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До 

Советот за докторски студии 

Економски факултет - Прилеп 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација 

 
 
Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана 
на11.06.2021 год, со одлука бр. 02-550/21, формира Комисија за оценка на докторската 
дисертација на кандидатот м-р Афердита Шабани, со наслов: „Странските директни 
инвестиции во функција на економскиот развој на Р.Косово “ 
.  
 

Комисијата се состои од следните членови: 
 

1. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

2. Проф. д-р Насир Селими, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово 
 

3. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
 

4. Проф. Д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-
Битола 
 

5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“-Битола 

 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го 
поднесува следниов: 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. Биографски податоци 

 

Кандидатката Афердита Шабани е родена на 25.05.1971 година во Митровица. Таа се 
стекнала со средно образование во Раховец, а дипломирала на Универзитетот во 
Приштина во 1995 год. Потоа студирала на на колеџот Глобус во Приштина, што го 
завршила  во 2012 година. Во меѓувреме, таа се запишала докторски студии на 
Економскиот факултет во Прилеп. 

Кандидатката Афердита Шабани е вработена во Даночната управа на Косово, каде во 
2006 година започнала како даночен инспектор за Ѓаковскиот регион. Додека од 2007 
година е префрлена како образовен инспектор во регионот на Приштина, каде што 
продолжува да работи, а во моментално работи каколидер на советодавниот тим за 
даноци во Службата за даночни обврзници и образованието во Приштина. 

Од 2006 година таа успешно завршила обука на различни нивоа на даночен инспектор, а 
од 2013 година учествува во работна група со експерти од -misioni TAIEX на Европската 
комисија за усогласување на Законот за ДДВ во директивата на ЕУ. Исто така на 
06.11.2015,  учествувала во работната група за спроведување на меѓународниот трансфер 
на цени организиран од компанијата PWC Price Waterhouse и Coopers во соработка со 
Американската стопанска комора на Косово. 

Кандидатката Афердита Шабани Работела како предавач, првично на обуки 
организирани од НВО Желт тренинг центар во текот на 2012-2013 година, а подоцна во 
текот на 2016-2017 година е ангажирана во колеџот "Пјетер Буди" во Приштина. 

Кандидатката Афердита Шабани ги објавила следниве трудови: 
1. Косово - конкуренцијата и пазарните економија, Меѓународен 
Мултидисциплинарен научна конференција на општествени науки и уметности, 
Кешот: SGEM СОЦИЈАЛНА Зборник 2017 - ISBN 978-619-7105-93-3 , Книга 1, Том 
1. 887-894 стр. SGEM www.sgemvienna.org. 
2. Фармацевтска конкурентност и влијание врз здравјето на населението во Косово 
2010-2017. Весник на фармацевтски науки и истражување том 3, 2018, 509-510 
ISSN 0975-1459 www.jpsr.pharmainfo.in SCOPUS 
3. Влијание на меѓународниот монетарен фонд и анализата на глобализацијата на 
случајот на Република Македонија. Дванаесетта меѓународна научна конференција 
Знаење без граници 31.3-2.4.2017, Врњачка Бања, Србија - Институт за управување 
со знаењето ISSN 1857-923X 
4. Стратешки алијанси и промени во конкуренцијата на животната средина. 
Меѓународен весник на фармацевтски науки Преглед и истражување - ISSN 0976-
044X www.globalresearchonline.net. итн, 
 
Таа присуствувала на семинари и обуки, и тоа 
 1. 4-тата Меѓународна научна конференција на факултетите за економија и бизнис 
администрација -University Тетово Факултетот за бизнис на Универзитетот Хаџи 
Зека ISCFE 02.December 2016- 2016 Тетово, Македонија. 
2. Дванаесетта меѓународна научна конференција Знаење без граници-Врњачка 
Бања, Србија 31 март 2017 година. 
3. Услови и перспективи - Универзитет "Гоце Делчев" Штип итн 
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2. Анализа и коментари за докторската дисертација 

 

Докторската дисертација „Странските директни инвестиции во функција на 
економскиот развој наР.Косово “на кандидатот м-р Афердита Шабанисе состои од 
6глави, и е напишана на 258страници. 
 

Во прватаглаваод оваа докторска дисертација е презентирана методолошката 
рамка на истражувањето. Бидејќи предметот на истражување во оваа докторска 
дисертација е повеќедимензионален и опфаќа различни научни дисциплини, т.е. 
определени сегменти од некои интересни, за оваа проблематика, истражувачки 
резултати, фокусот на анализите е концентриран на испитуваниот период (2008-2018 
год.) преку компаративно разгледување на главните детерминанти во таргетираните 5 
транзициски земји од регионот( Црна Гора,Р.Србија,Р.Македонија, Р.Бугарија и 
Хрватска споредбено со состојбите во Р.Косово) со цел да се понуди предлог-модел на 
политика за истражувачкиот проблем, а којшто се однесува на ефектите на странските 
директни  инвестиции врз економскиот развој во Р.Косово. 

Во вторатаглава од оваа докторска дисертација се елаборирани СДИ како 
подпроцес на глобализацијата, чиј главен нивен оператор денес се ТНК. Имено, во овој 
истражувачки сегмент иницијално се разгледувани теоретските аспекти на 
глобализацијата. Во овој дел од истражувањето акцентот е ставен на СДИ, како клучен 
дел од процесот на глобализацијата. Притоа, се анализирани  видовите СДИ, мотивите за 
нивно привлекување, факторите што директно влијаат врз зголемувањето или 
намалувањето на нивниот обем во земјите од регионот, со посебен осврт на Р.Косово. 
Исто така, се истражувани и повеќе стратегии коишто би се применувале за 
поттикнуваат на СДИ во косовската економија во иднина, и тоа земајќи ги предвид push 
и pull страните во овој процес. Имено, тоа се однесува на кохерентните политики во 
земјите од регионот и интересот на меѓународниот бизнис за лоцирање на странскиот 
капитал во атрактивните стопански гранки и дејности,односно нивната поврзаност со 
домашните компании. 

Третата главаод истражувањето е фокусирана на прашањето: дали СДИ во 
транзициските земји од Западен Балкан, со посебен осврт на Р.Косово, ги  поттикнуваат 
домашните инвестиции (crowding inefekt) или ги истиснува  (crowding out efekt), односно 
што треба да се преземе за да се забрза економскиот развој на Косово? Оттука, најнапред 
е направан краток осврт на макроекономскиот амбиент во Р.Косово, при што се 
диференцирани главните фактори за натамошен развој на косовската економија. За 
градење макроекономска стабилност особено е битно решавање на постојните 
општествено- политички прашања, односно постигнување билатерални и 
мултилатерални договори со соседите околу дефинирањето на границите и 
признавањето на независноста на Р.Косово,осигурување на сигурноста и безбедноста на 
капиталот и решителна борба со корупцијата во земјата. 

Во четвртата глава се опишани ефектите од странските директни инвестиции, 
главно, разгледувани преку статистичките показатели и истражувањата во оваа област 
од страна на научните институции и агенциите задолжени за нивно следење. До денес, 
голем број автори посветуваат особено внимание на ова прашање. Сите тие се обидувале 
да најдат најсоодветен начин за привлекување или поттикнување инвестиции. Секој од 
авторите има свој сопствен специфичен придонес и различни пристапи за привлекување 
на странските директни инвестиции. Оттука, во овој дел, се анализирани 
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карактеристиките, предностите и недостатоците на некои од досега преземените 
реформски зафати во текот на приватизацијата на општествениот капитал, потоа 
реформите во даночниот систем и градењето функционални институции за натамошно 
унапредување на даночната политика. Финансискиот сектор, исто така, има клучна 
улога во обезбедувањето поволни кредити,нови услуги и производи, а инвестициските 
фондови можат да влијаат врз идниот готовински тек и емисиите на акции и 
обврзници,односно нивна трансформација во готови парични средства. 

Во петтата глава од докторската дисертација се оценува нивото на инвестиции, 
односно е оцената севкупната инвестициската клима за привлекување СДИ. Како 
посебен сегмент  е анализирана економската оправданост на инвестициите и нивниот 
придонес во развојот на земјата. Како резултат, се дадени повеќе предлози за 
дефинирање на стратегијата и политиките за привлекување СДИ во иднина. Исто така, 
тука посебно е оценет придонесот на мерките што се преземаат за спречување на 
корупцијата, како еден од основните предуслови за поголем прилив на СДИ во иднина. 
Оттука, во овој дел од истражувањето посебно е спроведена анализа на постојните 
политики за привлекување поголем обем на СДИ. Имено, главна поента е ставено на 
потребата од поагресивната промоција на условите за инвестирање во Р.Косово, при што 
се таргетирани повеќе интересните локации и сектори за привлекување на 
инвеститорите, со нагласување на потеребите од интензивирање на контактите со оние 
инвеститори коишто би можеле да остварат партнерски односи со профитабилните 
домашни компании за вложување нивни капитал во унапредувањето на 
менаџментот,трансферот на знаењата и вештините, новите технолошки 
решенија(особено од ИТ) итн. 

Овие анализиовозможиле да се обезбедатпотребните податоци за главните 
фактори што влијаеле врз растот или придонесле за намалувањето на инвестициите. 
Иницијално според резултатите од истражувањето би требало да се отстранат сите 
фактори што ги одвраќаат инвеститорите да вложуваат во Р.Косово, а такви главно 
се:макроекономската нестабилност, висока надворешна нерамнотежа меѓу јавниот и 
надворешниот долг, дефицитот на тековната сметка на платниот биланс, политичките 
ризици, неефикасната правна регулатива и бирократските бариери, лошата 
инфраструктура и сл. 

Шестата главае посветена на креирање предлог - модел на политика за 
привлекување СДИ во Р.Косово. Тука најнапред се разгледувани следниве 
детерминанти:растот на СДИ  per capita  во определениот период,растот на greenfield 
инвестициите, бројот на странските инвеститори ( односно бројот на компании, чии 
основачи се странци или странските компании каде што инвеститорите се сопственици 
со поголем пакет на акции), растот на вработеноста, растот на БДП, бројот на 
заедничките проекти што Агенцијата или Владата ги промовирала во соработка со 
партнерите  на национално или локално ниво.Добиенитепоказатели за Р.Косово, натаму, 
се компариранисо дел од земјите во развој од  Западен Балкан. Споредбената анализа 
послужила како основа за креирање  предлог-модел на политика за привлекување СДИ 
во Р.Косовошто со нелјзина реализација би го интензивирала присуството на СДИ во 
земјата. 

