внимателно го прочитавме ракописот, со особено
задоволство го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот “Основи на клауд компјутинг” од авторите проф. д-р Дејан Здравески и
проф. д-р Ѓорѓи Манчески содржи вкупно 181 страница обработен компјутерски текст со
фонт со големина 12pt во B5 формат. Во текстот се вградени слики и табели, 143
референци користена литература и 55 интернет извори. Ракописот се состои од 5
меѓусебно поврзани делови со кои се дефинираат основните поставки на концептот клауд
компјутинг. Деловите што го сочинуваат ракописот се:
●
●
●
●
●

Концептуална рамка на клауд компјутинг
Модели на клауд компјутинг
Виртуелизација и клауд компјутинг
Безбедност и приватност на податоците на клауд компјутинг
Провајдери на клауд компјутинг услуги

Во првиот дел Концептуална рамка на клауд компјутингна почетокот се
разработени главните причини за појавата на клауд компјутинг, бидејќи претставува еден
нов револуцинерен концепт на понуда на компјутерски ресурси, пред се од аспект на
предностите и придобивкитешто ги нуди. Исто така, во ова поглавје, е дефиниран клауд
компјутинг концептот и од многубројните дефиниции кои се понудени во постоечката
литература се извлечени главните компоненти кои го дефинираат овој модел. На крајот на
овој дел, авторите посебно посветиле внимание на карактеристиките и придобивкитеод
користењето на клауд компјутинг.
Во второто поглавје Модели на клауд компјутингсе елаборирани и анализирани двата
основни вида модели и тоа:



модели на клауд компјутинг според видот на услугата и
модели на клауд компјутинг според начинот на испорака на услугата

Во првиот вид на модели поединечно се претставени основните модели според видот
на услугата, а тоа се: Инфраструктура како услуга, Платформа како услуга и Софтвер како
услуга. Покрај овие три основни модели авторите направиле краток осврт и на новите
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модели кои се појавуваат како резултат на развојот на клауд компјутинг како што се
Комуникации како услуга и Мониторинг како услуга. Во овој дел се презентирани и
моделите според начинот на испорака на услугата: Јавен клауд компјутинг, Приватен
клауд компјутинг, Хибриден клауд компјутинг и Клауд компјутинг на заедницата.
Конечно корисниците на клауд-услугите треба да направат избор кој од овие модели ќе го
користат за нивните потреби. Токму затоа, во овој дел се дадени насоки, препораки и
фактори кои влијаат на тоа кој модел на клауд компјутинг би го избрале корисниците во
одредена ситуација.
Третиот дел Виртуелизација и клауд компјутингги опишува основните
карактеристики на виртуелизацијата како еден концепт кој овозможува реализација на
голем број клауд-услуги. Честопати, виртуелизацијата и клауд компјутингот се
споменуваат како меѓусебно заменливи технологии. Токму во овој дел се прави
дистинкција помеѓу овие два термина каде е потенцирано дека всушност виртуелизацијата
е моторот што го движи клауд компјутинг. Тука е дефиниран и елабориран поимот на
виртуелна машина. Исто така, во овој дел се објаснети и различните типови на
виртуелизација, како што се: виртуелизација на апликациите, десктоп-виртуелизација,
виртуелизација на мрежи, сервер-виртуелизација и виртуелизација на складишта на
податоци. Крајот на овој дел е посветен на бизнис придобивките од виртуелизацијата
бидејќи таа им овозможува на компаниите оптимизирање на нивните ИТ-буџети.
Четвртиот дел Безбедност и приватност на податоците на клауд компјутингсе
фокусира на најважните безбедносни аспекти на клауд компјутинг. Во овој дел
поединечно се разработени безбедносните аспекти на секој од моделите според начинот
на нудење на услугата. Исто така, се понудени и одредени насоки, конвенции и најдобри
практики од аспект на управување со безбедноста на податоците на клауд компјутинг.
Покрај за безбедноста на податоците, во овој дел е посветено внимание и на приватноста
на податоците, бидејќи приватноста на податоците е многу важно прашање за секоја
компанија кое се однесува на неовластено и несоодветно собирање како и пристап и
користење на тие податоци од страна на неовластени лица.
Во петиот дел од овој ракопис Провајдери на клауд компјутинг услуги се дава осврт
на најпознатите светски провајдери на клауд услуги, како што се Amazon, Microsoft и
Google. Овие провајдери нудат широка палета на клауд-услуги, па во овој дел се опфатени
само оние елементарни и најчесто користени услуги од поединците и компаниите. На
крајот на овој дел, воедно и на овој ракопис направена е една елементарна компарација на
користењето на традициналната компјутерска инфраструктура и клауд компјутинг
концептот. Низ бројки е направена симулација во однос на трошоците за традиционална
компјутерска инфраструктура и клауд компјутинг концепт, со цел да се добие појасна
слика која од овие алтернативи е поприфатлива за компаниите. Секако, тука се објаснети
сите фактори кои влијаат на изборот на алтернатива од страна на компаниите.
Предложениот текст со ваква структура преставува логична оформена целина и на
лесен, разбирлив и оргинален начин ја обработува проблематиката што е предмет на
истражување на трудот. Понудениот ракопис е изработен и во целост соодветствува со
наставната програма по истоимениот предмет и општ впечаток е дека истиот преставува
комплетна целина како од теоретски така и од практичен аспект со што на студентите ќе
им овозможи потполно совладување на предметната содржина. Сознанијата изнесени во
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трудот се добро систематизирани, логички поврзани и прегледни.Редоследот на деловите
и поглавјата обезбедува систематско усвојување на градивото од страна на студентите
што укажува дека трудот ги исполнува дидактичко-методичките вредности на пооделните
делови и на текстот во целина. Трудот е напишан на стандарден македонски јазик со
користење на кирилско писмо, соодветна стручна терминологија и разбирлив стил,
задржувајќи соодветно академско ниво на изразување и истиот обработува современа,
актуелна и значајна проблематика.

ЗАКЛУЧОК

Од анализата и критичкиот осврт кон учебникот “Основи на клауд компјутинг” од
авторите проф. д-р Дејан Здравески и проф. д-р Ѓорѓи Манчески може да се заклучи дека
станува збор за квалитетно изработен труд, дидактички обликуван за целната група за
којашто е наменет и истиот е резултат на сеопфатна анализа на проблематиката што ја
обработува. Трудот е изработен и во целост соодвествува со наставната програма по
истоимениот предмет и пишуван е на јасен, концизен, разбирлив и со користење на
соодветна стручна терминологија.
Потребата од еден ваков труд и значењето од неговото објавување е дотолку
поголема, ако се има предвид фактот што на Економскиот факултет - Прилеп досега не е
издаден учебник или учебно помагало од оваа област.
Оттука нашиот предлог е ракописот “Основи на клауд компјутинг” од авторите
проф. д-р Дејан Здравески и проф. д-р Ѓорѓи Манчески да се одобри за издавање како
универзитетски учебник и истиот да се користи за потребите на студентите од
Економскиот факултет – Прилеп, но и за сите останати интересенти што ја изучуваат оваа
проблематика.

Рецензенти
Проф. д-р Пеце Митревски

Проф. д-р Марјан Ангелески
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Рецензија на текстот Лексичките англицизми во францускиот јазик од
1945 до 2005 година од вонреден професор д-р Зоран Николовски од
Економскиот факултет – Прилеп на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола
Со Одлука број 02-411/3 од 22.04.2021г., од Наставно-научниот совет на Економскиот
факултет од Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, определени
сме за рецензенти на текстот Лексичките англицизми во францускиот јазик од 1945 до
2005 година од вонреден професор д-р Зоран Николовски.
По разгледувањето на ракописот, го доставуваме следниот

И З В Е Ш ТА Ј
Општ дел
Вид на делото
Според Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, текстот Лексичките англицизми во францускиот јазик од
1945 до 2005 година претставува монографија. Покрај монографскиот карактер,
текстотможе да покрива и дел од предметната програма по повеќе предмети на оние
студиски групикаде што се изучуваат лингвистичките дисциплини, што значи дека може
да се користи и како дополнителна литература. Во текстот, преку лингвистичкиот и
социокултурниот пристап, се обработува прашањето на лексичките англицизми во
францускиот јазик и влијанијата што американското и британскотоопштество ги
извршило врз француското општество во периодот од 1945 до 2005 година.
Обем и распоред на градивото
Текстот се состои од 480 страници компјутерски набран текст со големина на фонтот
од 11 точки со проред од 1. Основниот текст има формат Б5 и 30 авторски табаци.Во
однос на распоредот на содржините, авторот води сметка за принципот
постапност.Содржината на текстот е распоредена во два дела, соодветно поделени во
глави и поглавја.Во првиот дел,авторотопфаќа повеќе елементи коишто ја дообјаснуваат
заемката како јазичен и социокултурен феномен, а разгледува и неколку суштински
поими за истражувањето.Понатаму, авторот ја прикажува поврзаноста на јазикот со
културатаи општеството, ги детерминирафакторите за ширење на англицизмите во
другите јазици, а дава и слика на француското општество од 1945 до 2005 година.Во
вториот дел од текстот, авторот врши анализа на лексичките англицизми во францускиот
јазикод лингвистички и социокултурен аспект во шест области. Секоја од првите пет
области има и свои подобласти, а овие пак понатаму содржат свои подобластикоишто се
хиерархиско организирани.
Содржина и структура на текстот
Трудот е структуриран на следниот начин: Содржина, Предговор, Прв дел – Заемката
како јазичен и социокултурен феномен, Втор дел – Анализа на англиските лексички
заемки во францускиот јазик, Заклучок, Библиографија, Библиографија на корпусот,
Библиографија на социокултурниот аспектиИндекс на обработени лексички заемки.
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Во Предговоротавторотнаведува дека "целта на овој труд е да се истакне проблемот
на англицизација и американизација на францускиот јазик проучувајќи ги англиските
лексички заемки во определен временски период по Втората светска војна, од 1945 до
2005 година" (стр. 13).Авторот го избрал тој временски распон затоа што по Втората
светска војна Соединетите Американски Држави доживуваат огромен развој, особено на
технички и технолошки план, и како такви, тие добиваат лидерска позиција во светот.
Останатите земји и народи се принудени да ги следат САД и да преземаат зборови што се
одлика на новото време. Токму поради тоа и авторот Зоран Николовски нагласува дека
"дел од причините за навлегување на англиските зборови во францускиот јазик се новиот
начин на живеење, модернизацијата на општеството, зголемената употреба на
средствата за комуникација, засиленото присуство на мас-медиумите, брзиот и
незапирлив развој на информатиката, особено во англосаксонските земји итн. Сето тоа
покажува дека новите потреби коишто го карактеризираат современото живеење
доведуваат до зголемен прилив на туѓи зборови во францускиот јазик (стр. 14)".
Николовски си поставил за цел во трудот да ги проучи англиските лексички заемки во
францускиот јазик од два аспекта: од лингвистички и од социокултурен аспект. При
вториот аспект авторот се користел со оригиналниот пристап на Жорж Маторе кој,
продолжувајќи ја социолошката традиција на Бреал и Меје, дал нов приод кон
лексикологијата. За Маторе вокабуларот на една култура е нејзин показател и токму затоа
во лексиколошките проучувања треба да се тргне од зборовите за да се разбере процесот
на општествениот развој.
Поголемиот дел од Предговорот е посветен на дефинирање на корпусот за истражување, на објаснување на структурата на трудот и на составот на статиите кои ги
анализираат англиските лексички заемки во францускиот јазик. Вкупниот нивен број што
е предмет на обработка во оваа монографија изнесува 1170 единици.
Првиот дел од текстот, кој носи наслов Заемката како јазичен и социокултурен
феномен, е поделен на две глави.
Првата глава ја разгледува заемката како јазичен феномен. Авторот најпрвин дава
краток историски преглед на истражувањата на заемките. Авторот ги набележува
трудовите на холандскиот лингвист Салверда де Граве и неговите следбеници, на
германската лингвистичка школа од градот Гисен како и на познатиот лингвист Ејнар
Хауген. Прегледот завршува со разгледување на трудовите на Жорж Маторе, на Жан
Дибоа и на Луј Гилбер.
Во второто поглавје од првата глава авторот расправа за поимот заемка. Наведувајќи
ги дефинициите за тој поим што ги предложиле разни лингвисти (Луј Дероа, Виторе
Пизани, Дејвид Кристал, Винфред Леман или пак разни лингвистички речници и
учебници), Николовски ја истакнува дефиницијата за тој поим што ја дала Жозет РеДебов и што авторот ја избира како најсоодветна за своето истражување. Таа дефиниција
гласи: "Лексичката заемка во стрикното значење на зборот /е/ процес преку кој еден
јазик Ј1 чија лексика е фиксирана и определена во временски отсечок В, прима збор З2
(израз и значење) што го немал и кој припаѓа на лексиката на јазикот Ј2 (исто така
фиксна и определена) (стр. 29)". Токму таа дефиниција му дава за право на авторот да ги
изземе од своите разгледувања семантичките заемки и калките, првите зашто се
однесуваат само на означеното на зборовите, а вторите зашто се однесуваат само на
начинот или моделот на градење на лексичката единица.
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Во поглавјето посветено на критериумите за идентификација на заемките, авторот ја
користи класификацијата предложена од Луј Дероа, кој ги разликува следните
критериуми: историски, фонетски, морфолошки и семантички криетериум. Во
лингвистичките истражувања поврзани со заемките потребно е, како што нагласува
Николовски, да се користат сите четири критеиуми комплементарно за да може полесно и
посигурно да се идентификуваат заемките.
Чевртото поглавје од првата глава е посветено на причините за позајмување. Авторот
најпрвин ја наведува поделбата на Луј Дероа кој утврдува две главни групи на причини за
позајмување : практична потреба за позајмување и емотивни причини за позајмување.
Освен оваа поделба, Николовски ја презентира и поделбата на Џон Хамбли кој исто така
утврдува две главни групи на причини за позајмување но со поинаков назив: надворешни
и внатрешни фактори. Надворешните фактори се појавуваат со појавата на нов концепт
или на нова реалност, додека внатрешните фактори постојат во структурата на јазикот
примател и тие го одредуваат усвојувањето на одреден елемент од друг јазик во зависност
од степенот на сличност на внатрешните структури на двата јазика.
Во поглавјето посветено на факторитекои го поттикнуваат позајмувањето, авторот
наведува примери групирани во следните чинители: засилените политички врски меѓу
земјите, религијата, културната надмоќ на одредена нација, современиот начин на
живеење и модернизацијата на општеството, зголемената комуникација меѓу луѓето, зголеменото присуство на мас-медиумите, брзиот и незапирлив развој на информатиката.
Расправајќи за посредниците во позајмувањето во шестото поглавје од втората глава,
Николовски ги наведува следните : соседен јазик, народ кој кој има засилени трговски
контакти со други земји, доселени двојазични малцинства, луѓе кои престојуваат во
странство (дипломати, колонизатори, војници, технички персонал, трговци), студенти и
наставници по странски јазици, спортскиот жаргон, преведувачи, толкувачи.
Седмото поглавје од првата глава авторот го посветува на адаптацијата на заемката.
Судбината на најголемиот дел од заемките е да станат обични зборови како и сите други
зборови од еден јазик. Или, како што наведува авторот, "кога еден туѓ збор во јазикот
позајмувач покажува голема виталност и способност за изведување на други зборови,
можеме да кажеме дека тој веќе припаѓа на домашната лексика (стр. 36)". За да дојде до
тој стадиум туѓиот збор поминува најчесто низ одредени видови на адаптација : фонетска,
морфолошка и семантичка адаптација.
Приспособувањето на изговорот на еден туѓ збор се врши на еден од следните четири
начини: 1. Преку изоставање на непознати фонеми и на оние кои тешко се изговараат 2.
Преку нивна замена со фонеми кои се веќе присутни во фонетскиот систем на јазикот
примател 3. Преку воведување на нови фонеми заради приближување на туѓиот збор и 4.
Преку поместување на квалитетот и местото на акцентот на туѓиот збор во согласност со
установениот акцент на јазикот примател. Авторот го наведува случајот на именки што се
позајмени во францускиот јазик и кои завршуваат на суфиксот – ing. Во францускиот
јазик фонемата /ŋ/ се изговара како во англискиот со тоа што таа се јавува како фонетска
варијанта, додека зборовите што го содржат тој суфикс се приспособиле на францускиот
акцентен систем кој акцентот го става на крајот на зборот (окситон) за разлика од
англиските зборови кои во англискиот јазик имаат акцент на вториот слог одзади (парокситони): rewriting, brainstorming, brainwashing, cocooning, coping, mobbing, benchmarking, factoring.
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Mорфолошката адаптација се состои, како што наведува авторот, во препознавање на
морфемите и нивна замена со соодветни морфеми кои му припаѓаат на јазикот примател,
се разбира доколку формата на позајмениот збор го допушта тоа. Николовски наведува
неколку примери со колебања во однос на родот кај именките во две различни
франкофонски географски подрачја. Имено, именките wagon, gang се одомаќиниле во
Франција во машки род, додека во Квебек се најчесто од женски род. Колебањата во однос
на родот се чувствува и кај именката interview која од првобитниот женски род во поново
време се употребува често и во машки род. Иако тенденцијата е за сите именки што францускиот јазик ги позајмува од англискиот да се адаптираат во машки род, постојат одредени именки кај кои се забележува, како што наведува авторот, двоумење во однос на
родот (country, enduro, fullerène, happy end, sex-shop, township, trial и др.). Во однос на
придавките, Николовски наведува дека тие остануваат непроменети односно се
адаптираат со една форма за двата рода (une personne chic, une femme snob, unemusique
swing, une récolte record, une tenue shocking, une lettre expressи др.). За морфолошка
адаптација станува збор и кога сите зборови што доаѓаат од англискиот јазик со
завршетокот –ing, во францускиот се третираат како именки (parking, living), а се јавуваат
и лажни англицизми, односно зборови сковани од самите Французи со истиот тој суфикс:
pressing, forcing,footing, и др. Во морфолошка адаптација спаѓаат и скратувањата на
зборовите. Така, во францускиот јазик ги среќаваме следните заемки – скратувања:
parking <parking lot, camping <camping ground, flash < flash light, surf < surfing, self < self
service restaurant, rollers <roller-skates, smurf <smurf-dancing.
Зборовите при премин од еден во друг јазик можат да претрпат и семантичка
адаптација. Тоа се случило на пр. со англискиот збор squareкојод значењето што го имал
во англискиот јазик"anopen place or area formed at the meeting of two or more streets", во
францускиот јазик преминал со значењето"petit jardin public, généralement entouréd'une
grille et aménagé au milieu d'une place".
Во однос на самиот процес на адаптација, Николовски ги наведува и поделбите на
Рудолф Филиповиќ, кој разликува две фази на адаптација: примарна и секундарна, и на
Клајн (Clyne), кој воспоставува три етапи на адаптација: трансфер, туѓ елемент, позајмен
елемент.
Расправајќи за начините на позајмување во осмото поглавје од првата глава, авторот
ги наведува следните: усно и писмено позајмување, директно и индиректно позајмување.
Во тие рамки, Николовски ја дава и класификацијата што ја предлага Пјер Гиро, кој
воспоставува пет начини на позајмување: 1. Позајмување на името и на предметот - каде
што истовремено се внесува и предметот и зборот којшто него го означува во неговата
оригинална форма (англ. basket-ball) 2. Позајмување на именката без позајмување на
предметот - во овој случај, зборот се презема целосно во својата странска, оригинална
форма, а притоа не се позајмува означениот предмет или поим коj и понатаму останува туѓ
(christmas-pudding) 3. Позајмување на предметот без да се позјами именката - се
создаваат калки врз основа на туѓите елементи (итал.: mont-de-piété <monte-di-pieta) 4.
Пофранцузување на именката – contredanse (англ. country-dance) 5. Пофранцузување на
предметот – навлегувајќи од еден во друг јазик, еден поим може да добие друго значење.
Оваа појава особено се манифестира кога зборот од јазикот давател има иста форма како
оној од јазикот примател. Така, францускиот глаголréaliser« rendreréel»добива ново
значење «se rendre compte».
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Во деветтото поглавје од првата глава авторот го разгледува прашањето за природата
на заемките. Притоа ја наведува поделбата на Шантал Бушар која разликува два вида на
заемки: свесна и несвесна заемка. Свесната заемка сè уште во себе ја чува фонетската
компонента на јазикот давател, а најчесто ја чува и нејзината оригинална графија, иако
постои можност таа да претрпела мала фонетска адаптација во јазикот примател.
Николовски ја пренесува споредбата што ја прави Бушар меѓу Франција и Квебек во
однос на свесните заемки. И во Франција во минатото и во Квебек свесните заемки трпеле
брза и силна фонетска адаптација и се пофранцузиле. Но во последните децении,
тежнението кон голема фонетска адаптација се намалува, со оглед на сè поголемото
изучување на англискиот јазик и на феноменот на глобализацијата. Меѓутоа, во Квебек, за
разлика од Франција, обично со текот на времето заемката се заменува со француски збор.
Во групата на несвесни заемки, влегуваат според Бушар семантичките заемки и калките,
но тие не се предмет на проучување на оваа монографија. Освен оваа класификација,
Бушар предлага и поделба на заемките на : материјална заемка (ги означува предметите)
и културна заемка (ги означува обичаите, идеите, концептите, однесувањето на луѓето).
Во десеттото поглавје авторот ги разгледува поимите англицизам, американизам и
бритицизам. Додека во минатото немало потреба да се прави разлика меѓу последните
два поима затоа што најголемиот дел од она што дошло во францускиот јазик дошло
преку британските острови, во дваесеттиот век ситуацијата се менува и најголемиот дел
на англицизми се всушност американизми дојдени преку американската варијанта на
англискиот јазик. Николовски се задржува понатаму на опсегот на поимот англицизам.
Постојат имено и дефиниции кои многу пошироко го сфаќаат односниот поим. Така, како
што наведува авторот, за Мелани Мизанчук англицизам е секој термин кој се употребува
во францускиот јазик, а произлегува од англискиот. Во нив таа ги вбројува целосно
позајмените зборови (leader, tycoon, Kleenex), зборови кои претрпеле правописни промени
(week-end, no man's land, looser), француски термини коишто под влијание на англискиот
јазик го прошириле своето значење (réaliser >se rendre compte, contrôler), изведен збор кој
е создаден во францускиот јазик врз основа на англиски збор (médias >médiatique;
kidnapper >kidnappeur), термин којшто е создаден во францускиот јазик со англиски
елементи (brushing, recordman) и збор кој е составен од француски елементи, но со
збороред кој е својствен на англискиот јазик (station-service,vidéo-club). Освен овие
дефиници треба да се спомене и онаа нормативната што ја наведува Николовски а која се
среќава на пр. во речникот Petit Robert од 1993 г. каде со ознаката ANGL. се означува
„англиски збор [...] од какво и да е потекло, кој се употребува во францускиот јазик и се
критикува како штетна или непотребна заемка (оваа ознака не стои пред англиските
зборови коишто долго време и веќе вообичаено се употребуваат во францускиот јазик)“
(стр. 46).
На расправата за поимот franglaisму е посветено единаесеттото поглавје од првата
глава. Авторот наведува дека овој термин којшто означува таква "употреба на
францускиот јазик при што се чувствува силно англиско влијание (во лексиката, во
синтаксата)", бил воведен во доцните 50 - ти години на XX век и станал посебно популарен по објавувањето во 1964 г. на книгата на Robet Etiemble: Parlez-vous franglais ? Оваа
книга поттикнала голема дебата во француското општество во однос на англицизмите
што се присутни во францускиот јазик. Иако не е научна студија, книгата на Етиамбл, со
ироничен тон, ги подвргнува на потсмев оние Французи кои во својот говор претерано
користат англиски зборови и изрази.
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Последното, дванаесеттото поглавје од првата глава е посветено на проблемот на
контактот на јазиците и јазичните интерференции. Јазичното позајмување се врзува за
контактната лингвистика, како релативно понова гранка на лингвистиката. Инаку самите
два горни поима добиле свое систематско претставување во трудовите на американскиот
лингвист Вајнрајх во шеесеттите години на минатиот век. Кај двојазичните говорители кај
кои два јазика се наоѓаат во контакт, влијанието на едниот јазик врз другиот е толкаво што
во едниот јазик се јавува воведување на туѓи елементи од другиот јазик односно се
појавуваат фонетски, синтаксички и лексички интерференции. При интензивен јазичен
контакт меѓу два јазика, како што наведува Николовски "не се отфрла интерферираната
форма од странскиот јазик, односно, заемката, туку напротив се намалува критичниот
однос кон неа и започнува да се интензивира нејзината употреба во повеќе искази.
Повторувањето на истата заемка опстојува заради нејзината јазична мимикрија која
влијае врз говорителите кои немале никаков директен контакт со јазикот од каде
произлегува заемката. Доколку се зачести нејзината употреба, тогаш заемката станува
редовен елемент во јазикот на една јазична заедница" (стр. 53).
Втората глава од текстот претставува анализа на заемката од социокултурен аспект. Во
првото поглавје од втората глава, Николовски дава преглед на разни дефиниции на помот
култура, наведувајќи неколку речници како и неколку автори (Едвард Тејлор, Доминик
Волтон, Едгар Морен, Радмила Ѓорѓевиќ, Ранко Бугарски).
Во второто поглавје од втората глава, авторот се задржува на поврзаноста меѓу
јазикот и културата. Откако ќе констатира дека "јазикот и културата взаемно си
влијаат, (односно дека) граматиката и лексичките структури го отсликуваат светот
како што и нашето разбирање за светот се отсликува преку нашиот говор"(стр. 60),
авторот се задржува посебно на Сапир-Ворфовата хипотеза која извршила силно влијание
во лингвистичките и во антрополошките проучувања.
Поврзаноста меѓу јазикот и општеството е предмет на третото поглавје од втората
глава. Авторот прави преглед на истражувањата во лингвистиката кои ги земале предвид
општествените процеси во елаборирањето на лингвистичките ставови за разни области од
лингвистиката. Во тој преглед се застапени ставовите на неколку познати лингвисти
(Меје, Лабов, Бернштајн) а се претставуваат и одредени моменти од конституирањето на
социолингвистиката како наука.
Четвртото поглавје од втората глава се фокусира на прашањето на англискиот како
јазик-давател. Авторот констатира дека англискиот јазик почнува да влијае сериозно врз
другите европски јазици почнувајќи од крајот на 17 и почетокот на 18 век. Влијанието
најпрвин го трпи францускиот јазик низ кои англиските зборови навлегуваат и во другите
јазици, посебно во италијанскиот. Во 19 век англиските заемки навлегуваат, како што
наведува авторот, во скоро сите европски јазици. Англиското јазично продирање се
изведува било директно (поради географска близина, културни, економски, социјални и
политички односи) или индиректно преку други јазици-посредници. Авторот се повикува
на проектот The English Element in theEuropean Languagesна хрватскиот лингвист Рудолф
Филиповиќ кој утврдил, врз основа на анализа на англиските лексички заемки во околу 20
европски јазици, дека просечниот број на заемки се движи од 1500 до 2000.
Петтото поглавје од втората глава ги анализира факторите за ширење на
англицизмите во другите јазици. Николовски ја користи анализата на Клод Тришо
(Claude Truchot), кој во својата книга L'anglais dans le monde contemporain, ги изделува
следните фактори: економски фактори (САД имаат најсилна поединечна економија во