Во последниот дел од докторската дисертација се презентирани  заклучните 
согледувања, од што се потенцирани и определените  забелешки и препораки со што се 
сумираат резултатите од истражувањето.  
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2.1 Цели и истражувачки прашања 

 

Целта на ова истражување е од теоретска гледна точка да се елаборира и 
емпириски да се оцени улогата на странските инвестиции врз економскиот развој во 
земјите од регионот, со посебен акцент на нивниот ефект врз економијата во Р.Косово. 
Проблемот на истражување е анализиран од повеќе аспекти, при што се користени 
техниката на мерење, нивното предвидување и испитување на нивното влијание врз 
растот. 

Поконкретно, интересот е насочен кон тоа да се создаде адаптациски модел 
којшто ќе се користи за мерење, симулирање и предвидување на ефектите од СДИ во 
Р.Косово. Целта на многу земји во меѓународниот бизнис е во секое време да имаат 
преглед на главните постулати на економските политики и нивното влијание врз 
странските инвестиции во конкретната земја, т.е. да бидат информирани за да се 
оспособат за спроведување соодветни анализи и да можат да донесуваат  активни и 
релевантни одлуки, односно  да можат  да го предвидуваат и планираат идното движење 
на инвестициите. Освен факт, што на прв поглед може да се превиди, е мерењето на 
резултатите од СДИ со помош на секторска анализа,така што ако се знаат точните 
податоци, тогаш ќе може да се врши трансферирање на активностите од една кон друга 
дејност. Со  мерењето и анализата на факторите коишто би можеле да влијаат врз 
меѓународниот бизнис и инвестирањето во Р.Косово, пред сé, ќе може промените  да се 
следат и да се детектира учеството врз настанатите промени. 

Имајќи ги предвид можните ограничувања во релациите меѓу СДИ и 
економскиот развој на домицилната земја, главниот мотив на ова истражување 
прекуоценувањето на ефектите да можат да се направат предвидувања, да се планираат 
ефектите и да се изготват соодветни стратегиски пристапи и политики за проектирање 
на идното движење на странските инвестиции во Р.Косово. 

Истражувањето се осврнува на следниве истражувачки прашања:  

 каква е моменталната ситуација со приливот на СДИ во Косово; 
 кои се резултатите од досегашните истражувања и дали во нив се 

презентираниможни модели и пристапи за зголемување на обемот на странски 
директни инвестиции во Косово; 

 кои се можностите за дефинирање модел на политика што ќе помогне во 
привлекувањето на СДИ во Косово; 

 да се утврди влијанието и значењето на фискалната и даночната политика и 
севкупната инвестициска клима врз странските директни инвестиции во Р. 
Косово ; 

 какви се прогнозите за движењата на СДИ во иднина, што може да се утврди со 
помош на моделите на политиките што биле практикувани во целните 
транзициски економии од регионот и нивните искуства од досегашните 
инвестициите. 
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2.2 Истражувачки дизајн и методологија 

 

Со цел да се одговори на претходно формулираните истражувачки прашања 
истражувањето во оваа докторска дисертација вклучува: преглед и користење на  
стручната и научната литература од областа на меѓународниот бизнис, економската 
политика, финансискиот менаџмент, управувањето со ризикот при инвестирањето, 
стратегискиот менаџмент и сл. Дополнителните основни податоци кои се обезбедени 
преку спроведување одделно истражувања, што е изведено со помош на интервјуа и 
користење анкетирање преку структуриран прашалник со определен број менаџери на 
странски компании во Република Косово помага да се идентификува проблемите помеѓу 
домашните компании со компаниите со СДИ. Оттука, според својата природа 
истражувањето е експлораторно и овозможува неопходни информации за изработка на 
модел политика за привлекување  странски директни инвестиции во Косово. Сето тоа се 
врши со комбинирање на теоријата и практична примена на резултатите. 

Податоците за емпириската анализа се обезбедени од примарни и секундарни извори. 
Примарните податоци се собирани со користење на техниките за испитување и 
спроведување  интервјуа со случајно избрани менаџери на странски компании во 
Р.Косово. Компаниите избрани врз основа на неколку критериуми (т.е. големина, број на 
вработени, постојни активност). Додека анкетирањето е извршено преку структуриран 
прашалник со однапред изготвени прашања. За собрање на потребните податоци за 
моделот за моделирање понатаму се користени различните видови  извештаи на 
компаниите коишто се учесници во студијата на случај; 

 Секундарните податоци се обезбедени од објавените истражувања во оваа област, 
односно од расположливата литература,различни статии и студии што располагаат со 
податоци од некои претходни истражувања, а коишто ќе можат да се користи при 
анализата. 

Податоците што се обезбедени од анкетата натаму се анализирани преку 
користење на низа квантитативни методи. Најнапред користена е мултиваријантната 
анализа на податоци за да се открие корелацијата на феномените што треба да се 
истражат. Податоците се обработувани, главно преку користење на математичко-
статистички методи. Обработката на податоците е извршена преку 
описна(дескриптивна) анализа на податоци, потоа анализа за корелација на податоците и 
анализата на податоците за време. 

Како резултат на емпириската анализаоценети се ефекти од досегашниот прилив 
и структура на постојните странските директни инвестиции во Р. Косовошто води кон 
формулирање на соодветни препораки за политиките што имаат за цел поголем прилив и 
позначајни ефекти од СДИ во Косово. Препораките се формулирани во посебна 
политика со формулирање на потребните насоки и принципи за таа да биде во функција 
на развојните приоритети на косовската економија. Исто така се дефинирани правците 
на движење на СДИ и предложени потребните реформи во постојната инвестициона 
рамка за странски вложувања. Примената на предложената стратегија ќе ги 
подобриефектите од странските инвестиции во Република Косово преку позитивно 
влијание врз домашната инвестициска клима. 
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2.3 Значење и наоди во дисертацијата 
 

Емпириските анализи на ефектите од СДИ во Косово во дисертацијата упатуваат 
на констатацијата дека нивниот импакт е мал  врз растот на економијата. Токму затоа, се 
предлага во наредниот период да се вложат поголеми напори за привлекување странски 
капитал, и тоа првенствено од страна на Владата и институциите коишто ја 
следат,опсервираат и менаџираат оваа област. Според тоа, поинтензивно  привлекување 
на СДИ би требало да следи особено во областите коишто се атрактивни за странските 
инвеститори ( енергетиката, минералните,водените и шумските поетенцијали,работната 
сила и услужните дејности). Сепак, важно е да се напомене  дека географската положба 
на Косово нуди прифатливи погодности како атрактивна дестинација за регионално 
поврзување и развој на трговската размена со соседните земји,што значи и создавање 
поширок пазар, а тоа е и во интерес на странските инвеститори. Исто така е неопходен 
развој на приватниот сектор за изградба на инфраструктурата и осовременување на 
услугите, како и интензивирање на поддршката за земјоделството ( околу 60% од 
населението се занимава со земјоделство). Согласно емпириската анализа за да се 
обезбедат подобри перформанси и да се намалат економскиот и политичкиот ризик на 
Р.Косово, пред сé, треба да се намали јавниот долг и да се врамнотежи со билансот на 
плаќање, а паралелно треба да се осигура порелаксирана политичка клима, што би била 
гаранција за безбедноста на странските инвестиции. Исто така, за да се зголеми 
вредноста на странските директни инвестиции треба да се преземат одделни 
дополнителни чекори, како што се, на пример: олеснување на даночните давачки и 
реформи во фискалната политика, подигнување на свеста на меѓународната сцена за 
потенцијалите што ги има и нуди  Косовопреку маркетинг активности и поагресивна 
промоција), елиминирање на административните тешкотии при регистрирањето на СДИ, 
унапредување на институционалната подготвеност за прифаќање на вложувањата од 
странство, обезбедување гаранции за странскиот капитал и инвеститорите или создавање 
таква бизнис клима што ќе овозможува сигурен трансфер на СДИ. 

Истражувањата на постојната состојба на Р.Косово покажува дека внатрешните 
ризици за раст на инвестициите произлегуваат од лошиот институционален капацитет, 
високиот степен на неформалност, нејасните права на сопственост, корупцијата (особено 
во полицијата и судството) што не е спречена и елиминирана во согласност со законот, 
како и недостатокот на политичка стабилност во земјата . Имајќи го во предвид сето ова 
се очекува  маргиналните придобивки од претходните промотори за раст, вклучувајќи ја 
надворешната помош и дознаките од дијаспората, во иднина дека може да се намалат, па 
се наметнува потребата од реализирање на забрзани структурни реформи за 
трансформација и подобрување на продуктивноста. Согласно спроведените 
истражувања за натамошниот прилив на странските инвестиции, постои 
неопходнапотреба за подобрување на постојната инвестициска клима, востановување на 
владеењето на правото, зголемување на конкурентноста меѓу компаниите, одржлив 
развој на економијата,  подобрувањето на јавната инфраструктура и логистика, а 
особено решавање на отворените прашања во енергетскиот сектор. 

Истражувањето покажува дека во Р Косово другите клучни приоритети за 
привлекување на СДИ во иднина вклучуваат решавање на неусогласеноста 
меѓупотребните знаења и вештини, од една страна и барањата на пазарот, од друга 
страна, реформирање на образовните програми и насочување на кадрите во оние научни 
и стручни  сфери коишто се атрактивни денес. 
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Сепак, важно е да се напоменедека Косово,како аспирант за влез во ЕУ има 
преземено определени активности за подобрување на вкупната бизнис клима, но сé уште 
стојат отворени прашањата за забрзани реформи во одделни области. 

Натаму, резултатите од анализите се употребени да се изгради модел на 
економска политика за привлекување СДИ што би придонел за олеснување на 
активностите при формулирањето на идните насоки и изборот на оние СДИ што ќе ги 
поддржат индистриските гранки во коишто Р.Косово има компаративни предности и 
развојни потенцијали. 

Бидејќи искористувањето на ефектите од СДИ бара системски напори од 
креаторите на економската политика на земјатапрепораките од докторската дисертација 
главно се фокусирани на креаторите на политики, т.е.владата на Република Косово. 