10
светот), културни фактори (САД имаат главна позиција во производството на културни
производи), политички фактори (САД се прва политичка и воена сила во светот), јазични
фактори (субјективни ставови и предрасуди за јазиците, јазична норма, јазична близина,
јазична кохезија, број на јазични говорители).
Анализата на француското општетство од 1945 до 2005 година е темата на шестото поглавје од втората глава.
Франција излегува како победник од втората светска
војна заедно со другите сојузници, но со петгодишна германска окупација. Франција ги
губи последните колонии, a поради брзата индустријализација и обнова на земјата доаѓа
работна сила од разни земји и особено од бившите колонии. По период на економски раст
и благосостојба доаѓа период на кризи и на невработеност. Проблемите со емигрантите се
заоструваат како на социјален така и на културен, цивилизациски и религиски план.
Селското население во голем дел преминува во градовите, а напуштањето на тешките
индустрии создава огромна маса на невработени. Францускиот модел на интеграција на
странците се покажува како не сосема ефикасен. Проблемите со светскиот исламски
фундаментализам се одразуваат и во француското општество. Се разнишува и концептот
на националениот идентитет граден на силниот централизиран модел на француската
нација. Франција успева да се преструктурира на технолошки план (аеронаутика,
транспортни средства) со силен развој на нуклеарната енергија (цивилна и воена).
Демократизацијата на општеството носи изедначување на правата на жените со оние на
мажот и ослободување од одредени стеги (употреба на контрацепцијата, легализација на
абортусот, релативизација на брачните заедници) како и подобрување на политичките и
социјалните права (гласачко право на 18 години, 35 часовна работна недела), поширок
опфат на населението во сите степени на образование, развој на медиумите и на
културните добра. Во тие рамки и францускиот јазик ги следи промените во француското
општество но и во светот. Француската држава создава институции кои се задолжени да
бдеат над развојот на францускиот јазик и да го штитат француското општество од
претеран наплив на англиски зборови. Франкофонските земји се организираат во
Меѓународната организиција на Франкофонијата, во која членува и Република Северна
Македонија, а францускиот јазик се промовира во меѓународната употреба.
Вториот дел од текстот носи наслов Анализа на англиските лексички заемки во
францускиот јазик. Тој содржи една единствена ТРЕТА ГЛАВА која е посветена на
областите на анализа на англиските лексички заемки во францускиот јазик. Оваа
глава е клучна во рамките на текстот, затоа што во неа Николовски ги спроведува
принципите за коишто зборува во првиот дел: лингвистички и социокултурен аспект.
Анализата на 1170 англиски лексички заемки во францускиот јазик, е спроведена по
области или по центри на интерес. За таа цел, авторот го позајмува моделот на
францускиот лингвист Жан Турние кој во повеќе свои дела предлага поделба на заемките
во 6 главни области: 1. Општествени и хуманитарни области 2. Природни и технички
области 3. Уметност 4. Секојдневен живот 5. Спортови и слободни активности и 6. Разно.
Секоја од првите пет области има и свои подобласти а овие пак понатаму содржат свои
подобласти. На тој начин постои голем број на области коишто се хиерархиско
организирани.
Секоја англиска лексичка заемка во францускиот јазик е обработена во посебна
лексичка статија којашто содржи одреден број на признаци. Што ќе рече дека единиците
се обработени според методологијата на полиња (признаци), што претставува обработка
во вид на база на податоци со тоа што, за жал, корпусот не е обработен во вистинска база
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на податоци. Лексичките статии содржат 14 полиња битни за анализата и описот на
заемките и тоа : ГРАФИЈА,ИЗГОВОР,ВЗГК (видови зборови и нивната граматичка
категорија),РОД,SA (единици без забележана година на навлегување во францускиот
јазик), ДЕФИНИЦИЈА, ПРИМЕР,З/Д (единици со две или повеќе значења или
дефиниции кои припаѓаат на две или повеќе области), FF (адаптираните, приспособени,
пофранцузени форми во францускиот јазик), ND (брендови односно, трговските марки
кои претставуваат знак, симбол, име, број, услуга, личност или производ), NPR (сопствени
именки кои служат како име на човек, животно, географски поим, држава, град, река,
планина, регион итн.),ИЗ (изведенки, односно, изведените зборови кои настанале од
постоечкиот збор во англискиот јазик или пак изведените зборови во францускиот јазик
кои се образуваат врз основа на англиските лексички заемки), ПЗ (веќепостоечки зборови
во францускиот јазик или се образувани како неологизми непосредно по навлегувањето на
заемките и по значење се еквивалентни или мошне блиски на позајмените англиски
лексички заемки), ОЦЕНКА НА ЗАЕМКАТА и ПРЕДЛОГ ЗА ЗАМЕНА (извор и тоа
најчесто Commission générale de terminologie et de néologieза Франција или Office québécois
de la langue françaiseза Квебек, кој предлага француски термин за замена на
англискиот).Освен тоа, во секоја лексичка статија се даваат и изворите од корпусот во кои
таа се сретнува како и изворите за разните форми и дефиниции на заемките.
При обработката на лексичките заемки по области се следи следната структура: под
а) се дава најпрвин групно резиме за заемките од дадена област во однос на погоренаведените признаци и под б) се нуди опис на развојот и состојбата во дадената област
во англофонскиот свет, особено во САД. Секако дека овој втор дел претставувал
дополнително ангажирање на авторот Зоран Николовски кој се потрудил да присобере
податоци за најразлични области од човековото живеење (од лингвистиката па сè до
туризмот и риболовот).
ЗАКЛУЧОКОТ ги содржи резултатите до кои дошол кандидатот во своето истражување и тие можат да се резимираат на следното: Корпусот го сочинуваат вкупно 1170
единици. Најголем број или 498единици односно 42, 56% има во одделот Природни и
технички области, на второ место се наоѓа одделот Општествени и хуманитарни
области со 232 или 19, 83% од вкупниот број единици во корпусот, а на трето место се
наоѓа областа Секојдневен живот со 159 единици или 13, 59 % од вкупниот број единици
во корпусот. На четврто место се наоѓа областа Уметност со 127 или 10, 85% од вкупниот
број единици во корпусот, на петто место се наоѓа областа Спортови и слободни
активности со 89 единици или 7, 61% од вкупниот број единици во корпусот и на
последно шесто место се наоѓа областа Разно со 65 единици или 5, 56 % од вкупниот број
единици во корпусот.
Другите резултати што Николовски ги презентира во заклучокот се следните: со
колебања во графијата се јавуваат 77 единици (6,58%), колебања во изговорот има кај 122
единици (10,43%), најголем број на лексички единици се именките или вкупо 1068 единици (91,28%), пофранцузени или целосно адаптирани англиски лексички заемки има
вкупно 224 единици (19,15%), бројот на единици од кои се произвеле изведенки изнесува
180 единици (15,38%). Интересен е и податокот дека од вкупниот број заемки (1170) во
Службениот весник на Франција (Journal Officiel de la République française) се објавени
предлози за замена на англиските заемки вкупно 281 единица (24,01%), додека во
Големиот терминолошки речник за Квебек (Grand dictionnaire terminologique) се
предложени 305 единици за замена на англиските заемки (26,07%).
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Заклучокот завршува со табела во која е даден нумерички преглед на заемките во
францускиот јазик и тоа: во редовите, вкупно 6, се дадени општите области на заемките,
додека во колоните, вкупно 10, се прикажани 9 признаци и бројот на заемки за секоја
општа област.
Пред крајот од текстот се поместени три библиографии и тоа: Библиографија,
Библиографија на корпусотиБиблиографија на социокултурниот аспект.
Текстот завршува со Индекс на обработени лексички заемки во кој се поместени
сите лексички заемки придружени со бројот на страницата на која се обработени.
Оригиналност на текстот
Врз основа на анализатана лексичките англицизми во францускиот јазиккаде што
авторот ги спроведува принципите за коишто зборува во првиот дели на Заклучокоткој ги
содржи резултатите од истражувањето, може да се заклучи дека овој текст е оригинален.
Тоа се согледува од начинот на анализа на единиците од корпусот, од резултатите за
нивната графиска и фонетска состојба,како и од сепфатноста на претставените предлози за
замена на лексичките англицизми објавени во Службениот весник на Францијаили во
Големиот терминолошки речник за Квебек.
Посебен дел
Делови на делото, содржина и нивно обележување
Текстот се состои следните делови: содржина, резиме, т.е, апстракт на француски и на
англиски јазик, предговор, два дела, заклучок(на македонски, француски и англиски
јазик), библиографија(општа, на корпусоти на социокултурниот аспект) и индекс на
обработени лексички заемки. Двата дела се поделени во глави и подглавии се соодветно
нумерирани. Нумерирањето започнува од втората страница на која сенаоѓа насловот на
француски јазик обележан со 2,а потоа последувателно се обележани сите делови и
подделови од текстот. Нумерирањето завршува на последната страница на индексот.
Актуелност и оригиналност на делото
Темата на текстот е мошне актуелна зашто авторот го истражува проблемот на
англицизација и американизација на францускиот јазик кој сè уште трае, преку
проучување на лексичките англицизми во периодотод 1945 до 2005 година. Во трудот, се
потврдува влијанието на американскиот англиски јазик врз француското општество и
култура. Оригиналноста на истражувањетопроизлегува од целта што авторот си ја
поставил, за првпат да се проучат лексичките англицизми во францускиот јазик од два
аспекта: лингвистички и социокултурен.
Илустрации
Текстот не содржи илустрации зашто природата на содржините е од експликативен
карактер и не постои потреба од илустрации.На крајот од Предговорот, авторот дава
табеларен преглед на вкупниот број на лексички англицизми од корпусот поделени во 6
области. Во делот на Заклучокот, текстот завршува со табела во која е даден нумерички
преглед на заемките во францускиот јазик и тоа: во редовите, вкупно 6, се дадени општите
области на заемките, додека во колоните, вкупно 10, се прикажани 9 признаци и бројот на
заемки за секоја општа област.
Литература
Пред крајот од текстот се поместени три библиографии и тоа: Библиографијасо вкупно
171 единица, Библиографија на корпусотсо вкупно 69 единици од кои 41 се извори на
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интернет и Библиографија на социокултурниот аспектсо вкупно 190 единици од кои 155
се извори на интернет.
Терминологија, јазик и стил
Користената терминологијата се надоврзува на општоприфатената терминолошка
лексика во контактната лингвистика, социолингвистиката, лексикологијата и во сродните
лингвистички дисциплини. Јазикот и стилот се одликуваат со карактеристиките на строго
научниот потстил. Текстот со одликува со висок степен на кохерентност.
Заклучок
Имајќи го предвид гореизнесеното, сметаме дека текстот Лексичките англицизми во
францускиот јазик од 1945 до 2005 година претставува монографија и е оригинален труд
на авторот. Тој дава придонес во проучување на односите меѓу францускиот и англискиот
јазик низ призмата на лексичките заемки што француското општество ги востановило во
својот јазик под влијание особено на американското општество и донекаде на
британското. Ширината на зафатот, минуциозноста во истражувањето, прегледноста на
резултатите, се главните карактеристики на овојтекст. Овој труд на очигледен и убедлив
начин го предочува влијанието што англискиот јазик од втората половина на XX – от век
го има извршено врз францускиот јазик на полето на лексиката и тоа во сите сфери од
човековото живеење. Текстот се одликува како со теориска така и со практична вредност :
со теориска, зашто авторот ја докажува на дело поврзаноста меѓу јазикот, културата и
општеството и со практична, зашто читателот во своите раце добива детален опис на
англиските лексички заемки во францускиот јазик од 1945 до 2005 година.
Според наведеното, со особено задоволство му предлагаме на Наставно-научниот
совет на Економскиот факултет – Прилеп да го прифати Извештајот од рецензијата на
текстот Лексичките англицизми во францускиот јазик од 1945 до 2005 година и да
донесе одлука за издавање на текстот како монографија.

Скопје, 26.04.2021
Рецензенти:
д-р Звонко Никодиновски, редовен професор на
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“-Скопје,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје

д-р Викторија Петковска, редовен професор на
Техничкиот факултет-Битола,
Универзитет “Св. Климент Охридски”-Битола
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РЕЦЕНЗИЈА
ЗА РАКОПИСОТ ПРАКТИКУМ – ПРЕСМЕТКА НА ЕМИСИИТЕ ОД ПАТНИОТ
СООБРАЌАЈ
од Бети Анѓелевска

На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички факултет Битола,
Деканатската управа при Технички факултет Битола, на седницата одржана на 18.05.2021
година, со одлука број 02-441/5 од 18.05.2021 година, за рецензенти на ракописот на
учебното помагало со наслов: „Практикум – Пресметка на емисиите од патниот
сообраќај“, од авторот вонр. проф. д-р Бети Анѓелевска, ги назначи:
1. редовен професор д-р Александар Маркоски,
Факултет за информатички и комуникациски технологии
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
2. редовен професор д-р Васка Атанасова,
Технички факултет Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола.
По разгледувањето на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите го
донесуваат следниот

ИЗВЕШТАЈ
I.

Општ дел

Вовед
Ракописот „Практикум – Пресметка на емисиите од патниот сообраќај“ е
структуриран како учебно помагало и се однесува на предметите: Транспортот и
урбаното загадување (задолжителен предмет во VII семестар, фонд 3+2 часови) и
Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина (изборен предмет во
VI семестар, фонд 3+2 часови), предвидени со наставниот план на студиската програма
Сообраќајно-транспортно инженерство на Отсекот за сообраќај и транспорт при Технички
факултет Битола.
Содржината на ракописот е презентирана на 110 страни во В5 формат. Градивото во ова
учебно помагало е групирано во три основни дела (поглавја):
1. методи за пресметка на емисиите од патниот сообраќај
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2. модели за пресметка на емисиите од патниот сообраќај
3. препреки при пресметката на емисиите од патниот сообраќај.
На почетокот на учебното помагало е даден предговор, а на крајот е дадена користената
литература и четири прилози.
Структурниот концепт на учебното помагало е соодветен на тематските содржини кои се
опфатени во наставната програма од наведените предмети. Текстот во учебното помагало
прикажува актуелни и единствени аспекти и пристапи во пресметката на емисиите од
патниот сообраќај, кои се неопходна поддршка во реализацијата на предавањата и
изведувањето на вежбите по наведените предмети. Со тоа, учебното помагало е соодветно
и ја поддржува наставната содржина од наставните предмети за кои е предвидено.
Содржината во целина, но и секој посебен дел од учебното помагало на научно втемелен
начин ги опишуваат, објаснуваат и анализираат методите и моделите за пресметка на
емисиите од патниот сообраќај. Затоа, ова учебно помагало е неопходно за делотворно
изучување на наведените наставни предмети, остварувајќи притоа практична улога во
организацијата на наставниот процес. Пооделните делови како и текстот во целина
овозможуваат: идентификување и дефинирање на проблемите со загадувањето на
воздухот од патниот сообраќај на урбано/национално ниво, посочуваат на потребните
податоци кои претходно мора да се соберат, го проценуваат изборот на содветните
пристапи и можности за пресметка, генерираат резултат и препораки за примена на
предлог-решенијата во пракса. Студентите со користење на ова учебно помагало ќе
стекнат нови сознанија и неопходни вештини потребни во проценката и решавањето на
проблемите со загадувањето на воздухот од патниот сообраќај.
II.

Посебен дел

Анализа на делото
Во предговорот авторот наведува дека изборот и редоследот на темите е направен според
предавањата и вежбите за предметите Транспортот и урбаното загадување и Вреднување
на влијанијата од сообраќајот врз животната средина и дека истите се усогласени со
наставниот план и програма предвидени со студиската програма Сообраќајно-транспортно
инженерство. Во предговорот е истакнато дека практикумот може да биде користен не
само од студентите од Отсекот за сообраќај и транспорт, туку и од сите други инженери
на животната средина и истражувачи на проблемот со загадувањето на воздухот. Покрај
тоа, во предговорот е посочено дека селекцијата на методите и на моделите за пресметка
на емисиите од патниот сообраќај е изведена со цел истите да може да се применат за
практична анализа во урбаните средини во нашата земја (или генерално на национално
ниво), во услови кога е евидентен недостатокот од квалитетни влезни податоци.
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Првото поглавје од практикумот опфаќа преглед и анализа на методите кои се користат за
пресметка на емисиите од патниот сообраќај. Овој дел е поделен на две потпоглавја.
Првото потпоглавје претставува преглед на факторите кои влијаат на емисиите од патниот
сообраќај. Истакнато е дека наведените фактори се највлијателните, но претставуваат само
мал дел од сите можни комбинации од фактори кои влијаат на настанувањето, износот и
распространувањето на емисиите од патниот сообраќај при реални услови на движење на
возилата. Значењето на ова потпоглавје и неговото влијание во однос на останатите
делови е во тоа што ја истакнува поврзаноста помеѓу патниот сообраќај и животната
средина, која е повеќекратна и сложена. Поради тоа, корисниците на практикумот треба да
имаат во предвид дека процесот на пресметка на емисиите од патниот сообраќај никогаш
не е лесен и едноставен процес.
Во второто потпоглавје дадена е анализа на методите за пресметка на емисиите од патниот
сообраќај. Анализата започнува со пресметка на вкупните емисии, а потоа анализата се
разгранува на пресметка на компонентите во вкупните емисии: топли, ладни и
испарувачки емисии. Анализата на секоја од овие компоненти е дадена во посебни делови
од второто потпоглавје и е со детален опис на пристапите во пресметките, како и со
детален опис на математичката структура на равенките за пресметка. За пресметка на
топлите емисии анализирани се три пристапи кои се најприменувани во практиката,
додека пак за пресметка на емисиите при ладен старт на возилата претставен е еден
најчесто применуван пристап. Во пресметката на испарувачките емисии најпрво е даден
краток опис на видовите на испарувачки емисии, а потоа се претставени пристапите за
нивна пресметка. При тоа, имајќи ја во предвид оскудноста на податоци за пресметка на
оваа категорија на емисии, селектиран и препорачан е практичен пристап за пресметка на
испарувачките емисии.
Второто поглавје се однесува на моделите за пресметка на емисиите од патниот сообраќај,
при што во ова поглавје се опфатени сите неопходни информации за нивните структурни
и функционални карактеристики. Овој дел е поделен на две потпоглавја. Во првото
потпоглавје комплетно е разработена софтверската апликација на моделот COPERT 4, кој
овозможува пресметка на емисиите и на горивната потрошувачка во патниот сообраќај на
урбано и национално ниво. Второто потпоглавје опфаќа комплетна разработка на
софтверската апликација на моделот EVITRON. Овој модел овозможува пресметка на
емисиите преку микроскопска симулација на сообраќајниот ток. Целта од ова поглавје е
студентите да стекнат практични вештини за примена на овие два модели при анализа на
конкретни проблеми со загадувањето на воздухот од сообраќајот.
Третото поглавје ги истакнува основните недостатоци и препреки за прецизна проценка на
емисиите. Во процесот на анализа на загадувањето од патниот сообраќај, ова поглавје е
исклучително важно, затоа што студентите добиваат сознанија за факторите на влијание и
за степенот на прецизност во пресметките. На тој начин, студентите правилно се
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насочуваат со користење на добиените резултати од пресметките да направат правилна
селекција и препорака на соодветни мерки во сообраќајот за редукција на загадувањето.
Во последниот дел на практикумот дадени се четири прилози со практично-помошна
улога неопходна за првото и за второто поглавје. Прилозите 1 и 2 ги претставуваат
емисионите фактори кои се неопходен дел во пресметката на емисиите. Прилог 1 се
состои од три прилози (1а, 1б, 1в), а ги претставува емисионите фактори за топлите
емисии и емисиите при ладен старт и тоа: во Прилог 1а се дадени просечните европски
емисиони фактори во функција од горивото; во Прилог 1б - просечните европски
емисиони фактори во функција од брзината, а во Прилог 1в – односот помеѓу ладните и
топлите емисии за пресметка на емисиите при ладен старт. Прилог 2 ги прикажува
емисионите фактори за испарувачките емисии. Во Прилог 3 се дадени влезните податоци
неопходни за практична примена на моделот EVITRON. Во Прилог 4 прикажана е
категоризација на мерки во сообраќајот за намалување на загадувањето на воздухот, со
цел по извршената пресметка на емисиите од патниот сообраќај, студентите да
селектираат и да предложат мерки за справување со проблемот на загадувањето.
Концептот и содржината на учебното помагало прикажуваат посебни и единствени
методи и модели во пресметката на емисиите од патниот сообраќај, со што овозможуваат
утврдување на реалниот придонес од патниот сообраќај во вкупната состојба на
загадување на воздухот. Во услови на сериозни проблеми со загадувањето на воздухот во
нашите урбани средини, ова дело е исклучително актуелно и важно заради можностите
кои ги нуди за проценка, редукција или надминување на влијанијата од патниот сообраќај.
Насловот и содржината на учебното помагало се соодветни со насловот на наставната
дисциплина за која е наменето. Во практикумот, податоците се презентирани во 18 табели
и се илустрирани со 81 слика. Податоците, табелите и сликите се преземени од соодветна
современа литература.
Во делот на користена литература, авторот прикажува листа од 22 единици на референци
кои се користени во текстот на учебното помагало.
Терминологијата која е користена во учебното помагало е во согласност со прифатените
изрази и термини за оваа област во нашата држава.
Текстот е напишан на литературен македонски јазик. Стилот на пишување на учебното
помагало е јасен, разбирлив и сликовит, а сите илустрации се јасни и прецизни, со што се
олеснува неговото користење.
Заклучок
Насловот и содржината на учебното помагало се соодветни со насловот на наставната
дисциплина за која е наменето. Според претставениот материјал, ракописот изобилува со
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податоци, илустрирани и поткрепени со табели и слики, предвидени за поддршка на
предавањата и вежбите по предметите Транспортот и урбаното загадување и Вреднување
на влијанијата од сообраќајот врз животната средина. Применуваните големини, ознаки и
единици се во согласност со Меѓународниот систем на мерни единици.
Во ракописот се анализирани и разработени повеќе методолошки пристапи и модели со
цел пресметка на емисиите од патниот сообраќај. Сите тие имаат различен степен на
комплексност и прецизност, во зависност од видот и достапноста на потребните влезни
податоци. Ваквите специфични ограничувања во пристапот кон пресметката на емисиите,
условуваат понудените методолошки концепти и модели да имаат различен степен на
практична примена во зависност од квалитетот на влезните податоци.
Благодарение на претставените методи и модели, примената на ракописот овозможува
решавање на практични проблеми со загадувањето на воздухот од сообраќајот на
локално/регионално/национално ниво, со што кај студентите се развиваат вештини за
аналитичко размислување и дедукција, како и способност за решавање на проблеми.
Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна.
Терминологијата која е користена е во согласност со прифатените изрази и термини за
оваа област во нашата држава.
Текстот е напишан на литературен македонски јазик. Стилот на пишување на учебното
помагало е јасен, разбирлив и сликовит, а сите илустрации се јасни и прецизни, со што се
олеснува неговото користење. Учебното помагало е концепирано во пристапна и
применлива форма за студентите, која ќе го олесни и поддржи разбирањето и
совладувањето на изнесената материја. Според структурниот концепт, ова учебно
помагало може да го користат не само студентите од студиската програма Сообраќајнотранспортно инженерство на Технички факултет - Битола, туку и сите останати инженери
и истражувачи од областа на животната средина.
Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис, на Деканатската управа на
Технички факултет Битола му го поднесуваме следниот
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ПРЕДЛОГ

Рецензентската комисија смета дека делото кое е предмет на рецензија го има потребниот
квалитет и ги задоволува и ги исполнува сите критериуми за користење како учебно
помагало на Технички факултет Битола.
Овој практикум е прв од ваков вид на Технички факултет Битола, кој нуди поддршка во
практичната анализа на проблемите со загадувањето на воздухот од патниот сообраќај.
Оваа поддршка е посебно важна денес во услови на сериозни проблеми со загадувањето
на воздухот во нашите урбани средини. Структурната концепција на практикумот ќе им
овозможи на студентите и на сообраќајните инженери сеопфатна презентација на сите
неопходни компоненти за комплетна анализа на загадувањето на воздухот од патниот
сообраќај. Тоа е доволен доказ за неопходноста од издавање на учебно помагало од овој
вид на Технички факултет Битола.
Учебното помагало е вредна и корисна литература и за останатите инженери и сите други
истражувачи кои работат во областа на животната средина. Со користењето на овој
практикум, сите тие ќе можат да донесуваат издржани одлуки и препораки за контрола на
загадувањето на воздухот од патниот сообраќај, а со тоа ќе придонесат за поздрава и
почиста животна средина. На тој начин, практикумот ќе даде придонес и во научните и во
практичните напори за справување со проблемот со загадувањето на воздухот во урбаните
средини.
Врз основа на извршената анализа, Рецензентите со особена чест и задоволство ѝ
предлагаат на Деканатската управа на Технички факултет Битола, ракописот „Практикум
– Пресметка на емисиите од патниот сообраќај“ од авторот вонр. проф. д-р Бети
Анѓелевска да го прифати за издавање како учебно помагало по предметите Транспортот
и урбаното загадување и Вреднување на влијанијата од сообраќајот врз животната средина
на студиската програма Сообраќајно-транспортно инженерство на Технички факултет
Битола.
Рецензенти

ред. проф. д-р Александар Маркоски, с.р.