 

3. Заклучок и предлог 
 

Имајќи ги предвид горните сознанија добиени со анализа на докторската дисертација, 
поднесена од кандидатот м-р Афердита Шабани со наслов: „Странските директни 
инвестиции во функција на економскиот развој на Р.Косово “, Комисијата за оценка 
на докторската дисертација ги донесе следниве заклучоци: 

 
 поднесената докторска дисертација за оценка е научно оправдана и 

прецизно структурирана и елаборирана. Истражувачкиот проблем и 
прашања, како и целите се соодветно определени и засновани врз 
релевантен преглед на литература. Целите на истражувањето се соодветно 
трансформирани во хипотези кои се истражени и анализирани со примена 
на релевантна научна методологија. Истражуваниот примерок е прецизно 
дефиниран во согласност со барањата и принципите на научната 
методологија. Натаму, оваа дисертација има значаен научен придонес во 
истражуваната област, заради релевантноста на темата и академскиот 
предизвик што произлегува од неистражениот карактер на проблемот; 

 предложената тема на докторската дисертација, „Странските директни 
инвестиции во функција на економскиот развој наР.Косово“опфаќа 
повеќе аспекти и прашања што имаат голема релевантност заподобрување 
на развојните ефекти од странските директни инвестиции во Република 
Косово. Имено, креаторите на политики може да ги користат резултатите од 
истражувањетокако значаен инпутво креирање политика за привлекување 
странски директни инвестиции како и за зацртување на потребните промени 
за создавање поволна инвестициска клима во земјата.Освен тоа, 
спроведеното истражувањедодава вредност кон постоечката литература 
преку претставување на модел за модел на економска политика за 
привлекување СДИ. 

Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, 
Комисијата едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде 
подложена на јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот 
факултет во Прилеп да ја донесе следнава 
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О Д Л У К А 

 да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот м-р Афердита 
Шабанинасловена: „Странските директни инвестиции во функција на 
економскиот развој наР.Косово “, 

 да се определи датум за јавна одбрана на дисертацијата. 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1. Проф. д-рМирослав Гвероски,Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола 
2. Проф. д-р Насир Селими, Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово 

 
3. Проф. д-р ЃорѓиМанчески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
4. Проф. Д-р Драгица Оџаклиеска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-

Битола 
5. Проф. д-р Анета Ристеска Јанкулоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“–

Битола 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

за оценка на докторската дисертација под наслов: 

„Влијанието на имиџот на брендот врз однесувањето на потрошувачите во 
процесот на купување и нивната лојалност - искуство од Република Северна 
Македонија“ 

  

 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на ден 22.07.2021 година, со одлука број 02-733/4, формира Комисија за 
оценка на докторската дисертација, на тема: „Влијанието на имиџот на брендот врз 
однесувањето на потрошувачите во процесот на купување и нивната лојалност-
искуство од Република Северна Македонија“ од кандидатката м-р Недиме Салаи, 
во состав:  

1. д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска, проф.во пензија на Економски факултет- Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“–Битола, Република Северна Македонија, 

2. д-р Снежана Обедниковска, вонреден професор, Економски факултет Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, 

3. д-р Нада Секуловска, проф. во пензија на Економски факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ Скопје, Република Северна Македонија, 

4. д-р Каролина Илиеска, редовен професор, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна 
Македонија, 

5. д-р Снежана Мојсовска–Саламовска, редовен професор, Економски факултет - 
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна 
Македонија. 

 

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски-
Битола”, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп 
го поднесува следниов: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Податоци за кандидатот 

Кандидатката Недиме Салаи е родена во Гостивар на 19.02.1984 година, каде го 
завршила основното, а во 2003 година со континуиран одличен успех (5,00) и средното 
образование во СЕОУ  „Гостивар“- Гостивар. 
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Првиот циклус студии го завршила на Факултетот за Бизнис Администрација на 
Универзитетот на  Југоисточна Европа Тетово во 2007 година, каде се стекнува со  
Диплома по Бизнис Администрација – Маркетинг (240) кредити. На студиите 
постигнува солиден просечен успех истакнувајќи се и активно партиципирајќи во 
наставно-научниот процес.  
Последипломските студии на Универзитетот во Тетово, Економски Факултет во 
областа Маркетинг и Менаџмент ги запишува непосредно после завршувањето на 
додипломските студии, а предвидените испити на оваа насока ги завршува во 2015 
година.  

Магистерската теза со наслов: „Стратегиите на маркетингот кои ги применува високо 
образовната институција ДУТ и влијанието на овие стратегии во процесот на 
одлучувањето кај матурантите на ОСЕУ- 8 Септември Тетово“ (Strategjitë e marketingut 
që aplikon institucioni i lartë arsimor USHT-së, ndikimi i këtyre strategjive në procesin e 
vendimmarjes te maturantët e SHMEK 8 Shtatori- Tetovë)  ја изработува под менторство 
на проф. Д-р Алифета Селими и успешно ја одбранува на ден 10.12.2015 год. 

На ден 13.09.2017 година се запишува на трет циклус докторски студии на 
Економскиот факултет во Прилеп, на студиската програма - маркетинг. Предвидените 
испити на оваа студиска програма, како и останатите предвидени активности, ги 
завршува во мај 2019. 

Во текот на студирањето на третиот циклус ги изработува следниве истражувачки 
трудови кои се рецензирани и бранети пред Комисијата на соодветниот предмет: 

1. Маркетинг истраҗувањена имиџот на брендот „audi” на територијата на Република 
Македонија, Економски факултет Прилеп, 2018; 

2. Квалитативно истражување со помош на онлајн анкета – метод на случај (фактори  што  
влијаат врз квалитетот на студирањето на економскиот факултет тетово), Економски 
факултет Прилеп, 2018; 

3. Производ и бренд во меѓународниот маркетинг – студија на случај брендот “audi” во 
Република Македонија, Економски факултет Прилеп, 2018; 

4. Карактеристики на менаџментот кај малите бизниси Економски факултет Прилеп, 
2018; 

5. Ефектите од примената на е-маркетинг  кај компанијата „porche macedonia“Економски 
факултет Прилеп, 2018; 

6. Маркетинг истраҗување на имиџот на брендот „audi” натериторијата на република 
македонија, Економски факултет Прилеп, 2018. 
 
Кандидатката била Советник на оштина Брвеница во период 2009-2017 година.  

Од 2011 година до 2014 година била вработена како проферсорка во средното 
економско училиште „8 Септември”- Тетово. Исто така во периодот 2011-2013 година 
била советник за средно образование во општина Тетово. 

Во период од 2013-2017 година била претседател на Комисијата за Финансии во 
општина Брвеница како и надзорен член  на ЈКП Брвеница. 

Во 2017 година е ангажирана како асистент на Економскиот Факултет во Тетово. Во  
2017 година се стекнува и со лиценца за Овластен сметководител и работи како 
сметководител во друштвото за консталтинг услуги ПРО КОНСАЛТИНГ ПРО  Тетово. 
Од септември 2019 година е внатрешен ревизор во Општина Брвеница. 
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Во својство на учесник и презентер присуствувала на бројни семинари, конференции, 
работилници, дебати и дискусии за најразлични општествени прашања. Има напишано 
повеќе трудови во референтни списанија, зборници и сл. Кандидатот на солидна 
основа се служи со англискиот јазик и компјутерските програми. 

 

 

Објавени трудови: 

 

1. “Tatimi progresiv dhe zhvillimi ekonomik – rasti i Republikës së    Maqedonisë, phd 
Rametulla Ferati, phd Hasim Deari, Konferenca e pest; shkencore ndërkombëtare, Fakulteti 
ekonomik USHT, Dhjetor 2017. 

2. “Burimet alternative për financimin e njësive vetëqeverisëse lokale  në Republikën e 
Maqedonisë,  phd Rametulla Ferati , phd Hasim Deari, PhD Nedime Sallai, Konferenca 
shkencore ndërkombëtare, Fakulteti ekonomik Haxhi Zeka, Peje, Kosove 2017. 

3.  “Sfidat e kontabilitetit menaxherial në republikën e maqedonisë, PhD Rametulla Ferati, PhD 
candidat Nedime Sallai, PhD Hasim Deari, Konferenca e gjashte shkencore ndërkombëtare, 
Fakultetiekonomik USHT, Dhjetor 2018. 

4. “Impact of remintance one economic growth and development in Рepublic of 
Macedonia“,PhD Rametulla Ferati, PhD candidat Nedime Sallai, PhD Hasim GSJ: Volume 6, 
Issue 8, August 2018, Online: ISSN 2320-9186. 

 

Објавени книги: 
АУДИТ, Раметула Ферати & Недиме Салаи, Тетово, 2018. 
АУДИТ (Вежби и задачи), Раметула Ферати & Недиме Салаи, Тетово, 2019. 

 
 

Сертификати: 

- Лиценца за овластен сметководител, 2017 година 
 

 

2. Анализа и коментар на докторската дисертација 

  

Докторската дисертација „Влијанието на имиџот на брендот врз однесувањето на 
потрошувачите во процесот на купување и нивната лојалност- искуство од 
Република Северна Македонија“ од кандидатката м-р Недиме Салаи како предмет 
на истражување го има имиџот на брендот кој е составен дел од вредноста на брендот. 
Еден од инструментите со огромно значење за успехот на компанијата е вредноста 
(капиталот) на брендот (Brand Equity) како дел од промоцијата на компаниите. 
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Кандидатката во својата докторска дисертација ги става во корелација имиџот на 
брендот и однесувањето на потрошувачите како една динамична интеракција на 
влијанија, сознанија, однесувања и окружувања, според кои луѓето ги насочуваат 
аспектите на размена во својот живот. Однесувањето на потрошувачите е значајна 
област со којашто се занимава маркетингот и опфаќа истражување и проучување на 
потрошувачите, како процес, форма, збир на активности и дава одговор на прашањето 
зошто потрошувачите се однесуваат онака како што се однесуваат и преземаат 
определени активности во процесот на купување. Имајќи предвид дека постојат повеќе 
фактори кои се однесуваат на влијанието на имиџот на компаниите и нивните 
производи  врз однесувањето на потрошувачите, кандидатката во своето истражување 
поаѓа од истите потврдувајќи дека сите потрошувачи имаат различен начин на 
живеење кој се рефлектира врз нивните потреби, вкусови, желби и предизвикува нивно 
различно однесување во процесот на купување. Заради тоа се потенцира дека 
уникатноста којашто брендот ја поседува се рефлектира врз процесот на купување.  
Истражувачкиот труд е насочен кон влијанието на имиџот на брендот врз 
потрошувачите во процесот на купување. Комбинираниот ефект на овие различни 
фактори и посебно имиџот влијае врз одлуката за купување 

Притоа, кандидатката, како централен проблем на истражувањето го дефинира 
недостигот на знаења во компаниите за правилно перцепирање на вредноста на 
брендот, што се манифестира како пречка при комуникацијата со потрошувачите и 
нивното однесување при купување брендови. 

Целта што докторантката ја постави во оваа докторска дисертација беше да се истражи 
и утврди значењето и влијанието на имиџот на брендот врз однесувањето на 
потрошувачите во процесот на купување и врз нивната лојалност и тоа генерално и врз 
конкретни студии на случај во РСМ. Всушност, целта на ова истражување беше да се 
анализират и разберат факторите кои влијаат на одлуките на потрошувачите за 
купување воопшто како и при купување конкретни избрани брендови (како студии на 
случај). Денес компаниите користат различни стратегии за привлекување на нови 
клиенти, задржување на постојните клиенти и за постигнување преференции кај 
купувачите за нивните производи во однос на оние на конкуренцијата.  
Кандидатката, исто така, постави и посебни цели на истражување, како што се 
следниве: 

● Да се истражи однесувањето на потрошувачите во процесот на купување со 
нагласок на изборот на бренд. 

● Да се се истражи влијанието на социо-демографските карактеристики на 
потрошувачите при изборот на производи и влијанието на имиџот на брендот.  

● Да се дадат препораки за формулирање и имплементација на бренд стратегија 
на компаниите во РСМ во функција на создавање позитивен имиџ на бренд. 

Во своето истражување, м-р Недиме Салаија поставува следнава генерална хипотеза: 
Имиџот на брендот има статистички значајно и позитивно влијание врз 
однесувањето на потрошувачите во процесот на купување, нивните намери за 
купување и нивната лојалност во РСМ. 

Кандидатката поставува и неколку посебни хипотези кои со спроведеното емпириско 
истражување ги потврди. Имено: 

Х1: Имиџот на брендот има статистички значајно и позитивно влијание врз 
свесноста за брендот кај потрошувачите во РСМ. 
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Х2: Имиџот на брендот има статистички значајно и позитивно влијание врз 
препознавањето и преференциите на потрошувачите во РСМ. 

Х3: Имиџот на брендот има статистички значајно и позитивно влијание врз 
довербата на потрошувачите во РСМ. 

Во рамките на ова истражувањата спроведени во докторската дисертација, 
кандидатката користи повеќе методи, и тоа: методот на научна дескрипција и 
експликација на постојните теоретски ставови, аналитичкиот метод, компаративниот 
метод и методот на синтеза на научните дострели за предметот на истражување. Преку 
методот на научна дескрипција и експликација на постојните теоретски ставови се 
врши содржински опис на теоретските ставови и презентација на аргументите за нивна 
научна поткрепа, како и критички осврт кон истите. Истражувањето е насочено кон 
прибирање на квалитативни и квантитативни сознанија за појавата којашто е предмет 
на обработка.  

При конкретното истражување насочено кон искуството од компаниите во РСМ  се 
користени два типа истражување:  

● Квалитативно – преку анализа на студии на случај и  

● Квантитативно – преку емпириско истражување и анализа користејќи метод на 
примерок, анкета со соодветен прашалник, дводимензионални скали, корелација 
и регресија. 

За потребите на истражувањето во оваа дисертација е користен методот на испитување 
со помош на структуриран прашалник. Истражувањето е спроведено во временски 
период од три месеци (јануари - март 2021 година), а прашалниците се доставени преку 
електронска пошта на целата територија на РСМ. Бројот на испратени прашалници 
изнесуваше 384, а бројот на вратени и целосно пополнети прашалнициизнесува 237. 
Вкупниот број на пополнети прашалници - 237, претставува стапка на одговор од 
61,7%, која е соодветна и задоволителна согласно потребите на истражувањето. 

Прашалникот, покрај демографските податоци за испитаниците ги опфати следниве 
полиња: 

I.    Влијание на имиџот на бренд врз свесноста, препознавањето и преференциите на 
купувачите/потрошувачите и корисниците на услуги,  

II.   Влијание на имиџот на брендот врз намерите за купување на 
купувачите/потрошувачите и корисниците на услуги, 

III.   Влијание на имиџот на брендот врз довербата и лојалноста на потрошувачите, 

IV.   Прашања поврзани со имиџ на македонски брендови. 

Добиените резултати од истражувањето се статистички обработувани со помош на 
софтверската апликација СПСС Програма (SPSS Statistics Software) и во Microsoft 
Excel. Анализата се состои од употреба на анализа на корелација и АНОВА анализа. 
Покрај тоа се користи и регресивната равенка за приближување на формата на 
корелацијата помеѓу варијаблите. 
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Структура на дисертацијата 

 

Докторската дисертација е напишана на 213 страници текст којшто опфаќа преглед на 
литературата од областа на истражување, ги презентира резултатите од истражувањето 
придружени со шематски прикази, табели, графикони и слики.  

Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот и 
заклучоците, опфаќа четири меѓусебно врамнотежени и логички поврзани целини 
(глави), и тоа: 

Првата глава- како воведен дел го опфаќа теоретско-методолошкиот пристап на 
истражувањето. Во него е дефиниран проблемот на истражување, предметот и целите 
на истражување, како и хипотетската рамка, односно хипотезите, методите и техниките 
на истражување. Даден е приказ на очекувањата од истражувањето, како и преглед на 
оправданоста на истражувањето. 
 
Во втората глава – Вредност на брендот за потрошувачите и имиџ на бренд – 
преглед на литература – кандидатката, преку преглед на литературата во која се 
обработуваат вредноста на брендот за потрошувачите и имиџот на брендот ја 
детектира состојбата поврзана со овие категории во литературатата. Во овој дел се 
поместени информации за перцепцијата на вредноста на брендот кај потрошувачите, за 
компонентите и димензиите на брендот, како и за имиџот на брендот како една од 
компонентите на вредноста на брендот. Таа ги разгледува и инструментите на имиџот 
на брендот, како и методите за негово истражување. 
 
Во третата глава - Однесување на потрошувачите низ призмата на нивниот 
животен стил - кандидатката, од теоретски аспект го разработува проблемот на 
однесувањето на потрошувачите во процесот на купување. Овде таа ги разработува 
факторите кои влијаат врз намерите за купување, процесот на одлучување за купување 
и создавањето лојалност и методите со кои се истражува истото. Најнапред, таа прави 
општествен и психолошки профил, а потоа нуди и модели на човечкото однесување. 
Потоа, кандидатката го разработува процесот на одлучување на потрошувачите при 
купување, разработувајќи го препознавањето на потребата, собирањето информации, 
оценката, селекцијата на алтернативите, изборот, купувањето и однесувањето на 
потрошувачите по купениот производ. Кандидатката ја разгледува и литературата која 
го обработува задоволството и лојалноста на потрошувачите, како и методите за 
истражување на нивното однесување при купување. 
 
Во четвртата глава – Влијание на имиџот на брендот врз свесноста, 
препознавањето и преференциите на потрошувачите – кандидатката го разработува 
влијание на имиџот на брендот врз однесувањето на потрошувачите во процесот на 
купување, и тоа преку: влијанието на имиџот на брендот врз свесноста, 
препознавањето и преференциите на потрошувачите, како и врз намерите за купување, 
задоволството и лојалноста на потрошувачите. 

Во петтата глава - Истражување на влијанието на имиџот на брендот врз 
однесувањето на потрошувачите во процесот на купување во РСМ – кандидатката 
спроведува истражување на влијанието на имиџот на брендот врз однесувањето на 
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потрошувачите во процесот на купување во РСМ.  Таа, преку квалитативно (студии на 
случај) и квантитативно истражување (преку емпириска студија) доаѓа до сознанија за 
решавање на поставениот проблем и докажување или отфрлање на поставената 
генерална и посебните хипотези.  

Добиените резултати од спроведено истражување во РСМ ги потврдуваат генералната 
и дел од посебните хипотези. Имено, се потврдува дека имиџот на брендот има 
статистички значајно и позитивно влијание врз препознавањето и преференциите на 
потрошувачите во РСМ  како и врз однесувањето на потрошувачите во процесот на 
купување, нивните намери за купување и нивната лојалност. 

Но, од резултатите на истражувањето може да се заклучи дека посебните  хипотези: 
имиџот на брендот има статистички значајно и позитивно влијание врз свесноста за 
брендот кај потрошувачите во РСМ, како и имиџот на брендот има статистички 
значајно и позитивно влијание врз довербата на потрошувачите во РСМ, не се 
потврдени што укажува на фактот дека свесноста за брендот и довербата во него кај 
потрошувачите не се резултат на неговиот имиџ. 

Заклучните согледувања извлечени од спроведеното опсежно истражување, 
теоретските основи и практичните искуства ги рефлектираат сите досега споменати 
наоди и завршуваат со конкретни предлози наменети за македонските компании. 
Всушност, во заклучните согледувања, се сумирани најсуштинските сознанија од 
истражувањето на оваа проблематика и се отвораат нови прашања со кои се 
поттикнува научна дискусија и активност во оваа област. 

 

 

Констатација и предлог 

 

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот д-р 
Недиме Салаи, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под „Влијанието на 
имиџот на брендот врз однесувањето на потрошувачите во процесот на купување 
и нивната лојалност- искуство од Република Северна Македонија“, го констатира 
следново: 

- Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, 
квалитетно е обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е 
користен научен метод. Имено, кандидатката прецизно ги дефинира појавата на 
истражувањето, проблемот, предметот и целите на истражувањето.  

- Кандидатката прави преглед на најновите сознанија во областите на 
маркетингот – бренд, имиџ на бренд и однесување на купувачите 
(потрошувачите) преку користење на обемна домашна и странска литература,  ја 
истражува и анализира состојбата на македонскиот и светските пазари за 
значењето на имиџот на брендот од повеќе аспекти и посебно за неговото 
влијание врз однесувањето на потрошувачите. Таа преку спроведеното 
емпириско истражување на испитаници од територијата на Република Северна 
Македонија, ги потврдува генералната и дел од посебните хипотези. 
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-  Кандидатката  покажа способност да спроведе сопствена истражувачка работа 
и емпириска студија што резултира со оригинален и значителен придонес во 
утврдувањето на влијанието  на брендот врз однесувањето на потрошувачите 

Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде 
подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет - Прилеп докторската дисертација, поднесена 
од кандидатот, д-р Недиме Салаи, на тема „Влијанието на имиџот на брендот врз 
однесувањето на потрошувачите во процесот на купување и нивната лојалност - 
искуство од Република Северна Македонија“, да ја прифати и формира Комисија за 
одбрана која ќе ја закаже и организира истата. 

 

 

 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација 

 

 1. Проф. д-р Марика Башеска - Ѓорѓиеска, проф.во пензија на 
Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, с.р. 

 
2. Проф. д-р Снежана Обедниковска, Економски факултет 

Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Република Северна Македонија, с.р. 
 

3. Проф. д-р Нада Секуловска, проф. во пензија на Економски 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 
Република Северна Македонија, с.р. 