ред. проф. д-р Васка Атанасова, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

На ракописот – учебно помагало – скрипта, под наслов „ТЕХНИКА НА
ВИСОК НАПОН“ од авторот: Д-р Миле Спировски, вонреден професор на
Техничкиот Факултет Битола.
На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички Факултет Битола,
Деканската управа при Техничкиот Факултет Битола на седницата одржана на
18.05.2021 година, со одлука бр. 02-441/4 од 18.05.2021 година за рецензенти на
ракописот за учебно помагало – скрипта во наслов „Техника на висок напон“ ги
назначи:
1. Д-р Николче Ацевски, редовен професор
Технички Факултет Битола (ТФБ)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2. Д-р Драган Миновски, вонреден професор
Електротехнички факултет Штип
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
По разгледување на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите
го доставуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот - учебно помагало под наслов „Техника на висок напон“–програмски
задачи е комплетно структуиран согласно Правилникот за организирање на
издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола од 2018
година, а како учебно помагало е структуирано и наменето за дел од предавањата и
вежбите за предметотТехника на висок напон кој е предвиден во наставниот план и
програм на студиската програмаЕлектроенергетски системи на Електротехничкиот
отсек при Техничкиот Факултет Битола (ТФБ).
Обемот и распоредот на градивото е соодветен за вежбите по горенаведениот
предмет. Содржината на ракописот е презентирана на 124 страни В5 формат.
Градивото во ова учебно помагало е групирано во пет основни дела (поглавија) и
тоа:
1. Вовед
2. Громобранска инсталација на кровна фотоволтаична централа
3. Громобранска инсталација на фотоволтаична централа од 2MW
4. Громобранска инсталација на биогасна електрана
5. Громобранска инсталација на индустриски објекти други станбени објекти
6. Инсталација од атмосверски празнења на хидроелекрана
7. Проектирање на Пренапонска инсталација
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На почетокот на учебното помагало - скрипта даден е вовед, додека на крајот на
истото е дадена комплетна листа на користена литература и прилози.
Во воведот авторот нагласува дека изборот и редоследот на темите е направен
согласно вежбите по горенаведениот предмет и истото е усогласено со наставниот план
и програм на студиската програма Електроенергетски системи – Електротехнички
отсек при Техничкиот факултет Битола. Покрај овој дел каде изборот и редоследот на
темите е направен согласно вежбите (програмските задачи) согласно горенаведениот
предмет, уникатноста на овој ракопис е тоа што истиот претставува уникатно и
апликативно учебно помагало кое може да најде своја примена во проектирањето на
заштита од атмосверски празнења и појава на пренапони на објекти од енергетски дел
или од станбени или индустриски карактер но може да се користи и при останатите
технички факултети ширум државата, како и при енергетските компании.
На овој начин преку ракописот авторот на оригинален начин и степен на
соодветност на текстот презентираат тематски целини кои комплетно е во склад со
делот на предавања и вежби согласно наставната програма.

Анализа на трудот
Ракописот – учебното помагало е тематски поделено на вовед, користена
литература и 6засебни целини со соодветен приказ на целини – Теми, со соодветен
теоретски и апликативен приод кон методологија која наоѓа особена примена во
енергетскиот и индустрискиот сектор со обраќање на внимание на заштита од
атмосверски празнења и појава на пренапони во инсталациите. Овој приод е уникатен,
разбирлив и има директна примена во градежништвото од електроенергетски аспет и е
многу важен за безбедноста на објектите од појава на пренапони и заштита од
атмосверски празнења.
Всушност овој приод кон креирање на овој ракопис, овој практикум го прави
уникатен и оригинален, но воедно и соодветен за совладување на проблематиката
предвидена со горенаведениот предмет, но секако креира и можност за примена на
истиот во останатите области од полето на техничките науки.
Првото поглавие е вовед
Второто поглавие (Тема II) опфаќа комплетни инсталација на атмосверска
заштита на фотоволтаична кровна електрична централа.
Третото полавие (Тема III) опфаќа начин на проектирање на атмосверска
заштита на фотоволтаична електричнаелектрана од 2MW.
Четвртото поглавие (Тема IV) опфаќа заштита од атмосверски празнења на
биогасна електрана.
Петто поглавие (Тема V) опфаќа заштита од атмосверски празнења на објекти
од индустрискии станбен карактер.
Шесто поглавие (Тема VI) има анализа на заштита од атмосверски празнења на
хидроелектрана.
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Седмо поглавие (Тема VII) опфаќа опасност и заштита од појава на пренапони
во електричните инсталации на ниво на проектирање.

Овие дефинирани целинипретставуваат разработени примери на задачи од
практични примери во градбите на објекти при што претставуваат комплетен пример
за изведба на атмосверска заштита или заштита на електрични инсталации од појава на
пренапони.
Покрај овие тематски целини, делото има и соодветна листа на референци и
користена литература кои се користени при изработка на делото, но секако и согласно
критериумите за изработка на дело од ваков вид и соодветен предговор.

ЗАКЛУЧОК
Насловот и содржината на Учебното помагало – скрипта(програмски задачи) е
соодветен со наставната дисциплина за кои е наменето. Со оглед на изложениот
материјал, ракописот изобилува со практични и анализирани примери кои можат да се
применат буквално на сите објекти на градби. Учебното помагало содржи комплетно
решени задачи коисе во склад со предавањата и вежбите по горенаведениот предмет од
оваа проблематика но може да се користи и како инженерски пристап на ниво на
комплетна проектна документација. Всушност степенот на соодветност и оригиналност
на текстот е во таа мера што ова учебно помагало своја примена може да најде и во
делот од други предмети и наставни програми при техничките факултети и
електроенергетските компании ширум државата.
Во изложениот материјал практично е изложена и решена проблематиката на
инсталација на заштитата од атмосверски празнења и заштита од појава на пренапони
со почитување на прописите согласно постоечките закони и прописи.
Ракописот изобилува со практични примери кои потекнуваат од реална пракса и
наметуваат т.н. принцип на инженерско расудување и осет за перцепција на
индустриски, станбени и производствени објекти и постројки и креираат осет за
решавање на реални ситуации. Самото дело во голема мера е проследено со
апликативни практични примери од реална пракса, што само по себе го прави делото
уникатно и оригинално. Сите прашања се анализирани и обработени и делото се јасни
и прецизни.
Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се
олеснува неговото користење и го ја прави скриптата достапна за студентите во насока
на разбирање и совладување на изнесената материја, а во склад со предвидената
наставна програма. Концепциски гледано, учебното помагало може да го користат не
само студентите од Електротехничкиот отсек при Техничкиот Факултет Битола туку и
останатите технички факултети во државата, но воедно и инженери кои активно
работат во пракса во делот на индустриски и производни капацитети.
Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна.
Опфатени се апликативни методологии, важечки прописи и стандарди за областа, но и
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бројни практични примери. Терминологијата која е користена е комплетно во
согласност со прифатените изрази и термини за овие области во нашата држава.
Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис на Деканската
управа на Техничкиот Факултет Битола му го поднесуваме следниот:

ПРЕДЛОГ
Сметаме дека делото (учебно помагало – скрипта) кое е предмет на рецензија
има висок квалитет и ги задоволува и исполнува сите критериуми за користење како
учебно помагало на Техничкиот факултет Битола за предметот Техника на висок
напон, но и како помагало и за останати предмети при техничките факултети во
државата.
Факт е дека ваков вид на учебно помагало кое содржи апликативни примери од
дадената област (области) недостасува на Техничкиот Факултет во Битола, но и на
останатите факултети од областа на техничките науки, со што се наметнува потребата
од издавање на ваков вид на учебно помагало на Техничкиот Факултет Битола.
Учебното помагало е вредна иоригинална литература како за студентите кои
студираат технички науки, така и за инженерите кои работат во пракса во областа на
индустријата, електроенергетика и машинство но и во останатите области од
техничките науки.
Врз основа на горенаведеното, Рецензентите со особена чест и задоволство му
предлагаат на Деканската управа при Техничкиот Факултет – Битола, ракописот –
учебно помагало скрипта, под наслов „ТЕХНИКА НА ВИСОК НАПОН“ од авторот:
Д-р Миле Спировски, вонреден професор на Техничкиот Факултет Битола да го
прифати за издавање како учебно помагало по предметот: Техника на висок напон
предвиени во наставниот план и програм на студиската програма Електроенергетски
системи на Електротехничкиот отсек при Техничкиот Факултет Битола (ТФБ).
Рецензенти:

Ред. проф. д-р Николче Ацевски с.р.

Вонр. проф. д-р Драган Миновски с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА

На ракописот – учебно помагало – скрипта, под наслов „БЕЗБЕДНОСТ И
ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА СО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОСТРОЈКИ“ од
авторот: Д-р Миле Спировски, вонреден професор на Техничкиот Факултет Битола.
На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички Факултет Битола,
Деканската управа при Техничкиот Факултет Битола на седницата одржана на
18.05.2021 година, со одлука бр. 02-441/3 од 18.05.2021 година за рецензенти на
ракописот за учебно помагало – скрипта во наслов „Безбедност и заштита при работа
со електрични погони и постројки“ ги назначи:
1. Д-р Николче Ацевски, редовен професор
Технички Факултет Битола (ТФБ)
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
2. Д-р Антон Чаушевски, редовен професор
ФЕИТ Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје
По разгледување на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентите
го доставуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ

Ракописот - учебно помагало под наслов „Безбедност и заштита при работа со
електрични погони и постројки“ е комплетно структуиран согласно Правилникот за
организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола од 2018 година, а како учебно помагало е структуирано и наменето за дел од
предавањата и вежбите за изборниот предметБезбедност и заштита при работа со
електрични погони и постројки предвиени во наставниот план и програм на студиската
програмаИнженерство за заштита на животната и работна средина при Техничкиот
Факултет Битола (ТФБ).
Обемот и распоредот на градивото е соодветен за предавањата и вежбите по
горенаведените предмети. Содржината на ракописот е презентирана на 137 страни В5
формат.
Градивото во ова учебно помагало е групирано во три основни дела (поглавија) и
тоа:
1. Вовед
2. Основи на електротехника
3. Организација на работа на постројката
4. Основи на електроенергетика
5. Основи на регулација, автоматско водење и мерење
6. Опременост на центарот
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7. Функции на центарот
8. Одржување на центарот
9. Надлежност на диспечерот над персоналот при манипулација во постројките
10. Заштита при работа
11. Заштита од пожар
На почетокот на учебното помагало - скрипта даден е вовед, додека на крајот на
истото е дадена комплетна листа на користена литература.
Во воведот авторот нагласува дека изборот и редоследот на темите е направен
согласно предавањата и вежбите по предметот Безбедност и заштита при работа со
електрични погони и постројки и истото е усогласено со наставниот план и програм на
студиската програмаИнженерство за заштита на животната и работна средина. Покрај
овој дел каде изборот и редоследот на темите е направен согласно предавањата и
вежбите согласно горенаведениот предмет, уникатноста на овој ракопис е тоа што
истиот претставува уникатно и апликативно учебно помагало кое може да најде своја
примена и во други предмети согласно наставниот план и програма на студиските
програми при Техничкиот Факултет Битола, но и при останатите технички факултети
ширум државата, како и при енергетските компании кои се од дистрибутивниот и
преносниот систем оператор.
На овој начин преку ракописот авторот на оригинален начин и степен на
соодветност на текстот презентираат тематски целини кои комплетно е во склад со
делот на предавања и вежби согласно наставната програма.
Анализа на трудот
Ракописот – учебното помагало е тематски поделено на вовед и 10засебни
целини со соодветен приказ на целини – Теми, со соодветен теоретски и апликативен
приод кон методологија која наоѓа особена примена во енергетскиот и индустрискиот
сектор со обраќање на внимание на ракување на постројки и погони со што практично
дефинирано е на кој начин се манипулира и во постојките-погоните и далечниски
нивно управување и заштита од опасни последици и реагирање при нивна појава. Овој
приод е уникатен, разбирлив и има директна примена на управувањето, манипулација,
регулација, автоматско водење и мерење, опременост и функцијата на центрите,
одржување и надлежност и заштита при работа и заштита од пожар. Всушност овој
приод кон креирање на овој ракопис, ова Учебно помагало го прави уникатен и
оригинален, но воедно и соодветен за совладување на проблематиката предвидена со
горенаведениот предмет, но секако креира и можност за примена на истиот во
останатите области од полето на техничките науки.
Првото поглавие (Тема I) опфаќа комплетни теоретски поими, величини и
мерни единици од Основи на електротехниката.
Второто полавие (Тема II) опфаќа организација на работа во постројки од
контрола, подготовки, дефекти, одржување и.т.н.
Третото поглавие (Тема III) опфаќа поими и мерни единици од
електроенергетиката, некои поими и изведби и начин на работа кај трансформаторите,
појава на пренапони, напон на чекор и допир.
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Четвртото поглавие (Тема IV) опфаќа теоретски поими, величини и мерни
единици од Основи на електроенергетиката.
Петто поглавие (Тема V) опфаќа Основи на регулација, автоматско водење и
мерење во енергетските постројки.
Шестото поглавие (Тема VI) опфаќа начин на командување и сигнализација на
енергетските постројки.
Седмо поглавие (Тема VII) опфаќа Функции и задачи на еветуален диспечерски
центар.
Осмо поглавие (Тема VIII) опфаќа одржување на центарот вклучувајки
проверки, контроли, активности во и од центарот.
Деветто поглавие (Тема IX) опфаќа активности за заштита при работа согласно
Законот за Безбедност и здравје при работа.
Десетто поглавие (Тема X) опфаќа активности за заштита од пожар.
Овие дефинирани вредностипретставува разработени примери и прашања за
оние кои можат на управуваат, раководат и манипулираат со енергетските постројки и
погони при што првиот одговор е коректна дефиниција, формулација и одговор на
поставениот проблем или задача, а останатите се некоректни (неточни) решенија на
поставената задача. Со ова се дефинира точните и редоследни постапки на
манипулација, управување и безбедно управување со Разводните постројки и погони.
Покрај овие тематски целини, делото има и соодветна листа на референци и
користена литература кои се користени при изработка на делото, но секако и согласно
критериумите за изработка на дело од ваков вид.

ЗАКЛУЧОК
Насловот и содржината на учебното помагало – скрипта е соодветен со
наставната дисциплина за кои е наменето. Со оглед на изложениот материјал,
ракописот изобилува со теоретски но пред се и практични и илустративни примери кои
се во склад со предавањата и вежбите по горенаведениот предмет. Всушност степенот
на соодветност и оригиналност на текстот е во таа мера што ова учебно помагало своја
примена може да најде и во делот од други предмети и наставни програми при
техничките факултети и електроенергетските компании ширум државата.
Во изложениот материјал практично е изложена примената на безбедното
ракување со постројки и електроенергетски објекти, последователна манипулација,
управување, заштитна опрема и безбедно опслужување и почитување на прописите
согласно постоечките закони и прописи.
Ракописот изобилува со практични примери кои потекнуваат од реална пракса и
наметуваат т.н. принцип на инженерско расудување и осет за перцепција на
индустриски објекти и постројки и креираат осет за решавање на реални ситуации.
Самото дело во голема мера е проследено со апликативни практични примери од
реална пракса, што само по себе го прави делото уникатно и оригинално. Сите
прашања се анализирани и обработени и делото се јасни и прецизни.
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Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се
олеснува неговото користење и го прави практикумот достапен за студентите во насока
на разбирање и совладување на изнесената материја, а во склад со предвидената
наставна програма. Концепциски гледано, учебното помагало може да го користат не
само студентите од студиската програма Инженерство за заштита на животната и
работна средина при Техничкиот Факултет Битола туку и останатите технички
факултети во државата, но воедно и инженери кои активно работат во пракса во делот
на индустриски и производни капацитети.
Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна.
Опфатени се апликативни методологии, важечки прописи и стандарди за областа, но и
бројни практични примери. Терминологијата која е користена е комплетно во
согласност со прифатените изрази и термини за овие области во нашата држава.
Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис на Деканската
управа на Техничкиот Факултет Битола му го поднесуваме следниот:

ПРЕДЛОГ
Сметаме дека делото (учебно помагало – скрипта) кое е предмет на рецензија
има висок квалитет и ги задоволува и исполнува сите критериуми за користење како
учебно помагало на Техничкиот факултет Битола за горенаведениот предмет, но и како
помагало и за останати предмети при техничките факултети во државата.
Факт е дека ваков вид на учебно помагало кое содржи апликативни примери од
дадената област (области) недостасува на Техничкиот Факултет во Битола, но и на
останатите факултети од областа на техничките науки, со што се наметнува потребата
од издавање на ваков вид на учебно помагало на Техничкиот Факултет Битола.
Учебното помагало е вредна иоригинална литература како за студентите кои
студираат технички науки, така и за инженерите кои работат во пракса во областа на
индустријата, електроенергетика и машинство но и во останатите области од
техничките науки.
Врз основа на горенаведеното, Рецензентите со особена чест и задоволство му
предлагаат на Деканската управа при Техничкиот Факултет – Битола, ракописот –
учебно помагало скрипта, под наслов „БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА
СО ЕЛЕКТРИЧНИ ПОГОНИ И ПОСТРОЈКИ“ од авторот: Д-р Миле Спировски,
вонреден професор на Техничкиот Факултет Битола да го прифати за издавање како
учебно помагало по предметот: Безбедност и заштита при работа со електрични погони
и постројки предвиени во наставниот план и програм на студиската програма
Инженерство за заштита на животната и работна средина при Техничкиот Факултет
Битола (ТФБ).
Рецензенти:
с.р. Ред. проф. д-р Николче Ацевски
с.р. Ред. проф. д-р Антон Чаушевски
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот, “Практикум по социјална патологија”, од авторите Александар Јованоски,
доктор на социолошки науки и вонреден професор на Правниот Факултет во Кичево при
Универзитетот Климент Охридски – Битола и Агрон Рустеми, доктор по социјална работа
и социјална политика и вонреден професор на Факултетот за современи општествени
науки при Универзитетот на Југоисточна Европа - Тетово
На предлог на комисијата за издавачка дејност на Правниот Факултет – Кичево во состав:
проф. д-р Елена Тиловска – Кечеџи (претседател),
проф. д-р Александра Патовска (член),
проф. д-р Елена Темелковска-Аневска (член).
со одлука бр. 02 – 252/5од седницата на Наставно-научниот совет на Правниот Факултет –
Кичево при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, одржана на ден
25.05.2021година, ние долупотпишаните проф. д-р Кире Шарламанов – редовен професор
на Меѓународниот Балкански Универзитет – Скопје, и проф. д-р Саше Герасимоски редовен професор на Факултетот за Безбедност – Скопје при Универзитетот Св. Климент
Охридски – Битола, бевме изгласани за рецензенти на предложениот ракопис.
По исчитувањето на доставениот ракопис за учебното помагало со наслов Практикумпо
социјална патологија го доставуваме следниот:
ИЗВЕШТАЈ