 
4. Проф д-р Каролина Илиеска, Економски факултет - Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република 
Северна Македонија, с.р. 
 

5. Проф д-р Снежана Мојсовска –Саламовска, Економски 
факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Република Северна Македонија, с.р. 
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До 
Советот на трет циклус студии и  
Наставно-научниот совет на  
Педагошкиот факултет Битола 
 
 
Предмет: Извештај за оценка на докторската дисертација 
                 на кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу 
 
 
 Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола, на седницата одржана 
на 6.07.2021 год, со одлука бр. 02-227/4 формира комисија за оценка на докторската 
дисертација со наслов „Креативноста во наставата по книжевност во основните 
училишта“ од кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу, во состав: 
 

1. Редовен проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска (Педагошки факултет-
Битола) 

2. Редовен проф. д-р Љупчо Кеверески (Педагошки факултет-Битола) 
3. Редовен проф. д-р Лулзим Алиу (Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ 

– УКИМ - Скопје) 
4. Редовен проф. д-р Виолета Јанушева (Педагошки факултет-Битола) 
5. Редовен проф. д-р Деан Илиев (Педагошки факултет-Битола) 

 
 Комисијата внимателно го прочита, анализира и проучи докторскиот труд и до 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола го поднесува следниов  
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
Остварување на целите на научното истражување 
 

Докторската дисертација „Креативноста во наставата по книжевност во 
основните училишта“ од кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу имаше за цел да 
испита каква е поврзаноста меѓу креативноста и наставата по книжевност во основните 
училишта, односно дали наставата по книжевност ја поттикнува креативноста при 
интерпретацијата на книжевни текстови кај учениците и како тоа влијае врз развојот на 
креативноста воопшто. При тоа е направена анализа и се изведени заклучоци околу тоа 
дали наставниците применуваат наставни стратегии во наставата по книжевност кои ја 
поттикнуваат креативноста кај учениците и дали тие применуваат креативен пристап при 
планирањето и реализацијата на наставата. Пристапот е сеопфатен, бидејќи освен 
испитувањето на ставовите на наставниците и учениците преку постапката анкетирање, се 
прави анализа на содржина на наставните програми по книжевност во основното 
образование, но и на учебниците што се употребуваат во наставата по книжевност со што 
му се дава поширока димензија на истражувањето. Поттикнувањето на креативноста кај 
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учениците не е нешто ново и за тоа се залагале многу познати методичари во минатото, но 
новост во оваа докторска дисертација е тоа што се прави контекстуална анализа во поглед 
на зависноста на варијаблите креативност и настава по книжевност и тоа што се земаат 
предвид повеќе фактори при утврдувањето на меѓусебните влијанија.  

Посебно е значаен оригиналниот пристап во утврдувањето на влијанијата, како и 
доследноста и систематичниот пристап при проверувањето на хипотезите.  

 
 
Научен придонес 
  

Со својата докторска дисертација Фатбардха Нухиу-Садриу  дава солидна основа за 
размислување и натамошни истражувања во поглед на употребата на наставни стратегии и 
техники кои можат да се употребуваат во наставата по книжевност со цел да се поттикне 
креативноста кај учениците, но исто така го отвора прашањето за можна ревизија на 
курикулумот и учебниците во наставата по книжевност во насока на поттикнуавње на 
креативните порцеси кај учениците.  
 
 
Апликативен придонес 
 
 Трудот ја промовира важноста на креативните процеси во планирањето и 
реализацијата на наставата, но и на резултатите од учењето и вештините кои учениците ги 
стекнуваат, а се поврзани со разбирањето и интерпретацијата на книжевните текстови на 
поинаков начин од стандардниот при што се очекува учениците да бидат помотивирани за 
учење и позаинтересирани да учествуваат во заедничките наставни активности кои ги 
организира наставникот. Преку испитувањето на ставовите на наставниците и учениците 
околу поимите креативност и настава по книжевност, субјектите имаат увид во начинот 
на размислување на сите кои се дел од воспитно-образовниот процес, а тоа претставува 
основа за развој на емпатија и можност за подобрување на однесувањето поврзано со 
учењето и поучувањето. Исто така, изработувачите на наставните програми и на 
учебниците за наставата по книжевност,  можат да ги увидат слабостите на постојните 
програми и учебници и да изработат нов и современ курикулум кој ќе одговара на 
потребите и барањата на учениците, но и на општеството.  
 
 
Оригиналност на трудот 
 

Кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу, во првиот дел од докторската 
дисертација, теоретски го разработува предметот на истражувањето, односно прави 
систематски преглед на научната литература поврзана со концептот креативност 
повикувајќи се на релевантни теории кои се однесуваат на таа проблематика, а потоа тој 
поим го поврзува со наставата по книжевност во повисоките одделенија од основното 
образование. Кандидатката спроведе квантитативно истражување со помош на анкетни 
прашалници наменети за наставници кои реализираат настава по книжевност, но и за 
ученици со цел да утврди дали во наставата по книжевност се употребуваат методски 
постапки за поттикнување на креативноста кај учениците и дали е тоа условено од некои 
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независни варијабли, а потоа примени постапка анализа на содржина за да одговори на 
истражувачкото прашање дали и во која мера учебниците кои се употребуваат во 
наставата по книжевност, но и наставните програми по книжевност ја поддржуваат и 
поттикнуваат креативноста кај учениците. При анализата на добиените податоци, 
применети се статистички тестови за поверка на хипотезите. Оригиналноста на трудот се 
потврди и со проверката на веб-страницата за проверка на плагијати на Министерството за 
образование и наука  со резултат од проверката на документот: 8,13 %.  
 
 
Начин на пишување и научна елаборација на материјата 
 
 Стилот кој го користи кандидатката е јасен и концизен. При елаборацијата на 
темата располага со соодветна научна терминологија, а интерпретацијата на резултатите 
по претходно применетите статистички тестови за проверка на хипотезите е направена 
стручно и методолошки издржано. Критичкиот осврт кон постојните научни теории 
поврзани со проблематиката, а потоа и изведувањето на заклучоците е направено мошне 
умешно и со почитување на стандардите за изработка на докторска дисертација. 
 
 
Конзистентност на деловите во рамките на целината 
 

Докторската дисертација со наслов „Креативноста во наставата по книжевност 
во основните училишта“ од кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу содржи вкупно 
203 страници, од кои 191 страници основен текст и 12 страници прилози.  

Трудот е структуриран во неколку делови: 
 Прв дел: Теоретски пристап кон проблемот 
 Втор дел: Методологија на истражувањето 
 Трет дел: Приказ и интерпретација на резултатите од истражувањето  
 Заклучни согледувања и препораки 
 Користена литература и 
 Прилози. 

Во првиот дел од трудот кандидатката ги обработува основните поими на 
истражувањето повикувајќи се на внимателно избрани референци. Креативноста како 
поим се разгледува од различни аспекти со примена на интердисциплинарен пристап, а 
потоа се прави поврзување со наставата по книжевност. Направен е пресек на развојот на 
курикулумот и употребата на учебниците во наставата по книжевност за да се даде вовед 
во предметот на истражувањето. Даден е и преглед на теориите кои се однесуваат на 
процесот на разбирање на книжевен текст, но и на критички пристап кон анализата на 
книжевниот текст, а потоа е опишан процесот и контекстуалните карактеристики на 
наставата по книжевност во Р. Србија. 

Во вториот дел од докторската дисертација м-р Фатбардха Нухиу-Садриу ја дава 
методолошката рамка на истражувањето укажувајќи на тоа дека предметот на 
истражувањето е поврзан со утврдувањето на поврзаноста меѓу поимите креативност и 
наставата по книжевност во основните училишта. Кандидатката ја дава и хипотетската 
рамка на истражувањето, а потоа и постапките и инструментите за прибирање податоци, 
популацијата и примерокот на истражување, постапките на обработка на податоците и сл. 
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Третиот дел се состои од обработката на податоците, детален опис на структурата 
на примерокот, одговорите на наставниците и учениците и обработката на податоците 
прибрани со постапките анкетирање и анализа на содржина. Потоа следува  и анализата на 
обработката на податоците и интерпретацијата на резултатите соодветно на хипотезите. 

Заклучоците ја одразуваат способноста за синтеза и заклучување на кандидатот врз 
основа на добиените сознанија. 

Користената литература е наведена според соодветна методологија, а неведени се 
106 референци.  

Инструментите за прибирање на податоци се дадени како прилог на докторската 
дисертација. 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Докторската дисертација со наслов „Креативноста во наставата по книжевност 
во основните училишта“ од кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу, претставува 
квалитетно изработен научен труд од областа на методиката на наставата по јазик и 
книжевност, односно во образовните науки. Со својата методолошка поставеност, 
доследна анализа и интерпретација и добиени сознанија трудот придонесува за развој на 
наведените области од полето образование, педагогија и методика со што ги исполнува 
критериумите за успешно изработен докторски труд. 

Имајќи го предвид изнесеното, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет - Битола да му предложи да го усвои извештајот и да закаже јавна 
одбрана на докторскиот труд со наслов „Креативноста во наставата по книжевност во 
основните училишта“ од кандидатот м-р Фатбардха Нухиу-Садриу. 

 
Битола, 24.8.2021                            
 
                                                           КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА 
                                                            
                                                     Редовен проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска 
 
                                                     Редовен проф. д-р Љупчо Кеверески 
 
                                                     Редовен проф. д-р Лулзим Алиу 
 
                                                     Редовен проф. д-р Виолета Јанушева 
 
                                                     Редовен проф. д-р Деан Илиев 
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РЕФЕРАТ 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
МРЕЖИ И СИСТЕМИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈАИ 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 
Електроенергетски мрежи и системи, Користење на електрична енергија и 
Електротехника, објавен во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 22.07.2021 
година,Наставно-научниот совет при Техничкиот факултет - Битола, на седницата 
одржана на 31.08.2021 год., со одлука бр.02-680/14 од 31.08.2021 год.,формира 
рецензентска комисија за избор на наставник, во состав: 
 

1. проф. д-р Љупчо Трпезановски – претседател 
Технички факултет – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 

2. проф. д-рРубин Талески – член 
Факултет за електротехника и информациски технологии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и 

3. проф. д-р Весна Борозан – член 
Факултет за електротехника и информациски технологии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје. 

 
По разгледувањето на конкурсните материјали рецензентска комисија го 

донесува следниов 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

На распишаниот конкурс за избор на наставник од областите, 
Eлектроенергетски мрежи и системи, Kористење на електрична енергија и 
Eлектротехника, објавен во весниците“Нова Македонија” и “Коха” од 22.07.2021 
год.се пријави само еден кандидат: 

 
Д-р Методија Атанасовски, вонреден професор на Техничкиот факултет - 

Битола. 
 