Ракописот “Практикум по социјална патологија” е изработен согласно одредбите на
правилникот за организирање на издавачка дејност на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола, од 2018г. Ова учебно помагало е структуриранона начин кој ги
покрива најзначајните теми од предметната програма по социјална патологија а при
обработката на темите користи референтна литература како од меѓународни, така и од
домашни извори. Со оглед на неговата намена да послужи како помошно средство за
успешно реализирање на вежбите по предметот Социјална патологија, Практикумоте
напишан на лесно читлив и разбирлив начин за студентите. Очигледна е слоевитоста и
мултидимензнионалноста во конципирањето и пишувањето на предложеното учебно
помагало. Предложениот ракопис ги задоволува стандардите за да биде учебно помагало
Практикум по предметот Социјална патологија на Правниот Факултет – Кичево.
Практикумот по Социјална патологија е напишан на 70 страници,А4 формат, во фонт
Cambria Math, големина 12, проред 1.0. Содржината на практикумот е организирана во 12
поглавја односно 12 вежби кои ги опфаќаат најзначајните теми посоцијална патологија,
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библиографија со над 35 референци и индекс. Поглавјата кои ги опфаќа предложениот
ракопис се следниве:
Вежба 1 Местото на социјалната патологија во редот на општествените науки
Вежба 2 Односот на социјалната патологија со другите научни дисциплини
Вежба 3 Методи во социјалната патологија
Вежба 4 Теоретски пристапи во истражувањето на општествените девијации
Вежба 5 Аморално, асоцијално поведение и вагабондажа
Вежба 6 Алкохолизам
Вежба 7 Наркоманија
Вежба 8 Проституција
Вежба 9 Зависност од хазардни игри (Комар)
Вежба 10 Зависност од интернет
Вежба 11 Семејно насилство
Вежба 12 Девијантна кариера
АНАЛИЗА НА ТРУДОТ
Генерален впечаток за ракописот со наслов Практикум по социјална патологија на
авторите вон. проф. д-р Александар Јованоски и вон. проф. д-р Агрон Рустеми е дека
претставува своевиден водич за истражување на девијантните појави во општеството.
Тргнувајќи од убеденоста дека ова помагало треба да послужи како рамка за реализирање
на студентските истражувања, авторите во секое поглавје дава јасно до знаење дека
вежбите по Социјална патологија не ги замислува како јалова дискусија за проблемите на
современото општествено живеење, туку ги анимира студентите да тргнат на терен и да
приберат релевантен материјал за подготвување на нивните семинарски трудови и
презентации. Првите четири поглавја или како што ги насловуваат авторите ,”Вежби”
опфаќаат сознанија за основните карактеристики на предметот, природата, местото и
методите на социјалната патологија како социолошка поддисциплина. Имајќи предвид
дека совладувањето на материјата за еден предмет нужно подразбира солидно
запознавање со основните параметри на таа научна дисциплина, авторите во првите
четири поглавја дава определби за социјалната патологија, сличноста со другите науки,
детално ги запознава студентите со процесот на научноистражувачката работа, ги
наведува основните техники за прибирање на податоци во научноистражувачката работа
како што се набљудувањето, анкетниот прашалник, анализата на содржина, фокус групите
и биографскиот метод како патокази за идните студентски истражувања на девијантните
поведенија. Четвртата вежба е предвидена за запознавање со основните стојалишта на
различните дисциплинарни и теоретски пристапи во објаснувањето на етиологијата,
односно причините кои доведуваат до девијантно поведение. Во таа насока подетално се
разработени биолошко-антрополошкиот, психолошкиот и социолошкиот пристап во
истражувањето на девијантните појави. Почнувајќи од петтата методска единица или како
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што е насловена вежба, авторите започнува да се занимава со феноменологијата на секоја
од посебните девијантни поведенија и дава своевидна илустрација преку исповедите на
лица кои преживеале сериозни животни премрежја во канџите на различните зависности.
Конкретно, петтата вежба е посветена на аморалното, асоцијалното поведение и
вагабонтажата, дадени се првични определби на овие видови на поведенија а подоцна е
наведена исповедта на бескуќник – нагледна приказна која треба да им послужи на
студентите како иницијален момент за емпириско истражување на оваа појава но и како
споредбен инструмент што ќе обезбеди плодна дебата. Следната, шеста вежба е посветена
на алкохолизмот и тука освен првичното определување на оваа девијација дадени се и
типологија на алкохоличари која препознава пет вида на алкохоличари, дадени се и фазите
низ кои поминува зависникот до состојба на типичен алкохоличар кој има потреба од
помош. Понатаму оваа вежба ги запознава студентите и со пошироките аспекти на
алкохолизмот а тоа е направено преку портретирањето на семејството на алкохоличарот
поврзаноста на оваа девијација со другите облици на деликвентно однесување и понудена
е исповед на алкохоличар, со цел на студентите преку животната приказна поблиску да им
се долови внатрешното доживување на процесот на постанување алкохоличар но и да ги
поттикне на истражување на оваа појава и прибирање на податоци преку слична исповест
на лице или лица кои консумираат прекумерно алкохол. Седмата вежба или целина од
Практикумот ја обработува наркоманијата како девијантно поведение и посебен акцент е
ставен на личноста на зависникот од опојни средства, поврзаноста на консумирањето на
дроги со други облици на девијантно и криминалното поведение (најчесто заради
обезбедување средства за набавка на дрога). Исто така, тука е дадена исповед на
поранешен зависник и неговиот пат во борбата со ова зависност. И во овој случај ваквата
исповест има компаративна и анимирачка цел. Етиологијата и феноменологијата на
проституцијата е предмет на разработка во осмата вежба и тука покрај основните назнаки
за овој вид на девијација наведена е исповед на проститутка, преку што студентите ќе
можат поблиску да се запознаат со контекстот, мотивите, условите и причините поради
кои девојките и жените решаваат да тргнат по тој пат. Во деветтата и десеттата вежба,
авторите одлучил да ги обработи, а со тоа и да ги поттикне студентите на емпириско
истражување на два облика девијантно поведение кои се релативно нови но чии ширење е
рапидно. Станува збор за зависноста од хазардни и игри и зависноста од интернет. Со
оглед на тоа дека овие облици на општествена девијација се помалку застапени во
учебниците по Социјална патологија, вметнувањето на овие теми и исповеди на лица кои
манифестирале зависност од нив претставува своевидно освежување но и фаќање на
трендот со рецентните дебати и проблеми во современата социјална патологија.
Последните две целини или вежби ги обработуваат семејното насилство во сите негови
форми: физичко, сексуално, психичко и економско семејно насилство, додека последната
вежба со наслов Девијантна кариера има за цел студентите да ги опреми со аналитички
вештини кои ќе овозможат целосен увид во процесот на станување девијантна личност и
криминалец, при што посебно внимание се посветува на етикетирањето и ефектот што го
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има етикетирањето врз одлуката на индивидуата да остане на патот на криминалот и
девијацијата.
ЗАКЛУЧОК
Ракописот “Практикум по социјална патологија” од авторите Вон. Проф. Александар
Јованоски и вон. проф. д-р Агрон Рустеми по својата содржина, структура, приод,
вокабулар е соодветен за учебно помагало по предметот социјална патологија. Авторите ја
имале предвид и ја консултирале релевантната меѓународна и домашна литература во
областа на социјалната патологија. Читателската публика и студентите за кои ова учебно
помагало е наменето ќе имаат можност да се запознаат со конвенционалните сознанија во
областа на социјалната патологија, а истовремено ќе им биде отворена перспективата за
емпириско истражување и потврда на она што ќе го совладаат од основната литература по
предметот социјална патологија на предавањата. Во однос на структурата на
Практикумот, очигледна е тематската поделеност на поглавјата, или како што ги
насловуваат авторите вежби, притоа авторите вон. проф. д-р Александар Јованоскии вон.
проф. д-р Агрон Рустеми воделе сметка за тоа сознанијата кои студентите ќе ги стекнат
при изучувањето (воедно и при истражувањето) на една од темите, да им помогне за
полесно совладување на останатите. Пристапот во презентацијата на темите е така
организиран што текстот следи логичен тек на мислата, без непотребни навраќања и
комплицирање при презентацијата на материјалот. Секое од поглавјата почнува со
оправданост на вежбата, задачи за студентите и очекувања од студентитесо што е јасно
поставена структурата на вежбите. Принципот на организација на поглавјата (вежбите) е
да се оди од пооштите кон поконкретните теми. На таков начин авторот постигнал ефект
да заинтересира за темата која е предмет на анализа и постепено да го изострува фокусот
на проблематиката за која расправа, истовремено држејќи го будно вниманието на
читателите. Вокабуларот кој авторите го користи е јасен, прецизен, едноставен, така што
би можел да го разбере просечниот читател. Врз основа на деталниот преглед и оценка на
ракописот го поднесуваме следниот:
ПРЕДЛОГ
Сметаме дека учебното помагало“Практикум по социјална патологија”од Вон. Проф.
Александар Јованоски и вон. проф. д-р Агрон Рустеми поседува солиден квалитет и ги
задоволува најстрогите услови и критериуми за да биде користен како учебно помагало по
предметот социјална патологија на Правниот факултет – Кичево при Универзитетот Св.
Климент Охридски – Битола.
Содржината на темите во практикумот одговара како на домашните, така и на
меѓународните стандарди во областа на социјалната патологија, а тие се така
презентирани што на студентите ќе им овозможат да се стекнат со неопходните знаења и
истражувачки вештиниво посочената научна област.
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Со оглед на тоа што се ретки Практикумите по социјална патологија, но уште повеќе
поради емпириската односно научноистражувачка насоченост на учебното помагало,
веруваме дека истиот ќе ја збогати научната мисла во оваа академска област и ќе ја
популаризира истата во пошироката јавност.
Врз основа на горенаведеното, со особена чест и задоволство предлагаме Наставно –
научниот совет на Правен факултет – Кичево да го прифати за издавање ракописот
“Практикум по социјална патологија” напишан од Вон. Проф. Александар Јованоски и
вон. проф. д-р Агрон Рустеми, како учебно помагало по предметот социјална патологија.
Рецензенти
проф. д-р Кире Шарламанов с.р.
проф. д-р. Саше Герасимоски с.р.

41

42

43

44

45

46

РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот од учебникот “Економски значајни болести на тутунот”(прво издание)
од професор д-р Петре Ташкоски од Научен институт за тутун-Прилеп,Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола
Врз основа на член 103точка 8од Законот за високото образование, член 16став 4 од
Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, како и врз основа на Предлог-Одлуката на Советот на Научниот
институт за тутун-Прилепбр. 02-334/4-2, од10-таседница одржана на ден 21.04.2021 година,
Ректорската управа на Универзитетот, на 266-та седница одржана на ден 28.04.2021 година,
донесе Одлука бр. 14-470/7-1дека се прифаќа предлогот на Советот на Научниот институт за
тутун-Прилеп и за рецензенти на учебникот “Економски значајни болести на тутунот”од
авторот проф. д-р Петре Ташкоски се избираат:
1. Проф. д-р Илија Каров, редовен професорна Земјоделски факултет-Штиппри
Универзитетот„ГоцеДелчев“- Штип
2. Проф. д-р Весна Крстеска, редовен професор-научен советник во Научен
институт за тутун-Прилеп при Универзитетот“Св. Климент Охридски”-Битола
Изразувајќи благодарност за довербата, Комисијата го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Предмет на оваа рецензија е ракописот под наслов “Економски значајни болести
на тутунот”(прво издание) од авторот проф. д-р Петре Ташкоски. Ракописот на учебникот
претставува оригинален авторски труд од областа на Фитопатологија каде се дадени
поважните карактеристики на одредени присутни и потенцијално опасни причинителина
болести а се опфатени и сите можни методи за ефикасна заштита на тутунот. Истиот ќе
биде наменет за студентите на последипломски студии на студиската програма
Производство на тутун, како и за студентите од трет циклус академски студии на
студиската програма Технологија на производство и обработка на тутун и производи од
тутун. Учебникот ќе може да го користат и студентите на додипломски студии од
земјоделските факултети, а ќе биде од голема корист за почетниците во
научноистражувачката работа и стручните служби за заштита на растенијата.Книгата е
концепирана на научна основа во која проблематиката е изнесена со јасен и концизен
стил, разбирлив за секој оној кој ќе ја користи. Оваа книга претставува значаен придонес
во фитопатологијата посебно за заштита на тутунската култура и воопшто во науката.
Според категоризацијата книгата припаѓа на групата учебници наменет за студентитена
последипломски студии на Научниот институт за тутун-Прилеп во согласност со
студиските програми каде што се изведува наставата.
Целта на ова издание е да се даде подетален опис на поголем број патогени
микроорганизми причинители на економски значајни болести кај тутунската култура.
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Основниот мотив за издавање на еден ваков учебник е желбата на авторот да им се
помогне на студентите при изучување на причинителите на болестите кај тутунот и нивно
сузбивање. Воедно ќе им се помогне и на стручните служби како и на
тутунопроизводителите при распознавање на симптомите од болестите кај тутунот.
Ракописот е прегледен и опфаќа дел од научните и практичните истражувања.
Неговата концепција одговара на учебник составен од 4 поглавја и ги исполнува сите
критериумида биде печатен како учебник. Со неговото објавување би се збогатило
знаењето на студентите и вработените во тутунските компаниикако и во стручните
служби каде предмет на работа се болестите на тутунот. Насловот на ракописот потполно
одговара на материјата која е обработена во ова издание.
Ракописот од учебникот “Економски значајни болести на тутунот”опфаќа дел од
наставната програма на предметите: Заштита на тутунот, Заштита на тутунот од болести,
штетници и плевели, Интегрална заштита на тутунот од болести, според студиската
програма Производство на тутун.Содржината на ракописот е напишана на македонски
јазик на вкупно 188 страници, Б5 формат, изработена во Times New Roman, фонт 12
проред 1 и е во согласност со член 9и 10од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.
Структурата на трудот е така поставена што покрај општите поглавја како што се
содржина, предговор, вовед, литература, предмет на обработка се економски значајните
болести на тутунот кои во континуитет, детално се обработени во четири поголеми
поглавја, а резултатите се поддржани со 122 фотографии.
Авторот во Предговорот не упатува на потребата од објавување ваков учебник кој е
концептиран согласно наставно-научниот план и програмата на Научниот институт за
тутун од Прилеп и ќе биде од корист пред се за студентите на втор циклус на студиската
програмаПроизводство на тутун како и во третиот циклус на студии на студиската
програма Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи. Исто
такаучебникот ќе може да го користат и студентите од земјоделските факултети по
предметот Фитопатологија, како и други научни и стручни работници од земјава.
Во воведниот дел Економски значајни болести на тутунот, авторот укажува
декатутунот претставува домаќин за развој на голем број патогени од габно, бактериско и
вирусно потекло. Заради појавата, развојот и ширењето на болестите, кои придонесуваат
за големи загуби во приносот на тутунот и лош квалитет, неопходно е познавање
на:патогените причинители, нивното навремено откривање, како и спроведување на
ефикасни мерки за борба и контрола на истите.
Во првото поглавје е даден осврт на Габните болести-Микози. Детално се
обработени: Пламеницата на тутунот-причинител Peronospora hyoscyami f.sp. tabacina,
Црнилката на тутунот-причинител Phytophthora parasitica var. nicotianae, Полегнувањето
на растенијата-причинител Thanatephorus cucumeris, Сечењето (топењето) на расадотпричинител Pythium debaryanum, Црното кореново гниење-причинител Chalata elegans,
Пепелницата на тутунот-причинител Erysiphe cichoracearum, Кафената дамкавост на
тутунот-причинител Alternaria alternata, и Жабиното око на тутунот-причинител
Cercospora nicotianae. За секој патоген авторот го објаснува неговото потекло и
распространетост,опишани се симптомите на болеста, аподетално се објаснети
морфолошките и биолошките карактеристики на патогенот, односно развојот на болеста, и
дава препораки за сузбивање на причинителот на болеста.
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Бактериските болест-Бактериози се опишани во второто поглавје каде е даден
подетален опис. Овдесе обработени:Дивиот оган односно бактериската пламеницапричинител Pseudomonas syringae pv. tabaci, Црниот оган-причинител Pseudomonas
angulata, Црното стебло- причинител Erwinia carotovora subsp. сarotovora и Бактериското
венење-причинител Ralstonia solanacearum. Исто така и за овие причинители опишани се
нивното потекло и распространетост, симптомите на болеста, морфолошките и
биолошките карактеристики и дадени се препораки за заштита на тутунот.
Во третото поглавје е даден осврт на Вирусните болести-Вирози. Детално се
обработени: Мозаикот на тутунот-причинител Tobacco mosaic virus (TMV), Цртичестата
некроза на тутунот-причинител Potato virus Y (PVY), Бронзената некроза на тутунотпричинител Tomato spotted wilt virus (TSWV), Вирусот на мозаик на краставицата кај
тутунот-причинител Cucumber mosaic virus (CMV), Прстенестата дамкавост на тутунотпричинител Tobacco ringspot virus (TRSV), Вирусот на мозаик на луцерката кај тутунотпричинителAlfalfa mosaic virus (AMV), Вирусот на гравираниот мозаик на тутунотпричинител Tobacco etch virus (TEV), Вирусната некроза на тутунот-причинителTobacco
necrosis virus (TNV) и Шушкавоста на тутунот-причинител Tobacco rattle virus (TRV).
Покрај потеклото и распространетоста на вирусот, опишани се симптомите на заболување,
дадени се основните карактеристики на вирусот и условите за појава на болеста, и на крај
дадени се основни препораки за заштита на тутунот.
Четвртото поглавје опфаќа три претставници на Паразитските цветници
кадедетално се обработени: Чумата на тутунот-причинител Orobanche ramosa,Жолтата
трева- причинител Cuscuta spp. и Лажната чума на тутунот-причинител False broomrape.
Исто и овде покрај потеклото и распространетоста, опишани се симпотомите на зараза,
карактеристиките на паразитот и неговиот развој и дадени се препораки за заштита на
тутунот.
Во последното поглавје Литература, авторот ја наведува користената литература
одмногубројни еминентни научни работници по азбучен ред, според новите барањаи
стандарди за авторите, книгите и научните трудови што се цитирани во ракописот.
Посебно треба да се напомене дека наведената литература опфаќа најнови
современидостигнувања од оваа проблематика.
Според горе изнесеното, сметаме дека насловот соодветствува на наставната
дисциплина земјоделска Фитопатологија. Со оглед на тоа дека во Република Северна
Македонијадосега немаме учебник по Фитопатологија за болестите кај тутунот на
македонски јазик, предложениот учебник ќе ги задоволи делимично потребите при
проучување на болестите кај тутунот. Учебникот е оригинален авторски трудза кој се
користени сознанија од светската литература како и резултати од сопствените
истражувања на одредени болести кај тутунот. Овој учебник ќе даде голем придонес во
издавачката дејност на Универзитетот и Институтот, бидејќи со неговите научни, стручни
и методски квалитети претставува значаен научен и образовен труд. Во него се опфатени
наставни содржини, според наставната програма по предметите; Заштита на тутунот,
Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, Интегрална заштита на тутунот од
болести, поради што, овој ракопис ги исполнува сите предвидени услови и може да се
користи како Учебник по овие предмети.
Во текстот е користена современа фитопатолошка терминологија, а материјалот е
презентиран на лесен разбирлив стил и литературен македонски јазик.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата во состав: Проф д-р Илија Каров, редовен професор на Земјоделски
факултет-Штип при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип и проф д-р Весна Крстеска,
редовен професор-научен советник во Научен институт за тутун-Прилеп, при
Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, констатира дека ракописот од учебникот
„Економски значајни болести на тутунот” од професор д-р Петре Ташкоски е
концептиран согласно наставно-научниот план и програмата на Научниот институт за
тутун-Прилеп. Учебникот ќе биде користенод студентите на студиската програма
Производство на тутун како и во третиот циклус на студии на студиската програма
Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски производи.Истиот ќе може да
го користат и студентите од Земјоделските факултети во земјава, особено студентите кои ја
проучуваат областа на Фитопатологијата, како и од страна на други научни и стручни
работници од пошироката јавност.
Врз основа на погоре изнесеното, сметаме дека ракописот по својата содржина,
стручна консеквентност и педагошка издржаност ги има сите потребни квалитети да биде
објавен.Заради тоа, со особена чест и задоволство му предлагаме на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Советот наНаучниот институт за тутунПрилеп,рецензираниот ракопис да го усвои и одобри негово печатењекако учебник на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Научен институт за тутун-Прилеп, под
наслов „Економски значајни болести на тутунот” од професор д-р Петре Ташкоски.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Проф. д-р Илија Каров, редовен
Земјоделски факултет-Штип, с.р.

професор,

Проф. д-р Весна Крстеска, редовен професор,
Научен институт за тутун-Прилеп, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот од авторскиот труд “Црнилка на тутунот (Phytophthora parasitica var.
nicotianae)”(прво издание)од професор д-р Петре Ташкоски од Научен институт за тутунПрилеп,Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола
Врз основа на член 103точка 8од Законот за високото образование, член 16став 4 од
Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, како и врз основа на Предлог-Одлуката на Советот на Научниот
институт за тутун-Прилеп бр. 02-334/4-2, од 10-таседница одржана на ден 21.04.2021
година, Ректорската управа на Универзитетот, на 266-та седница одржана на ден 28.04.2021
година, донесе Одлука бр. 14-470/7-2 дека се прифаќа предлогот на Советот на Научниот
институт за тутун-Прилеп и за рецензенти на учебникот “Црнилка на тутунот
(Phytophthora parasitica var. nicotianae” од авторот проф. д-р Петре Ташкоски се избираат:
1. Проф. д-р Илија Каров, редовен професорна Земјоделски факултет-Штип
при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип
2. Проф. д-р Весна Крстеска, редовен професор-научен советник во Научен
институт за тутун-Прилеп при Универзитетот “Св. Климент Охридски” -Битола
Изразувајќи благодарност за довербата, Комисијата го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Предмет на оваа рецензија е ракописот под наслов “Црнилка на тутунот
(Phytophthora parasitica var. nicotianae)” (прво издание) од авторот проф. д-р Петре
Ташкоски. Ракописот на учебникот претставува оригинален авторски труд од областа на
Фитопатологија каде подетално се опишани поважните карактеристики на фитопатогената
габа Phytophthora parasitica var. nicotianae причинител на болеста црнилка кај тутунот.
Станува збор за деструктивна болест која причинува огромни загуби во принос и квалитет
кај оваа индустриска култура. Книгата е концепирана на научна основа во која
проблематиката е изнесена со јасен и концизен стил, разбирлив за секој оној кој ќе ја
користи. Оваа книга претставува значаен придонес во фитопатологијата посебно за
заштита на тутунската култура и воопшто во науката. Според категоризацијата книгата
припаѓа на групата учебници наменет за студентите на последипломски студии на
Научниот институт за тутун-Прилеп во согласност со студиските програми каде што се
изведува наставата.
Целта на ова издание е да се даде подетален опис за потеклото, присуството,
појавата и развојот на патогената габа Phytophthora parasitica var. nicotianaeпричинител на
економски значајната болест црнилка на тутунот. Основниот мотив за издавање на овој
учебник е желбата на авторот да ги запознае студентите поконкретно со биолошкиот
развој на патогенот и штетата што може да ја причини, бидејќи се работи за специфично
заболување од кое после извршената инфекција не постои можност за заштита на тутунот.
Ракописот е прегледен,а во него се прикажани дел од научните и практичните
истражувања. Неговата концепција одговара на учебник и ги исполнува сите критериуми
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да биде печатен како учебник. Со неговото објавување би се збогатило знаењето на
студентите и вработените во тутунските компании како и во стручните служби каде
предмет на работа се болестите на тутунот. Насловот на ракописот потполно одговара на
материјата која е обработена во ова издание.
Ракописот од авторскиот труд “Црнилка на тутунот (Phytophthora parasitica var.
nicotianae)”опфаќа дел од наставната програма на предметите: Заштита на тутунот,
Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, Интегрална заштита на тутунот од
болести, според студиската програма Производство на тутун. Содржината на ракописот е
напишана на 182страници, Б5 формат, изработена во Times New Roman, фонт 12 проред
1и е во согласност со член 9и 10 од Правилникот за организирање на издавачката дејност
на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Структурата на трудот е така
поставена што покрај општите поглавја како што се содржина, предговор, вовед,
литература, предмет на обработка се 35помали поглавја низ кои детално се
прикажаниморфолошките, биолошките карактеристики и патогените особини на габата,
отпорноста на повеќе видови од родот Nicotiana и некои комерцијални сорти тутун од
домашно и странско потекло спрема причинителот, можноста за примена на хемиски
препарати за заштита на тутунот, а резултатите се поддржани со 132 фотографии и 44
Табели.
Авторот во Предговорот не упатува на потребата од објавување на вакво издание
кое е концептирано согласно наставно-научниот план и програмата на Научниот институт
за тутун од Прилеп и ќе биде од корист пред се за студентите од втор циклус на студии на
студиската програмаПроизводство на тутун како и во третиот циклус на студии на
студиската програма Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски
производи. Истиот труд од голема корист би бил за студентите на додипломски студии од
земјоделските факултети, а ќе биде корисен и за почетниците во научноистражувачката
работа како и за други научни и стручни работници за заштита на растенијата од земјава.
Во воведниот дел, авторот наведува декафитопатогената габа Phytophthora
parasitica var. nicotianae ја причинува болеста поцрнување на основата на стеблото од
тутунот, илимеѓу тутунопроизводителите оваа болест е позната под името црнилка на
тутунот. Како почвен патоген, го напаѓа тутунот во сите негови фази на развој. Болеста се
појавува во леите на расадот, како и после расадувањето на нива во текот на целата
вегетација на тутунот. Денес, оваа болест се појавува во сите земји производители на
тутун во светот. Подетални испитувања на причинителот на болеста црнилка во
Република Северна Македонија се вршени од страна на Ташкоски (1994, 1999).
Во поглавјето Домаќини, се наведува дека габатаP.parasiticavar. nicotianaeкако
полифаген патоген напаѓа растителни видови од 72 рода од 42 ботанички фамилии.
Симптомите на болеста се обработени во второто поглавје, а се опишани
надворешните и внатрешните симптоми на болеста.Црнилката е главно болест што ги
напаѓа коренот и долните делови на стеблото од тутунското растение каде дојдува до
промена на бојата на заразените делови на растението.
Во поглавјето Етиологија–таксономија дадена е систематската припадност на
габата: класа Oomycetes, ред Peronosporales, фамилија Pythiaceae, род Phytophthora.
Морфолошките карактеристики на патогенот: мицелија, спорангии, зооспори,
хламидоспори, ооспори, се прикажани во поглавјето Морфологија. Врз база на
микроскопските испитувања даден е целосен опис на органите на габата а се направени и
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микроскопски мерења на нивната големина. Добиените параметри се искористени за
споредба со резултатите прикажани во светската литература.
Образувањето на спорангии и хламидоспори е зависно од хранливата подлога,
нејзината рН вредност и температурата, а детално е образложено во наредното поглавје
Физиологија, каде што јасно може да се забележи влијанието на овие фактори врз
формирањето на расплодните органи спорангии и хламидоспори.
Во поглавјето Соеви и варијабилност се укажува дека постојатсоеви или раси на
габата кои се покажале од слабо до високо вирулентни, а се потврдени со испитувањето.
Во поглавјето Проучувани изолати од габата,од страна на Ташкоски (1999, 2002)
направени се основните тестови на 257 добиени изолати од габата P. parasitica var.
nicotianae за идентификација на физиолошките раси од патогенoт, кај заразениот тутун на
површините во Република Северна Македонија, а во поглавјето Идентификација на
физиолошките раси, за одредување на расата, секој изолат е тестиран на три различни
индикаторни растенија.
Во наредното поглавје, Вирулентност на изолатите е проверена вирулентноста на
испитуваните 257 изолати од габата P. parasitica var. nicotianae преку вештачка
инокулација на кореновиот систем на тутунски растенија, со суспензија од мицелија на
габата одгледувана на хранлива подлога.
Односи домаќин – паразите поглавјето каде се укажува дека инфективен агенс од
габата се подвижните зооспори кои бидуваат привлекувани од кореновите излачувања,
каде подетално е објаснет начинот на влегување на габата во растението домаќин.
Во поглавјето Период на инкубација е проучено времето кога ќе се појават
симптомите на болеста после извршената инфекција, а во поглавјето Патогени особини се
укажува декагабата е патогена за растителните видови тутун, домат, модар домат и
компир, а не е патогена за пиперка и маслодавна репка.
Во поглавјето Хистологија на заболените ткива се дадениморфолошките, и
функционалните закономерности на ткивата, додека во поглавјето Физиолошки влијанија
врз домаќинот, објаснета е инфективноста на токсичните материи што ги ослободува
патогенот, а е потврдено и во испитувањата од страна на Tashkoski (2010).
Природа на отпорност е поглавјето каде се наведува дека варијабилноста на P.
parasitica var. nicotianaeпреку постоење на физиолошки раси и отпорноста на поодделните
видови и сорти тутун се предмет на научноистражувачката работа во повеќе земји, со
крајна цел селекција на отпорни сорти тутун кон овој патоген, како основна и
најрационална мерка за заштита на тутунот.
Методи за одредување на отпорноста е поглавјето каде што се наведени повеќе
методи на испитување како: котиледонскиот тест, инокулирање на коренот од тутунски
расад, инокулирање на тутунски расад, инокулирање на цели растенија од расад по
методот на Mc Intyre, инокулирање на листови, инокулирање на ленти од листови кај
крупнолисните тутуни и инокулирање на стеблото од тутунските растенија, а во
поглавјето Одредување степенот на отпорност кај тутунот, испитувани секористените
изолати и испитуваните сорти тутун.
Во поглавјето Тест-котиледони се наведува дека степенот на отпорност што го
покажале домашните испитувани сорти тутун спрема P. parasitica var. nicotianae, по
методот на тест-котиледони е различен.
Во следните шест поглавја: инокулирање на коренот од расад, инокулирање на
расад, инокулирање на цели растенија од расад, инокулирање на листови, инокулирање на
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тутунски ленти, реакција на тутунот кон црнилката при инокулирање на стеблото, е
прикажана реакцијата на испитуваните сорти тутун спрема патогенот, со цел да се
провери нивниот степен на отпорност.
Во поглавјето Реакција на видовите од родот Nicotiana спрема P. parasitica var.
nicotianae,направени се проучувања за реакцијата, односно отпорноста кај 39 видови од
родот Nicotiana кон расата 0 и расата 1 од патогенот (Ташкоски, 2005).
Животниот циклус и Начинот на ширење на патогенот се образложени во следните
две поглавја.
Во поглавјето Епидемиологија е прикажан потенцијалот на инокулумот, додека во
поглавјето Трајност во почвата се укажува дека габата од црнилката може да презими во
почвата и да опстане неколку години и без присуство на тутун. Овој период на
дормантност на спорите од патогенот и покрај поволните почвени услови за развој, се
објаснети во поглавјето Фунгистаза.
Во следното поглавје се дадени Методи за изолација и детекција (откривање) на
габатаизолирана на хранливи подлоги.
Условите поволни за развојна патогенот-високата влажност и топла клима, како и
почвениот тип, се обработени во поглавјатаТемпература и влага и Почвен тип и реакција,
а кои услови се поволни и за развој на тутунското растение.
Во поглавјето Интеракција помеѓу црнилката и другите болести, се наведува дека
црнилката преовладува на површини кајшто доминираат други почвени болести на
тутунот, како бактериското венење, црното кореново гниење или фузариозното венење.
Контрола (сузбивање) на патогенот е поглавјетокаде што се прикажани
испитувањата со фунгициди:испитувани фунгициди во in vitro услови, испитување на
ефикасноста на фунгициди кај листови инокулирани со патогенот, заштита на тутунот во
биолошка лабораторија, заштита на тутунот во полски услови и биолошка борба.
Во поглавјето Прилози-Табели, низ 44 табели се прикажани резултатите добиени
од испитувањата во текот на научноистражувачката работа на авторот, кои проучувања го
опфаќаат присуството, појавата и развојот на патогенот, симптомите, степенот на
отпорност на тутунот и мерките за сузбивање на овој штетен агенс.
Во последното поглавје Литература, авторот ја наведува користената литература
од многубројните еминентни научни работници по азбучен ред, според новите барања и
стандарди за авторите, книгите и научните трудови што се цитирани во ракописот.
Според горе изнесеното, а со оглед на тоа дека во Република Северна Македонија
досега немаме литература на македонски јазик за животниот циклус на овој економски
значаен патоген за тутунската култура,сметаме дека овој авторски труд ќе даде голем
придонес во Издавачката дејност на Универзитетот и Институтот, бидејќи со неговите
научни, стручни и методски квалитети претставува значаен научен и образовен труд.
Учебникот е оригинален авторски труд за кој се користени сознанија од светската
литература како и резултати од сопствените истражувања на патогенот P. parasitica var.
nicotianae. Во него е опфатена наставната содржина според наставната програма по
предметите; Заштита на тутунот, Заштита на тутунот од болести, штетници и плевели,
Интегрална заштита на тутунот од болести, поради што, овој ракопис ги исполнува сите
предвидени услови и може да се користи како Учебник по овие предмети.
Во текстот е користена современа фитопатолошка терминологија, а материјалот е
презентиран на лесен разбирлив стил и литературен македонски јазик.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата во состав: Проф д-р Илија Каров, редовен професор на Земјоделски
факултет-Штип при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, и проф д-р Весна Крстеска,
редовен професор-научен советник во Научен институт за тутун-Прилеп при Универзитетот
“Св. Климент Охридски”-Битола, констатира дека ракописот од авторскиот труд „Црнилка
на тутунот (Phytophthora parasitica var. nicotianae)” од професор д-р Петре Ташкоски е
концептиран согласно наставно-научниот план и програмата на Научниот институт за
тутун-Прилеп. Овојучебник ќе биде користен од студентите од втор циклус на студии на
студиската програма Производство на тутун како и во третиот циклус на студии на
студиската програма Технологија на производство и обработка на тутун и тутунски
производи, а истиот ќе го користат и студентите од Земјоделските факултети во земјава,
особено студентите кои ја проучуваат областа на Фитопатологијата, како и други научни и
стручни работници од пошироката јавност.
Врз основа на погоре изнесеното, сметаме дека ракописот по својата содржина,
стручна консеквентност и педагошка издржаност ги има сите потребни квалитети да биде
објавен. Заради тоа, со особена чест и задоволство му предлагаме на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“–Битола, Советот на Научниот институт за тутунПрилеп,рецензираниотракопис да го усвои и одобри негово печатење, како учебник на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Научен институт за тутун-Прилеп, под
наслов „Црнилка на тутунот (Phytophthora parasitica var. nicotianae)” од професор д-р
Петре Ташкоски.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Проф.д-р Илија Каров, редовен
Земјоделски факултет-Штип, с.р.

професор,

Проф. д-р Весна Крстеска,редовен професор,
Научен институт за тутун-Прилеп, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
НА УЧЕБНИКОТ “ЗАШТИТА НА ТУТУНСКАТА СУРОВИНА И
ТУТУНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ “ОД АВТОРОТ ПРОФ. Д-Р ВЕСНА КРСТЕСКА ОД
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП,
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на својата
266-та седница, со одлука број бр. 14-470/7-3 од 28.04.2021 година, ја прифати Предлог Одлуката од 10 седница на Советот на Научниот институт за тутун-Прилеп, бр.02-334/4-3
од 21.04.2021 година,согласно член 103,точка 8 од Законот за високото образование, член
16, став 4 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола и член 34 од Статутот на Научниот институт за тутун –
Прилеп, за рецензенти на учебникот “ЗАШТИТА НА ТУТУНСКАТА СУРОВИНА И
ТУТУНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ“ (прво издание) од авторот проф. д-р Весна Крстеска редовен професор - научен советник, да се изберат:
-Проф. д-р Станислава Лазаревска-редовен професор од Факултетот за земјоделски
науки и храна - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопјеи
-Проф. д-р Петре Ташкоски- редовен професор-научен советник во Научниот
институт за тутун- Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола.”
По прегледувањето на доставениот текст на учебникот, Рецензентската комисија со
особено задоволство го доставува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Учебникот под наслов “Заштита на тутунската суровина и тутунските производи“
изработен е во согласност со предметната програма “Заштита на тутунот и тутунските
производи” на втор циклус едногодишни и двегодишни универзитетски студии од
студиската програма “Обработка и преработка на тутунот”,како и предметната програма
“Одбрани поглавја од заштитата на тутунот одштетници во производство, обработка и
складирање” на трет циклус универзитетски студии - студиската програма “Технологија
на производство и обработка на тутун и производи од тутун” во Научниот институт за
тутун-Прилеп. Содржините се презентирани на вкупно 275 страници во B5 формат
(компјутерски обработен текст со единечен проред, фонт Calibri, големина на букви 11).
Структурата на учебникот е така поставена што покрај општите поглавја како што се
ПРЕДГОВОР, ЛИТЕРАТУРА И СОДРЖИНА, предмет на обработка се економски
значајните штетни агенси на тутунската суровина и тутунските производи кои во
континуитет, детално се обработени во 3 поглавја: ВОВЕД, МАГАЦИНСКИ
ШТЕТНИЦИ,КОНТРОЛА НА МАГАЦИНСКИТЕ ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ.Тие
функционално се поделени на повеќе подпоглавја, наслови и поднаслови кои
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дополнително ја разработуваат обработената материјаи ја прават прегледна.Во текстот се
вметнати 7табели и 155слики (фотографии и шематски прикази).При обработката на
учебникот користени се 65оригинални фотографии, нопревземени се и фотографии од
литературни извори соодветни за објаснување и илустрирање на содржините.
Пописот на литературата го сочинуваат 119 литературни референци, средени по
азбучен ред (книги, учебници, трудови, закони, правилници, електронски - интернет
извори).
Авторот во Предговорот не упатува на потребата од објавување ваков учебник кој е
концептиран согласно наставно-научниот план и програмата на Научниот институт за
тутун од Прилеп и ќе биде од корист пред се за студентите на вториот и третиот циклус на
студии.Истиот учебник ќе може да го користат и студентите од земјоделските факултети
(ентомолози, фитофармацевти), како и другите научни и стручни работници од земјава.
Во Воведот, авторот укажува на значењето на тутунот како економски значајна
култура во РС Македонија, со традиционални вредности за населението, кое живее од ова
производство, потенцирано со податокот за околу 33.000 склучени договори годишно во
земјата, што претставува солидна основа за егзистенција на исто толку семејства.
Просечното производство на суров тутун во земјата изнесува околу 25.000 тони, извозно
ориентирана суровина, која е основа за повеќе значајни производи за домашниот и
странскиот пазар.Производството на ориенталните тутуни: прилеп, јака и басма е
уникатноста на нашето тутунопроизводство, бидејќи овие сорти со исклучителен квалитет и
аромавлегуваат со 15% во харманот на бленд цигарите на светските компании. Со тоа,
авторот ја потврдува посебноста на тутунот во националната производна традиција, но и
интернационалното значење на произведуваните сорти тутун во наши услови. Во
учебникот е јасно истакнато дека квалитетот на тутунската суровина е основен предуслов
за извоз на тутунот и рентабилноста на претпријатијата, кои произведуваат тутунски
производи (за пушење, шмркање, џвакање или шмукање) или го користат како суровина за
добивање на други продукти (никотин, лимонска киселина, масло, целулоза, етерични
масла, погачи за исхрана на добитокот, биогориво).
-Авторот во посебно потпоглавје ја презентира географската поделба на тутунската
суровина,како и според: технолошките и дегустативните својства, начинот на сушење,
хемиската реакција на чадот, застапеноста на аромата која се развива во пушењето,
употребната вредности на тутунот. Укажувајќи на вредноста при проценката на тутунот,
авторот посочува дека технолошите карактеристики (морфолошки, органолептички и
физички) зависат од условите во текот на вегетацијата на културата, постбербената
технологија и од здравствената состојба на внесената суровина, нејзиното чување и
манипулација.
-Поаѓајќи од значењето на здравствената состојба на тутунот, во посебно потпоглавје авторот
ја презентира стандардната агротехника за производство, задржувајќи се детално на мерките
за заштита на културата и сузбивањето напричинителите на болестите, штетниците и
плевелите. Авторот укува дека употребната вредност на тутунот, освен од неговите
физиолошки, ароматични и другите сензорни својства, директно зависат од здравствената
состојба на суровината, но и резидуите од пестицидите, применети за сузбивање на
штетниците во вегетацијата на културата или во периодот на складирање. Во различни
географски и климатски региони, состојбата со економските значајни штетни организми е
посебна, специфична за регионот и секогаш мора да ги следи принципите на Интегралната
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заштита. Предност дава на механичките, физичките, биолошките и биохемиските средства,
кои овозможуваат добивање на производи незагадени со токсини од тешки метали и резидуи
од пестициди.При тоа, несоодветната и неправилна примена на пестицидите, го загрозува
здравјето на луѓето и претставува силна опасност за животната средина.Од друга страна,
сузбивањето на штетните организми претставува гаранција за зачувување на
произведената суровина. Авторот укажува дека не постои унифицирана Добра земјоделска
пракса (GAP) за производство на оваа култура во светот, но постојат различни мерки, кои
применети на компатибилен начин меѓу себе, во системот на Интегралната заштита,
овозможуваат производство на тутун со висок квалитет и принос, запазувајќи ги при тоа
принципите за заштита на животната средина.

Второто поглавје, насловено како Магацински штетници, е обемно и во него
детално се обработени штетните видови инсекти, пајаци и глодари, присутни во
магацините со тутун во РС Македонија и во светот.Секој еден вид е претставен со своето
латинско име, познатите тривијални називи, систематската припадност, дистрибуцијата,
опишани се сите развојни стадиуми, биолошкиот развој, а истакнати се и сите фактори,
кои влијаат на неговиот развоен циклус.Авторот е јасен, укажувајќи дека познавањето на
морфолошките одлики на видовите разјаснува многу биолошки процеси и феномени кај
штетниците. Во ова поглавје, штетните видови се претставени според систематското
место во класите: Insecta, Arachnida и Mammalia. Наведените видови штетници се
поделени во две потпоглавја и тоа: потпоглавје економски значајни видови за тутунот и
тутунските производи во РС Македонија и потпоглавје тутунот и тутунските производи
како привремено живеалиште за штетни инсекти.
-Во првото потпоглавје се наведени економските значајни видови за тутунот и тутунските
производи односно видовите: Ephestia elutella Hüb (Lepidoptera: Pyralidae) и Lasioderma
serricorne Fab. (Coleoptera: Anobiidae). Покрај морфолошките ибиолошките одлики на
видовите, опишани се и сите оштетувања што може да ги направат овие видови на
тутунската суровина и тутунските производи, документирани со оригинални фотографии.
-Во второто потпоглавје, претставени се други видови инсекти, полифагни при изборот на
храна, но кои може да се најдат и во магацините со тутунот и тутунските производи. Од
редот Zigentoma претставен е видот Lepisma saccharina L. (Lepismatidae); од редот
Dyctioptera видовите Blatta orientalis L. (Blattidae), Blattella germanica L. (Ectobiidae),
Periplaneta americana L. (Blattidae), Leucophaea surinamensis L. (Blaberidae); од Psocoptera
истакнат е видот Lepinotus reticulatus Enderl. (Trogiidae); од Coleoptera наведени се
Calandra (Sitophilus) oryzae L., C. granaria L. (Curculionidae), Tenebrioides mauritanicus L.
(Trogositidae), Tenebrio molitor L., T. obscurus Fab., T. confusum Duv., Tribolium castaneum
Hrb. (Tenebrioidae), Stegobium paniceum L., Catorama tabaci Guerin-Men., C. impressifrans
Fall. (Anobiidae), Oryzaephilus surinamensis L., Ahasversus advena Waltl. (Silvanidae),
Typhaea stercorea L. (Mycetophagidae), Henoticus serratus Gyllh. (Cryptophagidae),
Corticaria elongate Gyllh., Corticaria pubescens Gyllh. (Latridiidae), Arecerus fasciculatus Deg.
(Anthribidae), Anthicus floralis L., A. cervinus Laf. (Anthicidae), Anthrenus verbasci L.,
Trogoderma ornatum Say, Dermestes maculatus Deg., D. lardirius L., Attagenus piceus Oliv.
(Dermestidae), Ptinus hirtellus Sturm, P. fur L., Niptus hololeucus Fald., Mezium americanum
Porte (Ptinidae), Dinoderus brevis Horn (Bostrichidae) и од редот Lepidoptera се наведени
видовите Aglossa cuprealis Hüb., Asopia farinalis L., Plodia interpunctella Hüb.,Tlascala
finitella Walk. (Pyralidae).
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Класата Arachnida е претставена со видови од редот Sarcoptiformes и тоа Tyroglyphus
farinaе L., T. siro L., Tyrophagus longior Gerv.(Acaridae), Glycyphagus domesticus De Geer, G.
spinipes Koch (Glycyphagidae).
Од класата Mammalia презнтирани се видови од редот Rodentia и тоа Rattus norvegicus
Berkenh.,R. rattus L. и Mus musculus L. (Muridae).
Третото поглавје од книгата, со наслов Заштита на тутунската суровина и
тутунските производи, опфаќа детално разработени и систематизирани по значење мерки
за контрола на магацинските штетници. Детално и прецизно е опишана постапката за
контрола на биолошките штетни организми позната како дезинсекција, дезинфекција и
дератизација (ДДД) и укажано е на условите, кои треба да ги исполнат правните лица за
спроведување на ДДД по однос на простор, опрема, кадар и средства. Авторот е дециден
дека успешноста на заштита на складираната тутунска суровина и тутунските производи
зависи од квалитетот на сите предвидени и спроведени мерки.
-Во посебно подпоглавје се претставени Превентивните мерки.Мерките за сузбивање на
магацинските штетници започнуваат со примена на превентивните мерки како чистење,
поправка и превентивна дезинсекција на магацинските простори, континуирано следена
со здравствена контрола на магацинските простори, тутунот и неговите
производи.Опишани се сите типови на магацини, користени за складирање на тутунот во
минатото, а посебно значаен дел во подпоглавјето е посветен на современите простори.Во
понатамошниот текст, авторот ги претставува сите закони и правилници, кои имаат за цел
да ја спречат појавата и пренамножувањето на штетниците на индиректен начин.
-Потпоглавјето Куративни мерки ги опфаќа сите можни решенија за сузбивање на
биолошките штетни организми, но со препорака за нивна примена во соодветна
хиерархија. Механичките мерки, како први на скалилото, имаат значајно место во
утврдувањето на присуството и бројноста на штетните видови, но имаат улога и во
намалувањето на нивната популација. Посебен осврт, авторот посветува на феромоните и
нивното значење во заштитата од магацинските штетници. Истакната е улогата и на
физичките мерки, кои преку измена на оптималните вредности на абиотските фактори
(температура и влага), креираат амбиент неповолен за живот на штетните организми,
намалувајќи ја нивната бројност. Разработувајќи ги сите потенцијални можности за
контрола на штетните организми, авторот ги предлага и биолошките мерки, кои базираат
на природните непријатели (предатори, паразити, паразитоиди, антагонисти) и нивните
метаболити или феромони. Во тој контекст авторот дава детален преглед на сите
потенцијални природни непријатели на биолошките штетните организми, но истакнува
дека за реализација на биолошката контрола е потребен пред сè високо стручен кадар.
Примената на биолошките препарати, чија активна материја е производ од
микроорганизми или други живи организми, ја дополнуваат можноста за примена на
природните биорегулаторки механизми, со кои нема загадување на тутунската суровина и
тутунските производи, а нема загадување и на животната средина. На крај, авторот
потенцира дека во случај кога претходно превземените мерки ако не дале резултат, да се
отпочне со хемиските мерки, што опфаќаат примена на пестициди.Истакнато е дека
активните материи, кои може да се применат за заштита на тутунот, начините на
апликацијата, дозите, како и мерките за безбедност се строго регулирани со законските
норми.Авторот укажува на потребата од висока опрезност при нивната примена и ги
потенцира токсиколошките мерки, кои мора да се почитуваат и применуваат, бидејќи
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работата со отрови може да доведат до смрт кај луѓето и домашните животни, а
претставува опасност и за животната средина.Укажано е кои сè активни материи и
препарати, може да се користат денес, бидејќи се регистрирани за третирање на празните
магацини, на магацините со суровина и нејзините производи.Во таа рамка, набројани се
пиретроиди, IGR инсектициди и фумиганти, регистрирани во ЕУ и кај нас.
-Подпоглавјето за заштита на тутунот и производите со хемиски мерки е детално
разработено и обемно, а посебен осврт е посветен на фумигацијата. Ова е најдетален
материјал, во кој може да се сретне постапката за фумигација за заштитата на тутунот и
неговите производи.Опишани се фумигантите магнезиум фосфид и алуминиум фосфид,
кои во контакт со влагата во воздухот реагираат, при што започнува испуштање на
отровниот гас фосфин (РН3).Детално е опишан гасот со неговите физичко-хемиски
својства и делувањето врз живите организми.Авторот прецизно ги опишува сите
производи на база на магнезиум фосфид, како препорачано соединение за фумигација на
магацините со тутун и негови производи.Исто така, разработена е и постапката на
фумигација.Авторот ги опишува и условите и параметрите за успешна фумигација,
подготовката за фумигација, како и заштитата и сигурноста во текот и по
фумигацијата.Многу простор е посветен на техниката на самата фумигација, начините на
фумигација, контролата на концентрацијата на гасовите во време на постапката,
активностите после постапката и отстранувањето на опасностите по завршување на
фумигацијата.Даден е опис и на сите сценарија во случај на несакани случувања, прва
помош и појавата на резистентност кај штетните организми. Укажувајќи на појавата на
резистентност на живите организми кон пестицидите, како и на рестрикцијата на
пестицидите во ЕУ, чија легислатива ја следиме и транспонираме, авторот дава нови
можности за заштита на тутунот и неговите производи, потенцирајќи ја заштитата со
модификација на атмосферата, ZerOx третманот, заштитата со амбалажата vQm и методот
на длабоко замрзнување на сировината.
Во оваа поглавје е детално разработена и заштитата на тутунот и неговите производи од
глодарите.Истакнати се методите за утврдување на присуството на глодарите, нивната
бројност и мониторингот во магацинските простори.Наброени се и сите можни мерки за
сузбивање на глодарите започнувајќи од превентивните, хигиенско-технички мерки и
детализирајќи ги куративните мерки (механички, физички, биолошки и хемиски),
регистрираните родентициди, начините на примена на истите и мерките за безбедност.
На крај, во последното поглавје Литература, авторот наведува 119 литературни
референци, посебно избрани и целосно соодветни за презентираната проблематика,
повеќето со нов датум, но и дела со капитална вредност во оваа проблематика. Цитирани
се и веб-страниците на кои може да се најдат сите закони и правилници, со своите
дополнувања и измени во РС Македонија, а со кои е регулирана проблематиката за
заштита на тутунот и тутунските производи.Авторот наведува и голем број корисни
линкови, од кои се црпени податоци за изработената тема.
Учебникот кој е предмет на оваа рецензија се одликува со оригиналност
иактуелност. Истиотпретставува композитно дело, вешто осмислено и конципирано на
научна основа.Оригиналноста, се изразува во настојувањетона авторот во учебникот да ги
вгради и имплементира најкористените, но и најновите научни итеоретски достигнувања
од областа назаштитата на тутунската суровина и производите од тутун.Сите поглавја со
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теоретските и практичните материјали се на најдобар начин вклопени во единствена
целина. Стилот на пишување е разбирлив и лесен за усвојување од страна на студентите за
кои учебникот е наменет. Во него се присутни поголем број фотографии,шематски
прикази и табели што го прави текстот разбирлив за студентите.
Учебникот“Заштита на тутунската суровинаи тутунските производи“е наменет
како основен учебник кој ја опфаќа наставната материја по предметната
програма“Заштита на тутунот и тутунскитепроизводи” на студиската програма
“Обработка и преработка на тутунот”, во Научниот институт за тутунПрилеп.Ракописотесоодветен и усогласен со целите и содржината на програмата од
овојпредмет и ќе претставува корисен материјал за студентите при совладување
натеоретските и практичните знаења од наставниот предмет. Исто така ја покрива и голем
дел од содржината на предметната програма “Одбрани поглавја од заштитата на тутунот
одштетници во производство, обработка и складирање” на студиската програма
“Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун” во Научниот
институт за тутун-Прилеп.
Темите во овој учебник се изнесени јасно, со високостручен, но разбирлив јазик и
стил, и во себе ги здружуваат проучувањето за тутунот и неговите складишни штетници,
во кое се опфатени и сите можни мерки за ефикасна и безбедна заштита на тутунот и
неговите производи од штетните организми. Во трите поглавја наракописот образложени
се релевантни научни,стручни и практични сознанија за штетните агенси и нивната
контрола со јасен методолошки пристап и сестранаопфатеност на прашањата.Тоана
студентите од втор и трет циклус ќе им овозможи појасен преглед и разбирање
наизнесената проблематика. Исто така тие ќе можат да ги осознаат и најновите законски
прописи кои се хармонизирани со директивите и регулативите на Европската Унија. Со
ваквиот методичко-дидактички пристап на авторот,сметаме дека наставната материја која
е обработена во учебникот претставува компактна целина со сите потребни критериуми и
стандарди кои треба да гизадоволи еден универзитетски учебник.
Учебникот “Заштита на тутунската суровина и тутунските производи” од авторот
проф. д-р Весна Крстеска, претставува вонредно значаен придонес во ентомологијата,
заштитата на растенијата, за тутунската индустрија и воопшто придонес во науката.
Истиот со целата своја содржина претставува база за други научни и стручни
истражувања на ентомофауната на тутунот во постбербената технологија, во периодот на
чување, манипулација и доработка на суровината.
Учебникот го истакнува знаењето и едукацијата на сите чинители на
тутунопроизводството, како единствено оправдан начин за надминување на опасностите,
кои може да настанат во процесот на чување на суровината. Укажувајќи на силната
антропогена интеракција во оваа сфера, авторот потикнува кон грижата за зачувување на
животната средина и препорачува нов поглед, на заштитата на тутунот од штетните
организми, во иднината.
Според горе изнесеното, сметаме дека овој учебник ќе даде голем придонес во
издавачката дејност на Универзитетот и Институтот, бидејќи со неговите научни, стручни
и методски квалитети претставува значаен научен и образовен труд.
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Комисијата во состав:проф. д-р Станислава Лазаревска- редовен професор од
Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”Скопјеипроф. д-р Петре Ташкоски- редовен професор-научен советник одНаучниот
институт за тутун- Прилеп, Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола.”констатира
дека врз основа на пристапот и методолошката поставеност на ракописот од учебникот
“Заштита на тутунската суровина и тутунските производи” од авторот проф. д-р
Весна Крстеска, истиотможе да се класифицира како основен учебник.
Овој учебник ќе даде придонес на предметната програма “Заштита на тутунот и
тутунскитепроизводи” на втор циклус универзитетски студии од студиската програма
“Обработка и преработка на тутунот” и предметната програма “Одбрани поглавја од
заштитата на тутунот одштетници во производство, обработка и складирање” на трет
циклус универзитетски студии од студиската програма“Технологија на производство и
обработка на тутун и производи од тутун” во Научниот институт за тутун-Прилеп.
Учебникот претстави особено вреден материјал, синтетизиран во текот на
долгогодишната работа на авторот. Концептот и излагањето на тематските содржини се
добро поставени и истиот изобилува со познавања на теоријата и праксата од областа на
заштитата на растенијата.
Изработен на научни основи, со својата прецизност и концепт на прикажување,
учебникот има силно едукативен карактер и ќе влијае на подигнување на нивото на
знаењето на сите корисници, пред се студентите, производителите на тутунот,
ентомолозите, агрономите, сите учесници во тутунската индустрија и сите
заинтересирани, бидејќи на едноставен и систематичен начин укажува на проблемите и
решенијата.
Врз основа на погоре изнесеното, сметаме дека ракописот на учебникот по својата
содржина, научна и стручна консеквентност и педагошка издржаност ги има сите потребни
квалитети да биде објавен. Заради тоа, со особена чест и задоволство му предлагаме на
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Советот на
Научниот институт за тутун-Прилеп,рецензираниот ракопис да го усвои и одобри негово
печатењекако учебник на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Научен
институт за тутун-Прилеп, под наслов “Заштита на тутунската суровина и тутунските
производи” од авторот професор д-р Весна Крстеска.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
Проф. д-р Станислава Лазаревска- редовен професор, с.р.
Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје,
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”- Скопје.
Проф. д-р Петре Ташкоски- редовен професор, с.р.
Научен институт за тутун- Прилеп,
Универзитет “Св. Климент Охридски”- Битола.
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До
Наставно – научниот совет на
Факултетот за биотехнички науки - Битола
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Генц
Кадриу
Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ
бр.82), а во врска со член 54 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, на предлог на Советот на докторски студии на Факултетот, а по
претходно добиено мислење на Советот на докторски студии на Универзитетот, Наставно
- научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, на седницата одржана на
21.04.2021 година со Одлука бр. 02-291/2 од 21.04.2021 година, формира Комисија за
оценка на докторскатадисертација под наслов: „КВАЛИТЕТ НА СУРОВОТО МЛЕКО
ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА
ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ“ од кандидатот м-р Генц Кадриу.
Врз основа на преглед и анализа на доставениот докторски труд и останатата
релевантна документација, Комисијата го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторскиот труд
,, КВАЛИТЕТ НА СУРОВОТО МЛЕКО ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И
НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ”
одкандидатот м-р Генц Кадриу
1.0. ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
Имајќи го во предвид членот 55 од споменатиот Правилник, Комисијата за оценка
на докторскиот труд, во состав:
Д-р Љупче Кочоски,- редовен професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
Д-р Методија Трајчев, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во
Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје.
Д-р Гордана Димитровска, вонреден професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
Д-р Весна Карапетковска - Христова, вонреден професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.
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Д-р Елена Јошевска,вонреден професор, Универзитет
Охридски“Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.