1. Основни биографски податоци 
 

Кандидатотвонр. проф.д-р Методија Атанасовски дипл. ел. инж. е роден на 
26.10.1977 г. во Битола. Во 2001 г., дипломирал на Електротехничкиот факултет во 
Скопје, на насоката електроенергетика со просечен успех 9,19, со што се стекнал со 
стручен назив дипломиран инженер по електротехника.  

Во 2002 г. се запишал на постдипломски студии на Електротехничкиот 
факултет во Скопје, на насоката Преносни и дистрибутивни системи. Испитите на 
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постдипломските студии ги положил со просечна оцена 10. Кандидатот магистрирал 
во 2005 г. на Електротехничкиот факултет во Скопје на споменатата насока, со 
магистерскиот труд: “Распределба на загубите во дистрибутивни системи со 
дисперзирано производство на електрична енергија”.  

Во 2011 година јаодбранил својата докторска дисертација на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје (УКИМ), со наслов: “Нови методи за распределба на загубите во 
дистрибутивни мрежи со дисперзирано производство на електрична енергија”. Со тоа 
се стекнал со научен степен доктор на технички науки. Докторската дисертација е од 
областите за кои конкурира за наставник. 
 Во периодот 2001-2002 г. работел како проектант-соработник во ЕМОИнститут 
ДООЕЛ – Скопје (Институт за енергетика), во бирото за проектирање на надземни 
електроенергетски водови.  

Од 2003 до 2006  г., кандидатот работи на Техничкиот факултет – Битола 
(ТФБ), како помлад асистент, од 2006 до 2012 година како асистент, во периодот од 
2012 до 2017  година е доцент на ТФБ, а од 2017 година е избран за вонреден 
професор на областите за кои конкурира за наставники каде и денес работи. 

Кандидатот поседува одлични способности за презентација, комуникација и 
тимска работа. Од странските јазици, има активно познавање на англискиот јазик.  

Член ена следниве професионални здруженија:Националниот комитет на 
Северна Македонија во СИГРЕ (од 2004 г.) и тековно е генерален секретар, IEEE - 
Institute for Electrical and Electronics Engineers (од 2012 г.), Комората на овластени 
архитекти и овластени инженери на Република Северна Македонија (од 2009 г.). 

 
2. Наставно-образовна дејност на кандидатот 

Кандидатот д-р Методија Атанасовски од 2003 до 2012 година, во редовен 
работен однос како помлад асистент и асистент, успешно изведува аудиториски и 
лабораториски вежби и теренска настава на студентите од четиригодишните 
академски студии на студиските програми на Електротехничкиот отсек при ТФБ, по 
предметите: Анализа на електроенергетски системи(ЕЕС), Дистрибутивни ЕЕС, 
Заштита на ЕЕС,Софтверски пакети за анализа на ЕЕС, Проектирање на 
електроенергетски водови, Пазари на електрична енергија.Сите овие предмети 
припаѓаат на научните области за кои кандидатот конкурира за наставник.  

Во 2012 година е избран за наставник во звањето доцент, а од 2017 година е 
вонреден професор на областите за кои сега конкурира за наставник. Моментално 
како вонреден професор е ангажиран на првиот циклус академски студии на 
студиската програма ЕЕС и тоа на: предавања и вежби по предметите Проектирање на 
електроенергетски водови, Пазари на електрична енергија и Софтверски пакети за 
анализа на ЕЕС.  

Автор е на рецензирано учебно помагало (рецензија во Билтен бр. 461 од 
02.09.2019):  

Методија Б. Атанасовски, Збирка задачи и практикум по Проектирање на 
електроенергетски водови, Технички факултет-Битола, 2019, ISBN 978-9989-786-76-1, 
CIP Каталогизација во публикација НУБ “Св. Климент Охридски” Скопје 621.315/.316 
(075.8) (076). 
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Автор е на следнивенерецензирани учебни помагала во форма интерни скрипти 
кои се објавени на web страната на Техничкиот факултет – Битола:  

 Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот Анализа на 
ЕЕС. ТФБ, Битола, 2013 г. 

 Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот 
Дистрибутивни ЕЕС. ТФБ, Битола, 2012 г. 

 Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот Заштита на 
ЕЕС. ТФБ, Битола, 2011 г. 

 Методија Атанасовски. Предавања и вежби по предметот Софтверски 
пакети заанализа на ЕЕС. ТФБ, Битола, 2015 г. 

Вонр. проф. д-р Методија Атанасовски бил ментор на околу20 дипломски 
работи и член на комисија напреку 40дипломски работи. Бил ментор на еден 
магистерски труд и член во комисија за одбрананапет магистерски трудови. Бил член 
на комисија за одбрана на една докторска дисертација на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии во Скопје (ФЕИТ), при УКИМ. 

На втор циклус студии по eлектротехника на eлектротехничкиот отсек е 
ангажиран за предавања и вежби по предметите: Интеграција на дисперзирано 
производство во ЕЕС, Интелегентен менаџмент на дистрибутивни и микромрежи. 
Исто така е член на испитни комисии по предметите Компјутерски методи за анализа 
на ЕЕС и Алгоритми за управување на дистрибутивни ЕЕС. Во периодот 2012 – 2014 
година ја извршувал функцијата раководител на втор циклус студии на 
eлектротехничкиот отсек при ТФБ, а во периoдот 2018-2021 бил раководител на 
електротехничкиот отсек, како организациона единица при ТФБ. 

 
3. Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

3.1 Научно стручни трудови објавениод кандидатот во последните пет 
години 

Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензентската комисија и 
беа доставени трудови на кандидатот, објавени во последните пет години,согласно 
членот166 од Законот за високо образование (ЗВО) и член 58 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 (УКЛО). 

Во периодот од последните пет години, кандидатотвонр. проф.д-р Методија 
Атанасовски покажал богата научно-истражувачка дејност што се гледа од 
референците кои се наведени во продолжение. Сите објавени научно-истражувачки 
трудови се рецензирани и се од областите за кои конкурира за наставник.Tрудовите се 
објавени нарепозиториумот на УКЛО (eprints.uklo.edu.mk). 

3.1.1Научни трудовивореферентни меѓународни конференциии 
публикации согласно ЗВО 
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[1] Metodija Atanasovski,Mitko Kostov, Blagoja Arapinoski, Mile Spirovski: 
“Integration of New RES in Power Systemof North Macedonia”, Proceedings of 
papers 56th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Sozopol, 
Bulgaria, 2021 (https://ieeexplore.ieee.org/document/9483485). 

[2] Goran Veljanovski, Metodija Atanasovski,Mitko Kostov, Pande Popovski: 
“Application of Neural Networks for Short Term Load Forecasting in Power 
Systemof North Macedonia”, Proceedings of papers 55th INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND 
ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Nis, Republic of Serbia, 2020 
(available at IEEEXPLORE https://doi.org/10.1109/ICEST49890.2020.9232674). 

[3] Pande Popovski, Mitko Kostov, Metodija Atanasovski, Goran Veljanovski,: “ 
Power Load Forecast for North Macedonia UsingMachine Learning”, Proceedings of 
papers 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Nis, 
Republic of Serbia, 2020 (available at IEEEXPLORE 
https://doi.org/10.1109/ICEST49890.2020.9232837). 

[4] Metodija Atanasovski,Mitko Kostov, Blagoja Arapinoski, Mile Spirovski:: “ K-
Nearest Neighbour Regresion for Forecasting Electricity Demand”, Proceedings of 
papers 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, Nis, 
Republic of Serbia, 2020 (available at IEEEXPLORE 
https://doi.org/10.1109/ICEST49890.2020.9232768). 

[5]  Kostov, Mitko and Atanasovski, Metodija and Spirovski, Mile  „Implementation of 
K-Nearest Neighbor Regression for Forecasting Electricity Demand in Power System 
of Republic of North Macedonia“. In: 15th Conference on Sustainable Development 
of Energy, Water and Environment Systems 2020 (SDEWES 2020), September, 01-
05, 2020, Cologne, Germany. 

[6] Atanasovski, Metodija and Arapinoski, Blagoja and Kostov, 
Mitko and Trpezanovski, Ljupco Comparison of ACSR, AAAC and ACCC 
Conductors for Transmission Overhead Lines. In: International Scientific Conference 
on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 27 - 29 June 
2019, Ohrid, North Macedonia. 

[7] Arapinoski, Blagoja and Radevska, Mirka and Atanasovski, Metodija and Kostov, 
Mitko (2019) Electric Field in the Environment of 110kV Power Line and its Impact 
on Biological Systems. In: International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, 27 - 29 June 2019, Ohrid, 
North Macedonia. 

[8] Kostov, Mitko and Atanasovski, Metodija and Janevska, Gordana and Arapinoski, 
Blagoja  Power System Load Forecasting by using Sinuses Approximation and 
Wavelet Transform. In: International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, 27 - 29 June 2019, Ohrid, 
North Macedonia. 
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[9] Atanasovski, Metodija and Arapinoski, Blagoja and Kostov, 
Mitko (2018) CALCULATION OF DISPERSED GENERATION SHARE IN POWER 
AND ENERGY BALANCE OF POWER SYSTEM. In: XI Conference of Electricity 
Distribution of Serbia with regional participation, 24-28 September, 2018, Kopaonik, 
Serbia. 

[10] Atanasovski, Metodija and Kostov, Mitko and Arapinoski, Blagoja and Andreevski, 
Igor (2018) Correlation between Power System Load and Air Temperature in 
Republic of Macedonia. In: 53rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES, 28-30 June, 2018, Sozopol, Bulgaria. 

[11] Kostov, Mitko and Kotevska, Elena and Atanasovski, Metodija and Janevska, 
Gordana Content-Based Images Retrieval With Discrete Wavelet Transform. In: 52nd 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (ICEST 
2017), June 28-30, 2017, Nis, Serbia. 

[12] Kostov, Mitko and Kotevska, Elena and Atanasovski, Metodija (2017) MRA Based 
Efficient Database Storing and Fast Querying Technique. TEM JOURNAL - 
Technology, Education, Management, Informatics, (2017) 6 (1). pp. 143-146. ISSN 
2217-8309(WEB of SCIENCE indexing) 

[13] Metodija Atanasovski, M. Kostov, N. Acevski, B. Arapinoski, E. Kotevska: 
“Transient Stability of Asynchronous Generator on Distribution Network”, 
Proceedings of papers LI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 
INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES, pp. 335-338, Ohrid, Republic of Macedonia, 2016. 