„Св.

Климент

го оценува остварувањето на целите на научното истражување, научниот и
апликативниот придонес на трудот како и неговата оригиналност, начинот на пишување и
научната елаборација на материјата, конзистентноста на деловите во рамките на целината.

1.1. Професионална биографија на кандидатот
Генц Кадриу е роден на 30 април 1986 година во градот Митровица, општина
Митровица. По завршувањето продолжил во средното техничко училиште во Митровица.
По завршувањето на средното училиште, започнал академски студии на Универзитетот во
Приштина, Факултетот за Технологија и Металургија во Митровица, во одделот за
прехранбена технологија, каде дипломирал во 2011 година со дипломска работа
"Шеќерите и нивните карактеристики во технолошкиот процес". Во 2011 година беше
избран на јавен конкурс за санитарен инспектор во општина Митровица. Врз основа на
законодавството за храна, професионално соработува со Агенцијата за храна и
ветеринарство, Одделот за инспекција.
По завршувањето на основните студии, започна и успешно ги заврши последипломски
студии на Факултетот за геоинформатика и технологија во Митровица, Катедра за
технологија и храна, на Универзитетот во Приштина "Хасан Приштина", со магистерската
тема "Испитување на тешките метали во одгледувањето на цреша во регионот на
Митровица" во 2014 година и се стекна со титула магистер по техничките науки.
Во текот на 2013 до 2015 година работи како асистент на Јавниот универзитет во Пеќ
"Хаџи Зека" на Факултетот за агробизнис, во Одделот за технологија за храна и Одделот
за агро-екологија, по предметите: Технологија за храна и бизнис (за диплома) и храна
Безбедност презентација (за диплома).
Од 2015 до 2018 година, тој работи со скратено работно време како асистент во
приватниот бизнис колеџ во Вучитрн, во Одделот за управување со вонредни состојби, на
предметите за транспорт на хемиски материјали.
Исто така во 2016 година е повторно избран како асистент на Академијата за бизнис и
технологија (УБТ) во Приштина, Факултет за храна и наука;
Во професионалната дејност учествувал во многу научни активности, водечки
проекти поврзани со суровините во прехранбената индустрија, менаџментот и
управувањето со фармите.
Во однос на научно - истражувачката работа покрај изготвените трудови во текот на
едукативниот процес, кандидатот м-р Генц Кадриу ги објавил следните стручни трудови:

64
1.

Genc Kadriu(2015) Hulumtimiimetalevetërëndanëvishnjet e kultivuaranërajonin e
Mitrovicës, Konferenca 'Java e Shkencés'2014, - Book of proceedings,Prishtine, 2015.

2.

Genc Kadriu, Ljupche Kochoski, Biljana Trajkovska, (2018). Supply and Sale of
Functional Food of Dairy Origin in the Market of Mitrovica, American Scientific
Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS) (2018) Volume
42, No 1, pp 70-74 (IF = 0.296)

3.

Genc Kadriu, Ljupche Kochoski, Gordana Dimitrovska, Elena Joshevska, Biljana
Trajkovska (2018). The Expansion of Functional Food-Dairies in the Internal Market
of the Republic of Kosovo International Journal of Sciences: Basic and Applied Research
(IJSBAR) Volume 39, No 2, pp 15-20 (IF = 0.398)

4.

Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Beglaryan, M., Badgujar, C. P., Kadriu,
G.,Grozdanovska, A., Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. (2019). Effect of somatic cell count
on proteins in cow’s milk. Scientific research of the union of scientists in Bulgaria –
Plovdiv, Series B. Natural sciences and Humanities, VOL XIX, ISSN:1311-9192(Print),
ISSN:2534-9376(On-line), Balkan conference “Health and Food Technologies”, 27-28
June 2019.

5.

Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Kadriu, G., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020).
Indirect method for detection of subclinical mastitis in dairy cows. Gea (Geo Eco-Eco
Agro) International conference - Book of proceedings, 28-31 May 2020, Montenegro.

6.

Dimeska, S., Trajkoska, Lj., Dolevska, S., Kadriu, G.,Ilievski, D., Trajkovska, B. &
Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the titration acidity as one of the most important
parameters for yogurt quality. Gea. Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference Book of proceedings, 28-31 May 2020, Montenegro.

7.

Dolevska, S., Trajkoska, Lj., Dimeska, S., Ilievski, D., Grozdanovska, A., Kadriu, G.,
Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the quality of yogurt during
storage. Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference - Book of proceedings, 28-31
May 2020, Montenegro.

2.0. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАУЧНОТО ИСТРАЖУВАЊЕ

Докторската дисертација од кандидатот м-р Генц Кадриупод наслов „КВАЛИТЕТ
НА СУРОВОТО МЛЕКО ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ“обработува актуелна проблематика која
е поврзанасо областа хигиената на млекото како суровина за добивање на безбедни
млечни производи, која во денешно време е и тоа како актуелна со оглед на состојбата на
терен и собирањето на суровината.
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Актуелноста на темата е од огромно значење, особено за Република Косово, каде
проблемите со собирањето на млекото како суровина се многу изразени, но секако дека
истото важи и за кај нас, каде во последно време, се повеќе опаѓа квалитетот на
суровината која се собира и во нашите млекари.
Оваа проблематика е многу малку проучувана во Република Косово па оттаму
резултати кои се добиено во текот на изработката на оваа дисертација, и тоа како ќе
послужат за подобрување на состојбата. Како што кандидатот истакнува во својата
дисертација, резултатите од суровото млеко, во однос на хигиенската исправност, која се
мери преку утврдување на бројот на соматски клетки (SCC) и присуството на
микроорганизми, изразено преку бројот на единици кои формираат колонии (CFU), се
навистина на незадоволително ниво. Посебно тука се истакнува микробиолошката
загаденост на млекото. Меѓутоа, не само тоа, туку резултатите од физичко-хемиските
испитувања на таквото млеко, укажуваат на промени, во истите, особено во соодносот на
протеините во млекото, кое пак дополнително е неповолно за изработка на соодветни
млечни производи.
Какосвоја теоретска основа, во оваа дисертацијакандидатот м-р Генц Кадриупрво
го дефинира проблемот, а тоа е да се испита влијанието на загаденото сурово свежо млеко
врз млечните производи. Основната хипотеза која ја поставил е дека суровото млеко во
Република Косово е многу контаминирано со голем број на микроорганизми и не ги
задоволува условите за добивање хигиенски квалитетни млечни производи.
Во тој контекст беше и предложено испитувањеза утврдувањето на хигиенската
исправност кај суровото млеко, собрано од 5 региони во Косово. Но покрај општите
испитувања на вкупниот број на микроорганизми и соматски клетки, кандидатот имаше за
цел и да утврди како таквото загадување влијае врз физичко-хемиските карактеристики на
суровото млеко, од една страна, како и како тие промени влијаат врз производството на
млечни производи од друга страна.
Интересотна докторската дисертација е ставен врз утврдување на физичко-хемиските
својства на суровото млеко, во зависност од регионот и откупните пунктови, кое се
дистрибуира во различни млекари, како и влијанието на овие својства, особено односот на
млечните протеини (казеинот наспроти суруткините протеини) врз финалните производи.
Истражувачкиот пристапне би бил целосен ако се потпира исклучиво врз солидната
теориска анализа, која кандидатот м-р Генц Кадриу неоспорно ја поставил во својата
дисертација, туку сето тоа е соодветно применето и во практиката, со што добиените
резултати претставуваат соодветни реални резултати кои придонесуваат за поголема
апликативност на истата. Употребената содржина, извлечена од консултираната странска
и домашна литература, во целост ги задоволува потребните основи на теоретската
поставеност на трудот, кое секако допринело во реализацијата на теренското
истражување спроведено со помош на соодветни акредитирани методи, со кои е извршено
обемното теренско истражување кај фармерите и млекарите во Р. Косово.
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Податоците кои се претставени во дисертацијата се целосно засновани на објективни
и сигурни мерења на голем број примероци, кои кандидатот ги собирал директно од
терен. Во дисертацијата соодветно се комбинирани квантитативните и квалитативните
методи. Истражувањето е потполно апликативно,со потенцирано посветување на
теоретското споредување со останатите автори, но и со директни заклучоци за причините
кои доведуваат до дополнително загадување на суровината после молзењето. Во дел
испитувањето е и развојно при што една од целите е да се добијат релевантни податоци за
влијанието на загаденоста на суровото млеко врз квалитетот на сирењето и јогуртот, а со
тоа и на економската оправданост од производството на овие готови производи.
Крајно, според пристапот и изградената структура, истражувањетое класична
дескриптивна и емпирискаанализа, базирананасобирање на релевантни податоци кои ја
отсликуваатреалноста.

3.0. ОРИГИНАЛНОСТ НА ТРУДОТ, НАУЧЕН И АПЛИКАТИВЕН
ПРИДОНЕС

3.1. Оригиналност на трудот
Докторскиот труд се одликува со оригинален пристап во утврдувањето на
хигиенската загаденост на суровото млеко и последователните промени во хемискиот
состав на истото, кое пак понатаму влијае врз производството на сирење во млекарите, а
уште повеќе на рандманот при производството, кој има директно влијание врз
економскиот успех на млекарите.
Иновативноста на дисертацијата се состои во фактот дека истата опфаќа целосно
испитување на причините, но и последиците од хигиенската неисправност на суровото
млеко кое се преработува во 5 млекари во Република Косово. Иако е ова доста испитувано
во светоти кај нас сеуште немаме некој соодветен модел кој би укажал на подобрување на
хигиената на млекото, особено кај помалите производители кадеи проблемите се
поголеми.
Оригиналноста на трудот е потврдена и преку резултатот од Извештајот за проверка
на плагијати, (4,82% на совпаѓање) - www.plagijati.mon.gov.mk.
Дополнително, актуелноста и оригиналноста на трудот се верификувани и преку
неколку на научни и стручни трудови на кандидатот објавени во меѓународни списанија и
презентирани на различни собири.
3.2. Научен придонес
Научниот придонес на предметната докторска дисертација е содржан, пред сé, преку
утврдување на влијанието на хигиенската исправност, врз промените во хемискиот состав,
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како и поставувањето на јасните граници за корелативната зависност помеѓу едни и други
фактори, кои даваат многу појасна слика за тоа какво влијание има загадувањето на
суровината врз промените во млекото, а со тоа и во производите кои подоцна се добиваат.
Конкретниот оригинален научен придонес на докторскиот труд се манифестира преку
создавање на модел кој обезбедува:
• Утврдување на промените на хемискиот состав во суровото млеко, во зависност од

загадувањето, како и корелацијата помеѓу промените кај поедини компоненти во млекото,
• Утврдување на зависноста на загадувањето на млекото со рандманот на сирењето,

кое ќе придонесе за понатамошно поголемо внимание од страна на млекарите на овие
податоци, со оглед на директното влијание врз економското работење на истите.
3.3. Апликативен придонес
Резултатите кои се добиени со овој докторски труд, покрај научната, имаат и
апликативна вредност.
Анализите кои ги вршеше кандидатот за причините за загадување на млекото и тоа
како истото влијае врз подобрување на квалитетот на млекото како суровина но понатаму
и на квалитетот на добиените производи и тоа како имаа своја апликативна вредност. Тоа
се огледува и во големиот број препораки кои кандидатот м-р Генц Кадриу ги дава на
крајот од својата дисертација. Таму тој јасно посочува кои мерки треба да бидат
преземени од страна на сите чинители во синџирот на преработка на млекото, со
единствена цел добивање квалитетен млечен производ.
Ваквите препораки се лесно применливи како кај фармерите така и кај откупувачите
на млеко, транспортерите, но и во млекарите.
4.0 НАЧИН НА ПИШУВАЊЕ И НАУЧНА ЕЛАБОРАЦИЈА НА МАТЕРИЈАТА И
КОНЗИСТЕНТНОСТ НА ДЕЛОВИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ЦЕЛИНАТА
Докторската дисертација е напишана на едноставен и разбирлив начин, со примена на
соодветна стручна терминологија и почитување на основните и општо прифатени правила
и важечки стандарди за создавање на ваков вид на научно истражувачки труд.
Целокупниот докторски труд се состои од 165 страници, во рамките на кои,
конкретната материја е изложена во девет поглавја, а останатиот дел го сочинуваат
изјавата потпишана од кандидатот дека истиот нема пријавено иста тема за докторска
дисертација во земјата и во странство, благодарност и користената литература.
Докторската дисертација под наслов: ,,КВАЛИТЕТ НА СУРОВОТО МЛЕКО ВО
РЕПУБЛИКА КОСОВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА
ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ”,поднесена од кандидатот м-р Генц Кадриусодржи Вовед,
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Преглед на литература, Цели на истражување, Материјал и методи на работа, Резултати,
Дискусија, Заклучоци, Препораки и Упатства и Користена Литература.
На почетокот на дисертацијата, по апстрактот на македонски и англиски јазик, даден
е Вовед во кој кандидатот ја образложува проблематиката на истражувањето,
потенцирајќи ја важноста на млекото како храна, но и важноста на контаминацијата на
истото, а го опфаќа и производството на млеко во светот, во однос на вкупната
популација.
Во поглавјето Преглед на литература, кандидатот, во деветнаесет под поглавја,
детално не запознава со физичко-хемиските карактеристики на млекото, како и со
начините на контаминација на млекото со микроорганизми и хемиски супстанции, но и со
значењето на соматските клетки како дел од утврдувањето на квалитетот на млекото.
Кандидатот м-р Генц Кадриу своите цели на истражувањеги преставува во
следното поглавје, каде ги наведува општите и специфичните цели на испитување, како
основа за понатамошна изработка на дисертацијата. Тој наведува дека цел на
дисертацијата ќе биде утврдување на квалитетот на суровото млеко во 5 региони во
Косово, потоа утврдување на рандманот на производите, во зависност од квалитетот на
суровината, како и утврдување на хемискиот состав на сирењето.
Во поглавјето Материјал и методи на работа се наведени јасно методите кои биле
користени во текот на испитувањето. Кандидатотдетално ги има наведено сите методи
потребни за определување на елементите што се користат за изработка на дисертацијата.
М-р Генц Кадриу тука јасно ги наведува материјалите за истражување, методите за
земање на примероци како и методите кои биле користени за утврдување на физичкохемиските карактеристики на млекото, како и за утврдување на хигиенската исправност
на истото. Потоа ги наведува и методите за испитување на сирењето кои биле користени
во текот на изработката на дисертацијата. Сите методи кои се користени при изработка на
дисертацијата се референтни методи за секое поединечно испитување.
Во поглавјата Резултати и Дискусија, кандидатот м-рГенц Кадриу детално ги
разработува добиените резултати кои ги има претставено во 42табели и 28 графикони.
Имено, тој наведува дека во текот на истражувањето утврдено е дека квалитетот на
суровото млеко отстапува во поглед на барањата согласно Правилникот за квалитет на
млекото, при што се утврдени висок број на соматски клетки 657.055 клетки/ml и вкупен
број на микроорганизми 2.626.616 CFU/ml од вкупниот број на анализирани примероци.
Не се утврди статистички значајни разлики помеѓу суровото млеко од петте испитувани
региони. Дополнително, статистички разлики во поглед на испитуваните месеци се
забележани само кај рН вредноста (p<0,05). Со зголемување на бројот на соматските
клетки (≥ 400.001 клетки/ml) доаѓа и до промени во физичко-хемискиот состав на млекото,
кај процентот на млечни масти, протеини, казеин и лактоза. Покрај тоа забележано е дека
при зголемување на бројот на соматски клетки доаѓа до намалување на просечната
застапеност на казеинот и приносот на сирење.
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Следствено на примените кои беа забележани кај суровината има отстапувања во
квалитетот на производот. Титрационата киселост на сирењето се движи во границите од
83-100,45 °SH, процентот на сол изнесува 3,65-4,37%, содржината на вода се движи од
50,48-63,77%, сувата материја од 36,23-49,52%, процентот на млечни масти изнесува 2326%, додека пак процентот на протеини изнесува 15,55-17%.
Со користење на MilkoScan FT 120 како рутински анализатор за млеко, утврдена е
висока корелативна зависност од r=0,75 (p>0,05), во споредба со класичната Gerber
метода, додека кај процентот на протеини таа корелативна зависност е помала и изнесува
r=0,57, споредено со Kjeldahlметодата (p<0,05).
Добиените резултати од истражувањето ќе дадат придонес во научната јавност и
истите можат да имаат апликативен карактер. Млеко производителите и млечната
индустрија на овој начин можат да ги согледаат можностите за взаемна соработка се со
цел подобрување на квалитетот на примарната суровина, а со тоа и на финалните
производи.
Во поглавјето Заклучоци, кандидатот согласно добиените резултати извлекува 9
специфични заклучоци, за да во следното поглавје Препораки за праксата, таквите
заклучоци ги преточи во соодветни препораки за праксата кои можат да ги користат
фармерите и млекарите за да се добие пред се поквалитетна суровина, а со тоа и
поквалитетни и побезбедни производи.
На крајот, кандидатот наведува дека се користел со 185 библиографски податоци,
што претставува исклучително обемна литература, кој била консултирана во текот на
изработката на докторската дисертација.

5.0. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Докторската дисертација на кандидатот м-р Генц Кадриу, со наслов: ,,КВАЛИТЕТ
НА СУРОВОТО МЛЕКО ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ
ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ”, претставува истражување во
полето на биотехничките науки, а во областа на безбедноста на храна. Оваадокторска
дисертација има за цел да придонесе во подлабоко запознавање на состојбата и
проблемите со квалитетот на млекото како суровина во млечната индустрија во
Република Косово, што е особен научен придонес, со оглед на тоа што и ден денес на
целокупната поширокапретставува голем проблем напоголемиот број фарми.
Дополнителен придонес на оваа дисертација е тоа што покрај утврдувањето на причините
за загадувањето на млекото тука се наведуваат и последиците од тоа, а кои се огледуваат
во намалениот квалитет и рандман на добиениот производ, пред се сирењето. Оваа
докторската дисертација од кандидатот м-р Генц Кадриу, според мислењето на
Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на
докторски труд. При проверката во системот за плагијаризам, докторската дисертација на
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м-р Генц Кадриу покажува низок процент на совпаѓање на зборови со други документи од
4,82 % (Проверка на плагијати – Извештај, www.plagijati.mon.gov.mk), што укажува на
коректно исполнување на критериумот за оригиналност на трудот.
Резултатите кои се добиени во рамките на дисертацијата ги исполнуваат поставените
цели и се карактеризираат со научно и апликативно значење, верифицирано низ
објавените научни трудови.
Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската
дисертација од м-р Генц Кадриусо наслов ,,КВАЛИТЕТ НА СУРОВОТО МЛЕКО ВО
РЕПУБЛИКА КОСОВО И НЕГОВОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА
ДОБИЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ”, со особена чест и задоволство,на Наставно-научниот
совет на Факултетот за биотехнички науки–Битола му предлага да ја прифати
позитивната оценка, да избере комисија за одбрана и да закаже одбрана за истата.

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Д-р Љупче Кочоски, - редовен професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.с.р.
Д-р Методија Трајчев, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“ во Скопје, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје.с.р.
Д-р Гордана Димитровска, вонреден професор, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.с.р.
Д-р Весна Карапетковска - Христова, вонреден професор, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.с.р.
Д-р Елена Јошевска, - вонреден професор, Универзитет „Св. Климент
Охридски“ Битола, Факултет за биотехнички науки - Битола.с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД НАУЧНИТЕ
ОБЛАСТИ:
40714 (БОЛЕСТИ НА РИБИ, ПЧЕЛИ И ДИВЕЧ), 40716 (ПАРАЗИТНИ
БОЛЕСТИ) И 40734 (ДРУГО)
НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
Врз основа на член 110, 164, 165, 166, 172, 173 и 182 од Законот за високото
образование („Службен весник на РМ“ бр. 82/2018) и член 13 и 29 од
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни,
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола од 2018 година, а во врска со објавениот конкурс во
весниците “Нова Македонија и “Коха” од 08.03.2021 година за избор на наставник
во насловно звање од областите на 40714 (Болести на риби, пчели и дивеч), 40716
(Паразитни болести) и 40734 (Друго), со Одлука бр. 02-99/3 од 25.03.2021,
Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет во Битола формира
Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во состав:
1. Д-р Христо Даскалов, редовен професор, Раководител на Национален
центар за сигурност на храна, Национален дијагностички и истражувачки
ветеринарен институт, Бугарска агенција за сигурност на храна, Софија, Бугарија;
2. Д-р Зоран Кулишиќ, редовен професор, Факултет за ветеринарна
медицина, Белград, Србија;
3. Д-р Јована Стефановска, вонреден професор, Факултет за ветеринарна
медицина, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” Скопје.
Врз основа на расположивата документација, како членови на Рецензентска
комисија, го поднесуваме следниов
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на наставник во насловно звање од
научните области: 40714 (Болести на риби, пчели и дивеч), 40716 (Паразитни
болести) и 40734 (Друго), објавен во дневните весници “Нова Македонија и
“Коха” на 08.03.2021 година, се пријави единствено кандидатот Д-р Стојмир
Стојановски, научен советник во ЈНУ Хидробиолошки завод - Охрид.
Врз основа на одредбите од Законот за високо образование и условите за
конкурирање што беа наведени во распишаниот конкурс, Комисијата ја разгледа
пријавата со целата приложена документација.
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Д-р Стојмир Стојановски е роден 01.01.1969 год. во Охрид, каде што
завршил основно и средно образование.
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Во 1993 година дипломирал на Факултетот за ветеринарна медицина во
Белград.
Магистерскиот труд "Екто и ендопаразити на рибите од Охридското Езеро"
успешно го одбранил во 1997 година на Факултетот за ветеринарна медицина во
Белград, отсек Паразитологија и паразитски болести, со просечна оценка 9,90.
Докторската дисертација "Фауна на моногените трематоди - паразити кај
рибите од природните езера во Македонија" успешно ја одбранил на 28.01.2003
година на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со што се стекнал со
звање Доктор на ветеринарни науки.
Има реализирано повеќе студиски престои во странство и учествувано на
бројни домашни и меѓународни научни собири.
Има учествувано во изработката на 21 научни проекти.
Како автор или коавтор учествувал во изработката на повеќе од 150 научни
и стручни трудови во домашни и меѓународни научни списанија и научни собири
во С. Македонија и странство, како и на 4 научни книги.
Кандидатот активно го владее англискиот јазик, а се служи и со руски јазик.
Д-р Стојмир Стојановски, во соработка со колегите од Хидробиолошкиот
завод во Охрид и Ветеринарниот факултет во Битола е вклучен во стручната
соработка со рибници и други субјекти при решавање на одредени проблеми
поврзани со патологијата на рибите.
Во Хидробиолошкиот завод - Охрид се вработил на 01.04.1996 година како
помлад асистент, а од 25.04.2000 како асистент-истражувач во Лабораторијата за
паразитологија. Од 21.04.2003 е избран во звање научен соработник и е
раководител на Одделението за болести на риби во Хидробиолошкиот завод Охрид. Од 25.10.2006 е избран во звање виш научен соработник во истото
Одделение. Од април 2012 е избран во звање научен советник во Одделението за
болести на риби.

1.1. Учество и раководење со научно-истражувачки проекти
Д-р Стојмир Стојановски во последниве 5 години активно учествувал во
реализација на следните научно-истражувачки проекти:
1. Паразитски заболувања кај хербиворните риби од ципринидните
рибоодгледувачки објекти во Р. Македонија и Р. Кина (македонско - кинески
научно - истражувачки проект - координатор, 2018 - 2019).
2. Компаративна анализа на диверзитетот на Gyrodactylus (Platyhelminthes:
Monogenea) во најстарите Европски езера (Охридско и Преспанско Езеро Македонија) и системот на Дунав во Австрија во поглед на морфолошка
таксономија и ДНК баркодирање (македонско - австриски научно истражувачки проект - учесник, 2018 - 2020).
3. Одредување на здравствената состојба на рибите во Охридското Езеро
(Министерство за животна средина и просторно планирање на Р.С.
Македонија - учесник, 2019).
4. Композиција и диверзитет на заедниците на паразитите од родот Dactylogyrus
кај ципринидните риби од акумулациите “Стрежево” од Р.С. Македонија и
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“Дангјангкоу” од Р. Кина (македонско - кинески научно - истражувачки
проект - координатор, 2020 – 2021).
5. COST Action 19145 “Европска мрежа за обезбедување интегритет на храната
користејќи неразорни спектрални сензори” (учесник, 2020 – 2024).
1.2. Студиски престои и обуки
Во текот на 1994 година има реализирано тримесечен студиски престој во
Биолошкиот институт - Белград, во Лабораторијата за ихтиологија и
ихтиопаразитологија.
Во текот на 1999 година има реализирано тримесечен семинар на
Факултетот за рибарство во Шимоносеки, Јапонија, на тема "Болести на риби и
управување со животна средина".
Во текот на 2005 година бил на еднонеделен меѓународен семинар за
биоинформатика, организиран од UNESCO-ROSTE, на Институтот за
експериментална патологија и паразитологија при Бугарската Академија на
науките, во Софија, Бугарија.
Во текот на 2006 година добил Стипендија од Melinda & Bill Gates
Foundation за учество на Светскиот паразитолошки конгрес (ICOPA 2006) во
Глазгов, Шкотска.
Во текот на 2009 година бил на еднонеделен меѓународен "SCIENCE &
CITES training workshop" (за трговија со диви видови) во Палиќ, Србија.
Во текот на 2011 бил на еднонеделен студиски престој во Природно научниот Музеј во Осло, Норвешка, каде по нивна покана одржал предавање на
тема: ”Охридското Езеро и неговиот слив - центар на ендемизам”.
Во текот на 2014 учествувал на работилницата: ФАО ТЦП/РЕР/3402
"ПОДДРШКА ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
УСОГЛАСЕНОСТА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА НА АКВАКУЛТУРАТА" во Охрид.
2015 година - Регионална работилница ФАО TCP / RER / 3402 “Помош на
земјите од Западен Балкан за подобрување на усогласеноста со меѓународните
стандарди за здравје на водните животни” во Сараево, Босна и Херцеговина.
2019 година - Меѓународен симпозиум на ФАО за одржливост на риболовот,
Рим (18 - 21 ноември), финансиран од ФАО и Хидробиолошки институт, Охрид.
2020 година - MASHAV - Меѓународен курс за интензивно одгледување
риби (4 недели).
1.3. Уредништво на зборник на трудови
организационен одбор на научен собир

и

1. Book of papers; Vol. 41, 2008. Hidrobiological Institute, Ohrid.
2. Limnological investigations of Ohrid and Prespa Lakes; Vol. 5.
3. Croatian Journal of Fisheries (Croatia). 2015. Reviewer.
4. Acta Adriatica. 2007-now (Croatia). Reviewer.
5. Acta Biologica. 2010-now (Poland). Reviewer.
6. Annales of Parasitology (Poland). 2015-now. Reviewer.

членство

на
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7. I Symposium for protection of natural lakes in Republic of Macedonia.
Proceedings. Ohrid, 2007
8. SIAL 5, Symposium for ancient lakes Ohrid, 2009.
9. International Conference of Ecosystems (ICE) 2014-now (Albania),
International Scientific Committee.
10. International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) 2014-now
(Albania). Reviewer.
1.4. Останати ангажмани
Од 2006 - 2009 година ја извршувал функцијата Претседател на Советот на
ЈНУ Хидробиолошки завод, Охрид.
Во 2005 год. е избран за насловен доцент на Факултетот за биотехнички
науки - Битола, по предметите: Зоонозни болести; Хигиена и здравје; Хигиена,
надзор и контрола на анималните производи.
Од 2009 год., од страна на Матичната комисија за вршење на подготовките
за почеток со работа, избран е на Ветеринарниот факултет - Битола, за вонреден
професор по предметите Паразитологија и Биологија и патологија на риби.
Од 2011 г. изведува настава на Ветеринарниот факултет - Битола на
предметите Биологија и патологија на риби, Болести на живина 1 и Болести на
живина 2.
Во 2009 год. бил член на Комисија за одбрана на магистерски труд од Асс.
Александар Цветковиќ на Факултет за ветеринарна медицина, Скопје, 2009.
Во 2011 год. бил член на Комисија за одбрана на докторска дисертација од
Асс. Јована Стефановска на Факултет за ветеринарна медицина, Скопје.
Во 2013 год. бил член на Комисија за одбрана на докторска дисертација од
Асс. Дијана Блажековиќ-Димовска на Факултет за биотехнички науки, Битола.
Од 2018 год. е член од Северна Македонија на Програмскиот комитет за
Безбедност на храна, одржливо земјоделство и шумарство, море, истражувања на
морски и копнени води и биоекономија, во рамки на Програмата на ЕУ за
истражување и иновации “Хоризонт 2020”.
2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Од приложените материјали на конкурсот, констатиравме дека Д-р
Стојмир Стојановски во текот на својата професионална кариера покажал
одлични резултати за научно - истражувачка работа, при што како автор или
коавтор има објавено повеќе од 150 научни трудови и 4 книги.
1. Stojanovski S., 1997: Ergasilus sieboldi (Nordman, 1832), nov vid kopepoda za
parazitofaunata na ribite vo Makedonija. 1 Kongres na mikrobiolozite na
Makedonija, Ohrid, p. 137.
2. Kulišić Z., Lepojev O., Stojanovski S., Hristovski N., Hristovski M., 1997:
Parasitical Infection with Tremathodes in Larus ridibindus living along the Danube.
1st Congress of The Macedonian Microbiologists, Ohrid, p. 136.
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3. Stojanovski S., 1997: Ekto i endoparaziti riba Ohridskog jezera. Magistarska teza.
Veterinarski fakultet. Beograd, Jugoslavija.
4. Hristovski N., Stojanovski S., Mandevski R., Eftimova R., 1997: Lernea cyprinacea
L., 1758, a new copepodae species to the fauna of parasites in the fishes from
Pelagonia, Macedonia. Proceedings of Abstracts. The Sixth Congress of Croatian
Biologists. With International Participation, Opatia, Croatia, p. 162.
5. Hristovski N., Stojanovski S., 1997: Endohelminth dynamic in cyprinid fishes of
Prespa Lake. International Symposium: Towards Integrated Conservation and
Sustainable Development of Transboundry Macro and Micro Prespa Lakes.
Proceedings. Korcha, Albania, pp. 113 - 117.
6. Stojanovski S., Kulišić Z., Cakić P., Hristovski N., Hristovski M., 1998: Parasite
fauna of the Ohrid Trout (Salmo letnica Karaman, 1924) from Lake Ohrid
(Macedonia). Acta Veterinaria; 48(5-6): 357-366. Yugoslavia.
7. Cakić P., Stojanovski S., Kataranovski D., Fišter S., 1998: The Balkan barbel
(Barbus meridionalis petenyi), a new host of a nematode Philometroides cyprini
(Ishii, 1931) and Philometroides lusiana (Vismanis, 1966). Second International
Congress of the Biodiversity, Ecology and Conservation of the Balkan Fauna,
Ohrid. p. 71.
8. Hristovski N., Stojanovski S., Spirkovski Z., Hristovski M., Kulišić Z., Cakić P.,
Baker R.A., 1998: Parasite fauna of the Ohrid trout (Salmo letnica Karaman, 1924)
from the Lake Ohrid (Macedonia). Second International Congress of the
Biodiversity, Ecology and Conservation of the Balkan Fauna, Ohrid. p. 97.
9. Šapkarev J., Krstanovski Z., Hristovski N., Kostoski G., Spirkovski Z., Talevski T.,
Guševska D., Stojanovski S., 1998: Present knowledge of the living animal world
diversity from the ancient Balkan Lake Ohrid. Second International Congress of the
Biodiversity, Ecology and Conservation of the Balkan Fauna, Ohrid. pp. 86 - 87.
10. Hristovski M., Stojanovski S., Hristovski N. Janeski B., 1998. Helmintozoonozi kaj
ribite. I Kongres na lekarite od preventivna medicina na Makedonija. So
me|unarodno u~estvo. Ohrid. p. 69.
11. Hristovski M., Janevski B., Stojanovski S., 1998: Zoonozite vo Republika
Makedinija, izvori i metodi za kontrola i eradikacija. I Kongres na lekarite od
preventivna medicina na Makedonija. So me|unarodno u~estvo. Ohrid. p. 97.
12. Hristovski N., Stojanovski S., 1999: Diphyllobothrium latum - parazit kaj ribite i
~ovekot i negovoto poteklo vo Ohridskoto Ezero. Zbornik na trudovi. Simpozium:
Ekolo{ki i sociopsiholo{ki aspekti na turizmot. Ohrid, pp. 293 - 297.
13. Cakić P., Martinović-Vitanović V., Kataranovski D., Stojanovski S., 1999:
Ancyrocephalus paradoxus Creplin, 1839 (Monogenea), a new species for
ichthyoparasite fauna of Yugoslavia. Zoogeography and Ecology of Greece and
Adjacent Regions Vol. 1, pp. 317 - 320.
14. Hristovski N., Stojanovski S., Kulišić Z., Cakić P., Hristovski M., 1999: Parasite
fauna of the Ohrid Belvica (Acantholingua ohridana Hadžišče, 1961) from Lake
Ohrid (Macedonia). Acta Veterinaria; 49(1): 91-104. Yugoslavia.
15. Hristovski N., Stojanovski S., Spirkovski Z., Hristovski M., Cakić P., Baker R.A.,
Kostovski G, 1999: Parasite fauna of the salmonids from the Lake Ohrid
(Macedonia). VIII EURECO , Porto Caras, Greece, p. 175.
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16. Hristovski N., Stojanovski S., Cirkovic M., Hristovski M., 1999: Myxosporids of
Cyprinus carpio in the fish pond Dzabeni, Pelagonia, Macedonia. Microbiologia
Balkanica. I Balkan. Conf. of Microbiology. Abstracts. Plovdiv, Bulgaria.
17. Hristovski N., Jovanovska M., Stojanovski S., 2000: Pregled na dosega utvrdenite
paraziti vo Prespa. Me|unaroden simpozium: Odr`liv razvoj na Prespanskiot region.
Zbornik na trudovi. Ote{evo. pp. 86 - 87
18. N. Hristovski, S. Stojanovski, M. Hristovski, 2000: The parasite fauna of the Ohrid
moranec (Pachychilon pictus Heckel et Kner, 1858) from Lake Ohrid. VII Congress
of Croatian Biologists. Proceedings of Abstracts. Zagreb, Croatia, pp. 333 - 334.
19. M. Hristovski, C. Pejkovski, S. Stojanovski, Olga Davčeva, D. Angelovski, 2000:
Stanje i perspektive ribarstva u Republici Makedoniji. IV Jugoslovenski
Simpozijum "Ribarstvo Jugoslavije". Monografija. Vršac, SR Jugoslavija. pp. 19 29.
20. Stojanovski S., Hristovski, N., Hristovski, M., Cakić, P., 2000: Parazitofauna crne
mrene (Barbus meridionalis petenyi Heckel, 1847) Ohridskog jezera. IV
Jugoslovenski Simpozijum "Ribarstvo Jugoslavije". Zbornik radova. Vršac, SR
Jugoslavija. pp. 127 - 135.
21. Hristovski N., Stojanovski S., Cakić P., Kulišić Z., Hristovski M., 2001: Tkivni
helminti riba Ohridskog jezera. Naučni skup o tkivnim helmintozama ljudi i
životinja. SANU. Zbornik radova. Novi Sad, SR Jugoslavija. pp. 50 - 65.
22. Cakić P., Stojanovski S., Kataranovski D., Fišter Svetlana, 2001: Prvi nalaz
Philometroides cyprini (Ishii, 1931) na telu babuške (Carassius auratus gibelio) iz
Dunava, Jugoslavija. Naučni skup o tkivnim helmintozama ljudi i životinja. SANU.
Zbornik radova. Novi Sad, SR Jugoslavija. pp. 66 - 70.
23. N. Hristovski, S. Stojanovski, P. Cakić, M. Hristovski, Z. Kulišić, 2001: Parasite
fauna of chub (Leuciscus cephalus albus Bonaparte, 1838) from the Lake Ohrid
(Macedonia). 6th National Conference of Parasitology, With International
Participation. Program and Abstracts. Sofia, Bulgaria. p. 26.
24. Cakić P., Stojanovski S., Kataranovski D., Fišter Svetlana, 2001: The first record of
the genus Philometroides (Nematoda) in Yugoslav freshwater fishes. 6th National
Conference of Parasitology, With International Participation. Program and
Abstracts. Sofia, Bulgaria. p. 27.
25. P. Cakić, S. Stojanovski, S., Petrović, Z., Fišter, S., 2001: New data on the parasitic
copepod Dichelestium oblongum (Abilgaard) in Yugoslav section of the Danube. 6th
National Conference of Parasitology, With International Participation. Program and
Abstracts. Sofia, Bulgaria. p. 27.
26. Hristovski N., Stojanovski S., Ćirković M., Hristovski M., 2001: Parasite fauna of
carp (Cyprinus carpio) from the pond Dzabeni, in Pelagonia, Macedonia.
Contemporary Agriculture; 50(3-4): 247-250. Novi Sad, SR Jugoslavija.
27. Hristovski N., Stojanovski S., Spirkovski Z., Caki} P., Hristovski M., Kuli{i} Z.,
Baker R.A., 2001: Helmintofauna na ohridskata pastrmka (Salmo letnica Karaman,
1924) od Ohridskoto Ezero. Hidrobiolo{ki zavod, Ohrid. Zbornik na rabotite; 34(1):
25 - 40.
28. Stojanovski S., Hristovski N., Cakic P., Hristovski M., Kulisic Z., Boxshall G.A.,
2001: Parasite fauna of eel (Anguilla anguilla Linnaeus, 1758) in Lake Ohrid,
Macedonia. The 10th European Congress of Ichthyology - ECI X. Prague, Czech
Republic. p. 166.
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29. Hristovski N., Stojanovski S., Cakic P., Hristovski M., 2001: Parasite fauna of the
common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) from the Prespa Lake, Macedonia.
Journal of Animal Sciences; 5: 53-56. Bulgaria.
30. Hristovski N., Stojanovski S., Rusinek Olga, 2001: Paraziti od rodot
Diphyllobothrium kaj ribite i ~ovekot vo Ohridskoto i Bajkalskoto Ezero.
Simpozium za sto~arstvo. So me|unarodno u~estvo. Struga, Makedonija. p. 59.
31. M. Hristovski, S. Stojanovski, N. Hristovski, D. Angelovski, 2002: Proizvodnja ribe
u Republici Makedoniji, stanje pre tranzicije i perspektive. V Jugoslovenski
Simpozijum "Ribarstvo Jugoslavije". Zbornik izvoda. Bar, SR Jugoslavija. pp. 51 54.
32. Cakic P., Stojanovski S., Kulišić Z., Hristovski N., Lenhardt Mirjana, 2002:
Occurence of Anguillicola crassus (Nematoda: Dracunculoidea) in eels of Lake
Ohrid, Macedonia. Acta Veterinaria; 52(2-3): 163-169. Yugoslavia.
33. Hristovski, S. Stojanovski, P. Cakić, M. Hristovski, Z. Kulišić, 2002: Parasite fauna
of chub (Leuciscus cephalus) from the Lake Ohrid (Macedonia). Journal of
Experimental Pathology and Parasitology; 5(9): Bulgaria.
34. P. Cakić, S. Stojanovski, Z. Petrović, M. Lenhardt, S. Fišter, 2002: The first record
of parasite Nematode genus Philometroides on Yugoslav freshwater fish. Journal of
Experimental Pathology and Parasitology; 5(8): 3-6. Bulgaria.
35. Hristovski, E. Lees, R.A. Baker, S. Stojanovski, Elenica Jovanova-Hristovska, in
press: Thirty-five years of scientific research collaboration between Macedonian and
British scientists in the field of biology and parasitology. Symposium for BritishMacedonian connections. Society for Science and Art; Macedonian-British Society,
Bitola, Macedonia.
36. N. Hristovski, S. Stojanovski, P. Cakić, Z. Kulisić, M. Hristovski, 2002: Parasite
fauna of Prespa bleak (Alburnus alburnus belvica Karaman, 1924) (Pisces:
Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of Macedonia. X ICOPA. Book of Abstracts.
p. 202. Vancouver, Canada.
37. N. Hristovski, E. Krsteva, S. Stojanovski, T. Boskova, 2002: Parasite fauna of
Prespa roach (Rutilus rubilio prespensis Karaman, 1924) (Pisces: Cyprinidae) in
Lake Prespa, Republic of Macedonia. X ICOPA. Book of Abstracts. p. 203.
Vancouver, Canada.
38. Spirkovski Z., Taleski T., Stojanovski S., Velkova-Jordanoska L., 2002: Lake Ohrid
fish: Histopathological evidence of pollution impact to Lake Ohrid barbel (Barbus
meridionalis petenyi Heckel). Hydrobiological Institute-Ohrid: Limnological
investigations of Lake Ohrid, Vol. 1&2. pp. 210-214.
39. S. Stojanovski, 2003: "Fauna na monogenite trematodi - paraziti kaj ribite od
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Осврт и анализа на некои од трудовите
Д-р Стојмир Стојановски, како автор или коавтор објавил 14 трудови во
последните 5 години, и тоа.
1. Blažeković-Dimovska D., Stojanovski S., Smiljkov S., Velkova–Jordanovska L.
2017:
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“Protozoan parasites in fish from fish farms in Republic of Macedonia”.
International Symposium on animal science – ISAS 2017. Herceg Novi,
Montenegro.
Авторите наведуваат дека во С. Македонија досега се пронајдени над 100
видови паразити кај рибите, а над 10 видови припаѓаат на типот Protozoa, при што
најчесто се среќаваат: Chilodonella piscicola, Ichthyophthirius multifiliis, Goussia sp.,
Myxobolus cyprini, M. dispar, M. muelleri, M. encephalicus, Thelohanellus nikolskii, T.
hovorkai, Chloromyxum legeri и повеќе видови од родот Trichodina. Се потенцира
штетата која ја предизвикуваат протозоите, бидејќи екто- и ендопаразитските
протозои се меѓу најопасните предизвици за рибните популации и во отворените
води и на рибниците.
2. Stojanovski S., Blažeković-Dimovska D., Hristovski N., Smiljkov S., VelkovaJordanovska L., Bunevski Gj., 2017:
“Monogenean trematods of carp (Cyprinus carpio) from Lake Dojran,
Macedonia. The International Symposium on Animal Science (ISAS) 2017.
Proceedings. Herceg Novi. Montenegro..
Во трудот, авторите ги изнесуваат резултатите од испитувањата на фауната
на моногените трематоди кај крапот (Cyprinus carpio) од Дојранското Езеро, при
што се пронајдени 3 видови паразити од класата Monogenea: Dactylogyrus extensus
и Eudiplozoon nipponicum - во 32,0% случаи, и Dactylogyrus minutus - во 24,0% од
краповите. Вкупниот екстензитет на инфестација кај крапот е 64,0%, а просечниот
интензитет на инфестација е 2,17. Сите откриени паразити имаат изразено
влијание врз здравјето и кондицијата на крапот. Сите пронајдени паразити се нови
за паразитофауната на рибите од Дојранското Езеро и С. Македонија
3. S. Smiljkov S., Ilieska R., Avramovska L., Stojanovski S., BlažekovićDimovska D. 2017:
“Preliminary investigations of dominant groups of the macrozoobenthos of
Mavrovo Lake”. International Symposium on animal science (ISAS 2017). Herceg
Novi, Montenegro. Book of abstracts. p. 44.
Овој труд дава прелиминарен осврт на присуството на 5 доминантни групи
на фауната на дното од Мавровското Езеро: Gastropoda (полжави), Oligochaeta
(земјени црви), Hirudinea (пијавици), Crustacea (ракови) и Insecta (инсекти).
Притоа, доминантна група во макрозообентосот се припадниците на класата
Insecta. Добиените резултати укажуваат дека водата е со добар квалитет и припаѓа
на втора категорија.
4. Stojanovski S., Hristovski M., Smiljkov S., Atanassov G., Velkova-Jordanovska
L., Blažeković-Dimovska D., 2017:
“Summary of Significant Fungal Infections in Mollusca and Crustacea“. Acta
zool. bulg. Suppl. 8: 231-234.
Во овој прегледен труд се истакнува дека неповолните социјални, економски
и еколошки последици од неконтролираното движење на живи водни животни и
нивните производи ја зголемија глобалната свест за потребата од подобри
стандарди за управување со здравјето. Сериозното влијание на неограничените
меѓународни движења на водни животни доведе до развој на здравствени
сертификати и методологии за намалување на ризикот. Зголемениот развој на
аквакултурата на школки и неодамнешниот напредок во дијагностичките техники,
заедно со диверзификација на видовите школки и ракови кои се одгледуваат,
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продолжуваат да обезбедуваат навидум неисцрпна основа за појава на нови
проблеми со заразни болести. Опишани се бројни видови на габи од разни школки
и ракови. Некои габи имаат сериозно влијание врз дивите популации или
производството на аквакултура од школки и ракови. Оваа статија дава резиме на
најважните агенси кои предизвикуваат габични инфекции кај мекотели и ракови,
и тоа од групите Phycomycetes, Deuteromycetes, Hydromycetes и Oomycetes,
нивното влијание врз домаќинот и кај кои видови школки и ракови се наоѓаат.
5. Smiljkov S., Stojanovski S., Ilieska R., Gjorgjioski F., Gusheski D.,
Blažeković-Dimovska Biljana Strojmanovska, 2017:
„First finding of endemic leech Cystobranchus pawlowskii (Sket, 1968),
parasitizing Oncorhynchus mykiss (walbaum, 1792) from fish farm in Republic of
Albania“. 4th International Conference on Parasitology, Prague, Czech Republic.
Оваа ендемична пијавица од семејството Piscicolidae е пронајдена само во
Охридското езеро. Живее на различни рибни групи од Охридското Езеро (крап,
пастрмка и сл.) Како паразитска форма. Во нашето истражување, пијавицата е
пронајдена на пастрмски рибник во Тушемиште, Р. Албанија. Тоа е прво откритие
на Cystobranchus pawlowskii како паразит кај калифорниската пастрмка
(Onkorhynchus mykiss), и воопшто на рибник, при што во нашиот случај има
предизвикано огромна смртност на рибникот.
6. Blažeković-Dimovska D., Stojanovski S., Cvetkovikj A., 2017:
“Monogenean parasites from the genus Dactylogyrus (Diesing, 1850) in common
carp (Cyprinus carpio L., 1758) from cyprinid fish farm in Pelagonia region
(Bitola, Macedonia)”. 3 rd International Symposium for agriculture and food ISAF 2017. Ohrid, Macedonia.
Во овој труд, авторите ги изнесуваат резултатите од паразитолошките
испитувања на крапот (Cyprinus carpio) од рибник во Пелагонискиот регион, при
што е установена инфестираност со два вида паразити од родот Dactylogyrus:
Dactylogyrus extensus и Dactylogyrus minutus.
7. S. Stojanovski, D. Blažeković-Dimovska, S. Smiljkov., L. VelkovaJordanovska 2018:
“Summary of Significant Parasitic Infections in Mollusca”. International Journal
of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES). 8(1): 61-66. Tirana.
Во овој прегледен труд се истакнува дека неповолните социјални, економски
и еколошки последици од неконтролираното движење на живи водни животни и
нивните производи ја зголемија глобалната свест за потребата од подобри
стандарди за управување со здравјето на школките. Зголемениот развој на
аквакултурата на школки и неодамнешниот напредок во дијагностичките техники,
заедно со диверзификација на видовите школки кои се одгледуваат, продолжуваат
да обезбедуваат навидум неисцрпна основа за појава на нови проблеми со заразни
болести. Опишани се бројни видови на паразити од разни школки. Некои
паразити имаат сериозно влијание врз дивите популации или производството на
аквакултура од школки. Оваа статија дава резиме на најважните агенси кои
предизвикуваат паразитски инфекции кај мекотели, и тоа од групите Apicomplexa,
Stramenopiles,, Haplosporidia (Haplospora), Bucephalidae, Fellodistomidae, потоа
инфекции со Bonamia ostreaе, Mikrocytos mackini, Marteilia спп., Polydora спп.,
Echeneibothrium spp., Echinocephalus spp., Sulcascaris sulcata, Angiostrongylus
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cantonensis, Mytilicola intestinalis, Pectenophilus ornatus и други патогени
трематоди..
8. S. Stojanovski, D. Blažeković-Dimovska, S. Smiljkov, 2019:
“Contribution to parasite fauna of Prespa roach Rutilus prespensis (Karaman,
1924) (Pisces: Cyprinidae) in Lake Prespa, North Macedonia”. 3rd International
Conference on Zoology, Zoonoses and Epidemiology. Abstracts. p. 121
Во трудот, авторите, врз основа на испитувањата на грунецот (Rutilus
prespensis) од Преспанското Езеро, известуваат дека е констатирано присуство на
14 видови паразити: 3 протозои (Myxobolus cyprini, Myxobolus dispar, Chilodonella
piscicola), 3 моногенеи (Dactylogyrus sphyrna, Dactylogyrus erhardovae,
Paradiplozoon zeller), 2 трематоди (Posthodiplostomum cuticola (ларва) и Nicolla
testiobliquum), 2 цестоди (Ligula intestinalis (плероцеркоид) и Caryophyllaeus
laticeps), 2 нематоди (Contracaecum microcephalum (ларва) и Philometra ovata), 1
акантоцефала (Metechinorhynchus truttae) и 1 крустацеа (Ergasilus sieboldi).
Притоа, вкупниот екстензитет на инфестација кај сите риби изнесува 95,63%, а
највисок е со Posthodiplostomum cuticola (ларва) - 84,70% и Ligula intestinalis
(плероцеркоид) - 77,04%.
9. D. Blažeković-Dimovska, S. Stojanovski, 2019:
“First record of Ichtiophthirius multifiliis on cyprinid fishes from aquaculture
facilities in Macedonia”. Book of proceedings. International Scientific
Agriculture Symposium“AGROSYM 2019” Jahorina, BiH.
Во овој труд е опишан наодот на Ichtiophthirius multifiliis кај 3 најзначајни
видови ципринидни видови риби од рибниците во С. Македонија (крап - Cyprinus
carpio, бел амур - Ctenopharyngodon idella и бел толстолобик - Hypophthalmichthys
nobilis). Ichtiophthirius multifiliis е најголемата позната паразитска протозоа
пронајдена кај рибите. Во нашето истражување, оваа протозоа е пронајдена во
сите годишни времиња, освен во зима. Вкупно, екстензитетот на инфекција со I.
multifiliis кај ципринидните риби од аквакултурните објекти во С. Македонија, по
сезони, беше следна: пролет - 0,79%; лето - 2,99% и есен - 0,44%, додека средниот
интензитет беше: пролет - 12,56; лето - 26,70 и есен - 50,00. Наодот на I. multifiliis
кај крапот и белиот толстолобик во оваа студија се сметаат за први наоди во С.
Македонија. Исто така, овие два риба се сметаат за нови домаќини на I. multifiliis
во македонските води.
10. D. Blažeković-Dimovska, S. Stojanovski, 2019:
“Parasite fauna in common carp (Cyprinus carpio l., 1758) from cage culture
system on Tikvesh Reservoir (Macedonia)”. UBT International Conference.
394.https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2019/events/394
Во трудот, авторите нагласуваат дека болестите кај рибите се еден од
лимитирачките фактори во одгледувањето риби во кафезни системи, и ги
изнесуваат резултатите од испитувањата на фауната на моногените трематоди кај
крапот (Cyprinus carpio) од акумулацијата Тиквеш, при што се пронајдени 5
видови паразити: Trichodina sp., Dactylogyrus extensus, Eudiplozoon nipponicum,
Bothriocephalus opsariichthydis и Ergasilus sieboldi. Во ограничени услови, како
што се кафезите, густината на рибите е многу голема и резултантниот стрес може
да дејствува како предиспонирачки фактор за одредени патогени микроорганизми
да предизвикаат болести. Сето тоа, заедно со флуктуациите на условите на
животната средина и / или стресот, можат да го фаворизираат размножувањето на
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паразитите што може да доведе до значителна смртност кај риби одгледувани во
кафезни системи.
11. D. Blažekovic-Dimovska, S. Stojanovski, 2020:
“First record of Apiosoma piscicola (Blanchard, 1885) (Ciliophora:
Epistylididae) in common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) (Pisces:
Cyprinidae) from aquaculture facilities in North Macedonia. Annals of
Parasitology. 66(2): 227–230 doi: 10.17420/ap6602.258”
Овој труд се однесува на испитувањата на 8 најзначајни и најголеми
аквакултурни објекти за производство на крап во Северна Македонија, при што е
опишан наодот на протозоата Apiosoma piscicola. Во нашето истражување, оваа
протозоа е пронајдена кај крапот во акумулацијата Глобочица во текот на зимата.
Вкупно, екстензитетот на инфекција на крапот со Apiosoma piscicola изнесуваше
62,20%, додека средниот интензитет беше 17,58. Наодот на Apiosoma piscicola кај
крапот во оваа студија се смета за прв наод во С. Македонија. Исто така, се смета
дека овој вид риба е нов домаќин за Apiosoma piscicola во македонските води.
12. D. Blažekovic-Dimovska, S. Stojanovski, 2020:
“Grass Carp (Ctenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) (Pisces: Cyprinidae)
as host of new parasite species in the Ichthyoparasitofauna of Macedonia.” J.
BioSci. Biotech. 9(2): 29-35.
Белиот амур (Ctenopharyngodon idella) е еден од најважните видови риби од
семејството Cyprinidae во објектите за аквакултура на циприниди во С.
Македонија. Паразитолошки се испитани примероци на бел амур од најзначајните
и поголемите ципринидни рибници во С. Македонија. Во оваа студија беа
утврдени следниве видови паразити: Dactylogyrus lamellatus, Tylodelphis clavata
(ларви) и Sinergasilus major. Највисок екстензитет на инфекција (35,52%) и среден
интензитет (167,15) се утврдени со Sinergasilus major, и тоа во есен. Наодите на
Dactylogyrus lamellatus, Tylodelphis clavata (ларви) и Sinergasilus major кај амурот
во оваа студија се сметаат за први наоди за македонската аквакултура. Амурот се
смета за нов домаќин на овие видови паразити во македонската аквакултура. Со
овој труд се нагласува потребата, строго да се контролира и проценува од самиот
почеток увозот на риба во земјата, особено на потенцијалните патогени, со цел да
се заштитат не само автохтоните видови риби, туку и самиот воден екосистем.
13. D. Blažekovic-Dimovska, S. Stojanovski, 2020:
“Ectoparasitic species of the genus Trichodina (Ciliophora: Peritrichida)
parasitizing Macedonian freshwater fish”. Acta Biologica. 27: 11-20. DOI:
10.18276/ab.2020.27-02
Во овој труд, авторите ги изнесуваат резултатите од паразитолошките
испитувања на паразитите од родот Trichodina кај слатководните риби од
Република С. Македонија. Триходинидите се веројатно најчесто среќаваните
протозои кај рибите во морските и слатководните средини. Тие се наоѓаат
типично на жабри, кожа и перки на риби. Целта на оваа студија беше да се
процени екстензитетот и просечниот интензитет на инфекција на паразитите од
родот Trichodina кај слатководни риби во од најзначајните и поголемите
ципринидни рибници во С. Македонија. Вкупно, екстензитетот на инфекција со
Trichodina spp. беше 35,67% кај обичниот крап (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758), и
11,84% кај белиот амур (Ctenopharyngodon idella, Valenciennes 1844), додека
просечниот интензитет беше 7,56 кај белиот амур и 4,56 кај обичниот крап.
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Највисокиот екстензитет на инфекција со Trichodina spp. кај крапот беше во
пролет - 11,82%. Клиничките знаци на триходиодијаза кај рибите се бавно
движење, губење на апетит, темна дисколорација на грбот, некроза и чир на
различни делови од телото и прекумерна акумулација на слуз на жабрите. Ако
триходинидите се појават во аквакултурата, тоа обично укажува на еутрофикација
или слаб квалитет на водата. Нашите откритија на Trichodina sp. кај белиот амур
се први за С. Македонија. Исто така, овој вид риба се смета за нов домаќин на
Trichodina sp. во македонските води.
14. S. Stojanovski, D. Blažeković-Dimovska, S. Smiljkov, 2020:
“Parasite Fauna of the Prespa Roach Rutilus prespensis (Karaman, 1924)
(Cyprinidae) in Lake Prespa, Republic of North Macedonia”. Acta Zool. Bulg.,
Suppl. 15: 55-59.
Осум од единаесетте автохтони видови риби на Преспанското Езеро се
ендемични. Еден од овие ендемични видови риби е преспанскиот грунец Rutilus
prespensis. Паразитолошкиот преглед од македонскиот дел на Преспанското Езеро
покажа дека 175 примероци од 183 испитани примероци (95,63%) се инфицирани
со паразити. Идентификувани се 14 видови паразити: 3 протозои (Myxobolus
cyprini, M. dispar и Chilodonella piscicola), три моногенеи (Dactylogyrus sphyrna, D.
erhardovae и Paradiplozoon zeller), 2 трематоди (Nicolla testiobliquum и
метацеркарии од Posthodiplostomum cuticola), 2 цестоди (Caryophyllaeus laticeps и
плероцеркоиди од Ligula intestinalis), 2 нематоди (Philometra ovata и ларви на
Contracaecum microcephalum), 1 акантоцефала (Metechinorhynchus truttae) и 1
крустацеа (Ergasilus sieboldi). Најраспространети видови на паразити беа
Posthodiplostomum cuticola (ларва) (84,70%), Ligula intestinalis (плероцеркоид)
(77,04%) и Dactylogyrus sphyrna (38,80%).