3.1.2Научни трудовиво меѓународни списанија со фактор на влијание 
(impactfactor) во WEBofSCIENCE (објавени пред повеќе од 5 години) 

1. Atanasovski Metodija, TaleskiR., "Energy Summation Method for Loss Allocation 
in Radial Distribution Networks With DG," IEEE Transactions on Power Systems, 
Vol. 27, No. 3, pp. 1433−1440, August 2012, (Journal Citation ReportJCR impact 
factor (2020)=6.663). 

2. Atanasovski Metodija, TaleskiR., "Power Summation Method for Loss Allocation 
in Radial Distribution Networks With DG," IEEE Transactions on Power Systems, 
Vol. 26, No. 4, pp. 2491−2499, November 2011, (Journal Citation Report JCR 
impact factor (2020)=6.663). 

3.1.3Цитираност на трудовите со фактор на влијание во меѓународни 
списанија со фактор на влијание (impact factor) во WEB of SCIENCE 

Погоренаведенитедва објавени трудови (во потпоглавјето 3.1.2од овој реферат) 
со фактор на влијание и другите трудови на кандидатот д-р Атанасовски Методија, се 
цитирани 181 пативо неколку меѓународни списанија со фактор на влијание (impact 
factor) во WEB of SCIENCE и меѓународни конференции и референтни публикации, 
согласно изворите: WEB of SCIENCE, Google 
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Scholar(https://scholar.google.com/citations?user=N5paU9oAAAAJ&hl=en), 
IEEEDigital Xplore. 

3.1.4Рецезент на трудови од други автори во меѓународни часописи со 
фактор на влијание (impact factor) во WEB of SCIENCE 

Кандидатотвонр. проф. д-р Методија Атанасовски бил рецезент на 32 трудови 
од други автори во меѓународни списанија со фактор на влијание (impact factor) во 
WEB of SCIENCE(извор:https://publons.com/researcher/1340169/metodija-
atanasovski/). 

3.1.5Научни трудовина домашни конференции и публикации 

[1] Игор Стерјовски, Тамара Трајковска, Методија Атанасовски, Благоја 
Арапиноски “Приклучок на ветерната електроцентрала Пелистер на ЕЕС на 
Република Македонија”, СТК Ц2, Охрид 24-26 септември 2017. 

 
[2] Климент Наумоски, Елена Ачкоска, Елизабета С. Атанасова, Давор Бајс, Стипе 

Микулиќ, Методија Атанасовски, “Интеграција на ветерни и сончеви 
електрични централи во ЕЕС на Република Македонија”, СТК Ц2, Охрид, 24-26 
септември2017. 

 
[3] Даниела Евтимовска, Ивана Велевска, Игор Стерјовски, Методија 

Атанасовски “Power World Simulator како алатка за анализа на 
електроенергетски системи”, СТК Ц2, Охрид, 24-26 септември2017.  

 
[4] Методија Атанасовски, Никола Ацевски, Александар Ацевски: „Споредба на 

110 kV кабелски и надземен вод“, СТК Б1, Охрид 24-26 септември 2017. 

[5] Методија Атанасовски, Митко Костов, “Корелација помеѓу оптоварувањето 
на ЕЕС и температурата на воздухот во Република Македонија“, СТК Ц2, 
Охрид 24-26 септември 2017. 

 3.2 Претходно објавени трудови  
Претходно објавените трудови на кандидатот вонр. проф. д-р Методија 

Атанасовски до изборот во звањето вонреден професор се наведени во рефератот за 
избор во вонреден професор во Билтенот на УКЛО бр. 416 од 17.08.2016 година и 
рефератот за избор во доцент Билтен на УКЛО бр. 358 од 01.02.2012 година. 

3.3 Научно истражувачки проекти 

Кандидатот вонр. проф. д-р Методија Атанасовски е раководител натимот на 
УКЛО-ТФБ во проектот H2020 PROJECT: TRINITY - TRansmission system enhacement 
of regloNal borders by means of Intelligent market TechnologY, HORIZON 2020, 
финансиран од ЕУ, 2019 - 2023. (http://trinityh2020.eu/) 

3.4 Други активности од научно истажувачка дејност 

Кандидатот вонр. проф. д-р Методија Атансовски бил модератор на сесијата 
Energy systems and efficiency при научната конференција ICEST 2019, одржана во 
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Охрид. Повеќе на следниот линк: https://icestconf.org/wp-
content/uploads/2019/09/Proceeding_ICEST_2019.pdf. 

Исто така кандидатот вонр. проф. д-р Методија Атансовски бил и сеуште е 
член на уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
намеѓународнанаучнаконференцијаICEST во организација на ТФБ-УКЛО, Техничкиот 
универзитет од Софија и Електронскиот факултет-Ниш при Универзитетот во Ниш. 
Повеќе на линкот: https://icestconf.org/proceedings-of-papers/. 

4.  Стручно-апликативна дејност 

Кандидатот вонр. проф. д-р Методија Атанасовские ангажиран како експерт, 
стручен соработник и консултант во повеќе работни групи формирани од 
професионалните здруженија и институции од нашата држава и од странство.Во 
последните пет годиниапликативната дејност на кандидатот може да се сумира во 
следново: 

 Давор Бајс, Методија Атанасовски. “Студија за проценка на вкупните 
трошоци за интеграција на обновливите извори во ЕЕС на Република 
Македонија”, Енергетски институт Хрвоје Пожар за МЕПСО 2017. 

 Давор Бајс, Методија Атанасовски. “Студија за догорочни концепти за развој 
по одделни региони во преносната мрежа на Република Македонија”, 
Енергетски институт Хрвоје Пожар за МЕПСО 2017. 

 Давор Бајс, Методија Атанасовски. “Студија за догорочна прогноза на 
билансот на електрична моќност и енергија и анализа на адекватноста на 
преносната мрежа на Република Македонија" Енергетски институт Хрвоје 
Пожар за МЕПСО 2016. 

 Технички експерт за оценка на инспекциски тела при Институт за акредитација 
на Република Северна Македонија (учество во акредитација на инспекциско 
тело при ФЕИТ) 

 Член на работна група 4 (РГ4) за изработка на национален нормативен аспект 
на стандардот EN 50341-2012 за проектирање и изведба на надземни 
електроенергетски водово над 1 kV при ТК32 на Институтот за стандардизација 
на Република Северна Македонија. 

 ФЕИТ, ТФБ, Проект консултантски услуги од областите што го покриваат 
тековното и инвестиционото работење на АД ЕСМ – ЛОТ3 Електротехника и 
информациски технологии. 

 Секретар на СТК Б1 - Изолирани кабли при Националниот комитет на Северна 
Македонија во СИГРЕ (2010-2018). 

 Генерален секретар на Националниот комитет на Северна Македонија во 
СИГРЕ (2021-2025) 

 Член на регионалната работната група на Југоисточна Европа (SEERC-RWG01) 
Regional aspects of creation National normative aspects for new standard for 
overhead lines EN 50341. 

 Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски: “Анализа и нагодување на 
диференцијална заштита на блок 1 после вградувањето на енергетски трафо за 
возбуда како и потреба за вградување на заштита”, Технички Факултет-Битола, 
изработен за АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница РЕК Битола 2011. 

 Наумоски К., Ачкоска Е., Пауновски А., Атанасовска Е., Студија за развој на 
високонапонската мрежа на Р. Македонија во периодот 2010-2020, , АД 
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МЕПСО, 2010 член на консултантски тим од ТФБ, заедно со Институт Хрвоје 
Пожар-Загреб. 

 Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски: “Елаборат за анализа и пресметка 
на испадите на ТС 40Т1 при доземен спој”, Технички Факултет-Битола, 
изработен за АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница РЕК Битола, 2010. 

 Oвластувања за проектирање и ревизија на проекти од областа на 
Електротехника, издадено од Комората на овластени архитекти и oвластени 
инженери, со број 4.0348 и тоа: проектирање: А, ревизија: Б. 

Останатите изработени проекти, ревизии и ексепртизи во претходниот период, 
се наведени во рефератите за изборот во вонреден професор идоцент, објавени 
воБилтенот на УКЛО бр. 416 од 17.08.2016 и Билтен на УКЛО бр. 358 од 01.02.2012 
година, соодветно. 

 

5. Резултати од самоевалуација истудентски анкети за евалуација  

 

Според резултатите од студентските анкети и добиениот документ од 
комисијата за самоевалуација, вонр. проф.д-р Методија Атанасовски е оценет 
позитивно од страна на студентите по сите прашањаво рамките на анкетите. 

Врз основа спроведените студентски анкети после секој семестар на ТФБ во 
учебните 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 година, вонр. проф.д-р Методија Атанасовски 
има добиено средна оценка од студентите: 4,8129, за ранг на оценување од 1-5.  
 Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставно-
образовната дејност на кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните 
содржини, како и професионалниот и коректен однос со студентите. 
  
 

6. Заклучок и предлог 
 

Кандидатот,вонр. проф. д-р Методија Атанасовски завршил Електротехнички 
факултет, магистрирал и докторирал во подрачјето на техничките науки – 
електротехника. Неговата докторска дисертација е од областите за кои конкурира за 
наставник. 

Врз основа на целокупната наставно-образовна, научно-истражувачка и 
стручно-апликативна дејност на кандидатот вонр. проф. д-р Методија Атанасовски, 
комисијата смета дека тој ги исполнува сите услови предвидени со ЗВОи актите на 
УКЛОза избор во наставно-научно звање. 

Автор е на голем број на трудови во референтни научни публикации и 
меѓународни конференции согласно ЗВО и ги исполнува сите општи усови за избор во 
редовен професор согласно членот 166 од ЗВО и посебните критериуми (Анекс 1 на 
оваа рецензија, исполнува 20 услови од сите три критериуми од кои 16 услови од 
првите два критериуми) од член 58 од Правилникот за посебните услови и постапката 
за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на УКЛО. 

Сите објавени рецензирани научни и стручни трудови на 
меѓународниидомашни конференциисе од областите: електроенергетски мрежи и 
системи, користење на електрична енергија и електротехника. Кандидатот работел три 
години како помлад асистент,шест години како асистент, од 2012 до 2017 год. работел 
како доцент на ТФБ, а од 2017 година е избран за вонреден професорпо предметите 
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што се опфатени во областите наведени во конкурсот, за кои остварил завидни 
резултати во наставно образовната дејност и е многу позитивно оценет во процесот на 
самоевалуација во анкетите од студентите. 