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Следејќи ја целокупната активност на Д-р Стојмир Стојановски 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 Стојановски
може да се забележи дека сериозно и успешно навлегол во проучувањето на
паразитните болести кај животните, болестите на рибите, пчелите и дивечот и
други области на полето на Ветеринарна медицина.
Кандидатот Д-р Стојмир Стојановски и претходно (од 2009 год) е избран од
страна на Матичната комисија за вршење на подготовките за почеток со работа на
Ветеринарниот факултет - Битола, за вонреден професор по предметите
Паразитологија и Болести на риби, пчели и дивеч.
Врз основа на Законот за научно-истражувачка дејност и Законот за високо
образование, како и приложената биографија, списокот на приложените научни
трудови, досега покажаните резултати во работата, и личното познавање на
кандидатот, рецензенската комисија едногласно предлага Д-р Стојмир Стојановски,
да биде избран во насловно звање Вонреден професор од научните области 40714
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(Болести на риби, пчели и дивеч), 40716 (Паразитни болести) и 40734 (Друго) на
Ветеринарниот факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” Битола.

Рецензентска комисија:
1. Д-р Христо Даскалов, редовен професор, с.р.
2. Д-р Зоран Кулишиќ, редовен професор, с.р.
3. Д-р Јована Стефановска, вонреден професор, с.р.
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АНЕКС 1
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА
ИЗБОР ВО ЗВАЊА
-секој исполнет услов се обележува со X-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата
комисијаПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените
трудови
треба
да
се
нотирани
на
универзитетскиот
репозиториум
1
http://eprints.uklo.edu.mk/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на
сесија на научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени
проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или
институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава

Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање,
имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk
1
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство) 2
вкупно исполнети услови од прв критериум

ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите
за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма
на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член
на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација.
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5
години
вкупно исполнети услови од втор критериум
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Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166
став (3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во
звање во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија,
правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од
релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите
на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ
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РЕЦЕНЗИЈА
на учебното помагало под наслов „ОСНОВИ НА МЕНАЏМЕНТ НА ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА“ - ПРАКТИКУМ од авторот д-р Билјана Петровска од Ветеринарен
факултет – Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола.
Врз основа на одредбите од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола, како и Одлука бр. 02127/5 донесена на ден 10.05.2021година на седницата на Наставно-научниот совет на
Ветеринарен факултет – Битола избрана е Рецензиона комисија во состав:
- д-р Цветко Смилевски, редовен професор во пензија, Бизнис Академија
Смилевски (БАС) – Скопје,
- д-р Еленица Софијанова, редовен професор, Економски факултет – Штип,
Универзитет "Гоце Делчев"- Штип,
за изготвување на извештај, рецензија на приложениот ракопис со наслов „ОСНОВИ
НА МЕНАЏМЕНТ НА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА“ – практикум од д-р Билјана
Петровска, наменет за студентите од прв и втор циклус интегрирани студии по
ветеринарна медицина на Ветеринарниот факултет – Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ – Битола. По прегледот на ракописот, Комисијата до Наставнонаучниот совет на Ветеринарен факултет го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
Ракописот "Основи на менаџмент на ветеринарна медицина - практикум"
од д-р Билјана Петровска, претставува учебно помагало кое ќе се користи за
изведување на практична настава по предметот: Основи на менаџмент на ветеринарна
пракса, предмет кој е дел од студиската програма на Ветеринарниот факултет во
Битола. Ракописот претставува континуирана заложба на авторот да ја оформи
потребната литература од областа на менаџментот. Истиот е наменет за студентите по
ветеринарна медицина и ги содржи оние теми од менаџментот за кои авторот сметал
дека во иднина ќе им бидат од корист на идните доктори по ветеринарна медицина,
првенствено во креирањето на сопствен бизнис во оваа сфера но и во други подрачја
значајни за нивниот иден професионален развој.
Содржината на ракописот е напишана на македонски јазик на116страници (A4
формат, Times New Roman 12, единичен проред). Покрај текстуалниот дел, во
ракописот се додадени и8 слики, 15 табели и 78 референци на користена литература од
домашно и странско потекло.
Градивото во овој практикум е конципирано во 8 главипри што секоја глава
претставува посебна вежба во согласност со наставната програма по предметот Основи
на менаџмент на ветеринарна пракса. Секоја од главите започнува со краток преглед
на содржината која е разработена во таа глава. Овој дел од практикумот е доволна
основа за решавање на практичните вежби и значителен извор за совладување на
програмската материја за предметот за кој сеуште нема универзитетски учебник.
Вклучени се и примери кои имаат за цел сликовито да ја прикажат материјата и да ја
доближат до студентите. За проверка на стекнатите знаења и сознанија секоја глава
содржи и прашања за проверка на знаењата и дискусија, како и практична работа во
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форма на вежби и ситуациони задачи кои им овозможуваат на студентите да проверат
дали целосно ја разбрале наставната материја.
Исто така некои од поглавјата содржат и тестови признати во науката на
менаџментот кои се однесуваат на согледување на сопствените карактеристики,
вештини и предиспозиции во поглед на мотивацијата, лидерството, комуникацијата,
организирањето, и тимската работа.
Краток осврт на содржината на тематските целини:
Вежби за глава 1 – Историски развој и вовед во теоријата на менаџментот. Ова поглавје
го опфаќа тематските целини: Ран и модерен менаџмент, како и теориските правци
важни за развојот на менаџментот.
- Прашања врзани за развојот на менаџментот како пракса и како наука
Вежби за глава 2 – Дефинирање на менаџментот и менаџерите, ветеринарните
менаџери, менаџерските нивоа и улоги, како и функциите на менаџментот.
- Примери и прашања со кои се поставуваат основите на разбирањето и суштината
на овие термини и нивното значење за организациите.
Вежби за глава 3 – Планирање како примарна менаџерска функција, цели и фази во
процесот на планирање, дефинирање на мисијата и визијата на организацијата,
примена на SWOT анализа во ветеринарната медицина, изработка на Бизнис-план.
- Примери, прашања и вежби кои на студентите во голема мерка ќе им помогнат за
практично совладување на сите поставени задачи, кои се однесуваат на
препознавање на силните и слабите страни на одреден симулиран реален или
замислен бизнис –план, одредување на визијата и мисијата на бизнис –планот.
Вежби за глава 4 – Организирање –што е организирање, организациска структура,
принципи на организирањето, организирање на ветеринарната пракса во Р.С.
Македонија
- Примери, прашања и вежби за совладување на принципите на организирањето, како
и задачи за креирање на организациска структура на реален или замислен бизнис.
Вежби за глава 5 – Тим и тимска работа – што е тим, а што група, фазите во развојот
на тимот, улогите во развојот на тимот, предностите и недостатоците на тимот,
значењето на тимската работа за ветеринарната пракса.
- Примери, прашања и вежби со цел совладување на тимската работа преку
индивидуална и групна работа
Вежби за глава 6 – Комуникации – што е комуникација, видови на комуникација во
ветеринарната пракса, основни комуникациски вештини во ветеринарната пракса,
можни бариери во комуникацијата.
- Примери и прашања за совладување на комуникациските вештини
- вежби за демонстрирање на вештини во комуницирањето во ветеринарната
медицина.
Вежби за глава 7 – Мотивација – што е мотивација, теории на мотивацијата
(современи, процесни), мотивација во ветеринарната професија.
- Примери и прашања за значењето на мотивацијата во секојдневниот живот и
работење
- Вежби за откривање на сопствените мотиви при изборот на професија и
мотивираноста за постигнување на што подобри резултати во извршувањето на
задачите.
Вежби за глава 8 – Водство и менаџирање во ветеринарната пракса - што е водство,
теории за водство, клиничко водство и менаџирање во ветеринарната пракса, стилови
на водство во ветеринарната пракса
- Примери прашања и вежби врзани за целта на водството, односно неговата
важност за раководните позиции
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-

Задачи за истражување
компоненти во водството.

на

емоционалните,

физичките

и

интелектуаните

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Овој ракопис претставува значаен приодонес на авторот да ги доближи
теоретски и практично основите на менаџментот до студентите по ветеринарна
медицина како едукативен стручен материјал. Во тој контекст, со овој понуден ракопис
како учебно помагало, се создаваат можности студентите да стекнат основни
познавања од областа на менаџментот за кои веруваме дека во иднина во голема мерка
ќе им бидат од корист во нивниот понатамошен професионален развој. Ракописот е
напишан на оригинален начин и може слободно да се каже дека истиот претставува
научен материјал со висок квалитет, затоа што е единствен од оваа област во која е
третирана ветеринарната медицина со што ќе им се овозможи на студентите да добијат
теоретски и практични базични знаења по предметот Основи на менаџмент на
ветеринарна пракса.
Поради ваквиот стил, со што се задоволени и педагошките стандарди на
презентирање на материјалот, се очекува студентите без тешкотија да ја совладаат
оваа материја.
Од горенаведеното, Комисијата констатира дека ракописот целосно ги
оправдува и задоволува основните критериуми за објавување и поради тоа Комисијата
во долу наведениот состав, со особена чест и задоволство му предлага на Наставно –
научниот совет на Ветеринарен факултет – Битола, да донесе одлука за усвојување на
овој извештај и рецензираниот ракопис да го издадекако учебно помагало под наслов
"Практикум по Основи на менаџмент на ветеринарна медицина".

РЕЦЕНЗЕНТИ:

1. д-р Цветко Смилевски,
редовен професор во пензија,
Бизнис Академија Смилевски (БАС) – Скопје, с.р.

2. д-р Еленица Софијанова,
редовен професор, Економски факултет – Штип,
Универзитет Гоце Делчев- Штип, с.р.
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