Раководител е на тимот на ТФБ-УКЛОво H2020 PROJECT: TRINITY. 
Во рамките на својата стручно апликативна дејност, кандидатот учествувал во 

изработката на повеќе сложени проекти, студии, елаборати и експертизи. 
Исто така, тој е автор надва научно-истражувачки трудови коисе објавени во 

еден од најреномираните светски часописи од областа на електроенергетските мрежи 
и системи со висок фактор на влијание (impact factor) во базата WEB of SCIENCE. 
Неговите објавени трудови се цитирани 181 пати,како во последниве пет години, така 
и претходно во меѓународни часописи со фактор на влијание индексирани во Journal 
Citation Report и WEB of SCIENCE и на меѓународни конференции и стручни собири. 

Ангажиран е како рецезент во неколку високо реномирани меѓународни 
часописи со фактор на влијаниево базата WEB of SCIENCE. 

Врз основа на горенаведеното, рецензентската комисија со особена чест и 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет – 
Битолапри Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, кандидатот вонр. 
проф. д-р Методија Атанасовски да го избере вонаставно-научното звање 
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР на Техничкиот факултет – Битолаод областите 
Електроенергетски мрежи и системи, Користење на електрична енергијаи 
Електротехника. 
 
 
  

 
 

Рецензентска комисија 
 
 
 

1. проф. д-р Љупчо Трпезановски – претседател,с.р. 
 
 

2. проф. д-рРубин Талески – член,с.р. 
 
 

3. проф. д-р Весна Борозан – член, с.р. 
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АНЕКС 1 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕНА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ ЗА ИЗБОРВО ЗВАЊА 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултатиод научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран вонајмалку  еден труд (за избор во доцент, предвач или 
вишпредавач),два трудови(за изборвовонреден професор илипрофесор на висока стручна 
школа),односно три трудови(за изборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисе 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста  на трудовите се потврдува 
преку писмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреу web 
пребарувачзацитираност(профил накандидатот наGoogleScholarилисличен 
нанего)https://scholar.google.com/citations?user=N5paU9oAAAAJ&hl=en 

X 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, имаобјавенотрудвосписание 
илипубликација индексираниво некоја одследниве бази:ЕBSCO,Emerald, Scopus, Thomson 
Reuters, Webof Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank(објавените 
трудовитреба да се нотирани науниверзитетскиотрепозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1(види рецензија точка 3.1.1 (труд [12]) и (види рецензија 
точка 3.1.2) 

X 

Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииод 
предвидениотброј со општититеуслови заизбор во соодветното звање(види рецензија 
точка 3.1.1 објавени 13 трудови) 

X 

Акредитиранеза ментор натрет циклус студии(безразликадаливопоследните5 години)  
Раководелилиучествувалвонаучно-истражувачкипроектилираководиилиучествуваво 
научно-истражувачки проект кој ево тек(раководител на проектот H2020 TRINITY 
(http://trinityh2020.eu/) 

X 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторна 
сесијананаучнаконференција(види рецензија точка 3.4) 
(https://icestconf.org/wp-content/uploads/2019/09/Proceeding_ICEST_2019.pdf) 

X 

Бил,или сеуштее,член науредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
намеѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание 
(види рецензија точка 3.4) 
https://icestconf.org/wp-content/uploads/2019/09/Proceeding_ICEST_2019.pdf 

X 

Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки илистручен труд (види рецензија точка 
3.1.4) https://publons.com/researcher/1340169/metodija-atanasovski/ 

X 

Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија, 
практикум, збирказадачиисл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобрени 
Проекти 

 

Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди занаучниостварувања  
Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија, друштва, асоцијации  или 
институции(види рецензија точка 1) 

X 

Реализирал илиево текнареализацијанапостдокторскистудииво странство  
Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучната област 
закоја сеизбира(дел од општите услови во ЗВО и кандидатот го исполнил, а не се брои 
согласно правилникот на УКЛО), (како автор иливо коавторство)2 

 

вкупно исполнетиусловиод прв критериум 8 
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ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвувањена наставени научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадруга 
високообразовнаустановаод земјатаилистранство 

 

Учествувалво комисијазаизбор надруги наставници и/илисоработници  
Учествувал илиучествуваво реализацијана наставатанавтор или трет циклус студии(види 
рецензија точка 2) 

X 

Реализирал  меѓународна  мобилност  на  странски  универзитет  односно  странска 
високообразовнаустановапо различниоснови 

 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглиски 
наставенјазик или понудил предмет на англискијазиккако прозорецна мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно исл.) 

 

Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)застудентите 
занајмалкуеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење 
(Moodleисл.)или наweb странатана единицатаилиУниверзитетот(види рецензија точка 2) 

X 

Бил член наКомисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички 
илидокторскитруд(види рецензија точка 2) 

X 

Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд(види рецензија точка 2) X 
Предавал или предава нов наставен предмет,кој за  прв пат се воведува во студиска 
Програма(предметот Пазари на електрична енергија на студиската програма ЕЕС на 
ТФБ за прв пат е воведен и го предава вонр. проф. д-р Методија Атанасовски) 

X 

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграма 
напрв, втор илитретциклусстудии(комплетен автор е на елаборатот за студиската 
програма ЕЕС и обновливи извори на енергија од 2021 година на ТФБ и автор е на 
елаборатот за студиската програма ЕЕС од 2017 година на ТФБ) 

X 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор;раководител  навнатрешнаорганизациона 
единица/лабораторија; членнауниверзитетскисенат;членнафакултетска или 
универзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСовет на 
докторскинстудиина Универзитет/Единица;членво Комисија за самоевалуација;член 
наИнтеруниверзитетскакомисија; членво Одбор за акредитацијаиевалуација.(раководител 
на електротехнички отсек и член на управа на ТФБ 2018-2021) 

X 

Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5 
години(во учебните 2017/18, 2018/19 и 2019/2020 година има средна оценка 4,8129 
согласно документ од Комисијата за самоевалуција на ТФБ и УКЛО) 

X 

вкупно исполнетиусловиодвтор критериум 8 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка илистручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  

X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат,идеенпроект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение,стратегија, 
правилник, статут, законисл.(види рецензија точка 4) 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

 

Посе-дувасертификатилипотврда застручноили професионалноусовршување издаденод 
релевантнаинституција 

 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашна 
стручнаорганизација, институцијаилиасоцијација 

 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручнаобласт/речник/енциклопедија  
Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребите 
на стопанскитеинестопанскитедејности 

 

Бил илие член нанационалнаилимеѓународнажири комисијаодполето во кое сеизбира  
Реализирал превод на книгаилидел од книга  
Учествувалво проектирање, развој или имплементацијана софтверски илиИКТ решенија  
УчествувалвореализацијанапроектниактивностивопроектифинансираниодЕУили 
другидомашни илистранскифондови(http://trinityh2020.eu/) 

X 

Учествувалво промотивниактивностинафакултетот(редовно во сите промоции на ТФБ од 
2003 до 2021) 

X 

Билуредник наречникилиенциклопедија  
Регистрирал   патенти/иновации   прифатени   од   Државниот   завод   за    индустриска 
Сопственост 

 

Рецензиралучебникзаосновноилисреднообразованиеодпотеснатаилипошироката 
област закоја севрши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборникнатрудовиисл.) 

 

Лекторирал трудови настрански/ македонскијазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството(Проект консултантски услуги од областите што го покриваат тековното и 
инвестиционото работење на АД ЕСМ – ЛОТ3 Електротехника и информациски технологи)  

X 

вкупно исполнетиусловиодтреткритериум 4 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 20 
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РЕФЕРАТ 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРАНИ, 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 
Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника, објавен 
во весниците“Нова Македонија” и “Коха” од 22.07.2021 година, Наставно-научниот 
совет при Техничкиот факултет - Битола, на седницата одржана на 31.08.2021год., со 
одлука бр.02-680/9 од 31.08.2021год., формира рецензентска комисија за избор на 
наставник, во состав: 
 

1. ред. проф. д-р Благоја Стеваноски, претседател,  
Технички факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 
 

2. ред. проф. д-р Николче Ацевски, член,  
Технички факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 
 

3. ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член 
Технички факултет – Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 
 
 

 
По разгледувањето на конкурсните материјали рецензентска комисија го 

донесува следниов 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

На распишаниот конкурс за избор на наставник од областите, , објавен во 
весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 22.07.2021 год.се пријави само еден 
кандидат: 

 
Д-р, Миле Спировски вонреден професор на Техничкиот факултет - Битола. 
 
Комисијата констатира дека поднесените материјали се навремени и целосни и 

дека се исполнети сите услови (општи и посебни услови за избор во звања) 
предвидени со Законот за високо образование на Р.С. Македонија, актите на 
Техничкиот факултет – Битола и актите на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – 
Битола. 
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1. Основни биографски податоци 
 

Д-р Миле Спировски е роден на 23.07.1977 година во Битола каде завршил 
основно и средно образование. На електротехничкиот факултет во Скопје дипломирал 
во 2001година, а постдипломските студии ги завршил во 2007година на 
Електротехничкиот факултет, област Електрични централи  и Разводни постројки. 
Магистрира на тема Оптимизација на дневни режими на работа на хидраулично поврзани 
хидроелектрични централи со просек 10. 
 Во 2011 година ја брани докторската дисертација под наслов “Формирање на 
режими на работа за искористување на хидро потенцијалот на реките Треска, Црна и 
Вардар” на ФЕИТ Скопје при Универзитетот Св. Кирил и Методиј при што се стекнува со 
звање доктор по Технички науки. 

Кандидатот работи како демонстратор од 2002-2004 како Демонстратор на ЕТФ 
Скопје по предметите Електрични централи и Разводни постројки. 

На Техничкиот факултет се вработува во 2005-2008 година како помлад асистент, од 
2008 работи како асистент, а од 2012 – 2017 работи како доцент на ТФБ, а во 2017 е избран 
за вонреден рофесор од областите за кои и денес конкурира. 

 
2. Наставно-образовна дејност на кандидатот 

Кандидатот  Миле Спировски како вонреден професор одржува настава на прв 
и втор циклус на студии.  

На прв циклус на студии одржува предавања и вежби по предметите 
Електрични централи, Техника на висок напон, Погон и управување по електрични 
централи, Безбедност и заштита при работа со електрични погони и постројки. 

На втор циклус на студии учествува во реализација на настава по предметите: 
Компјутерски методи и модели за анализа на заземјувачките системи, 
Техноенергетски анализи и инвестирање во обновливи извори на електрична енергија 
и Електроенергетски стандарди. 

На Техничкиот факултет Битола при Универзитет “Св. Климент Охридски” 
како помлад асистент е вработен од 2005-2008година,  како асистент од 2008-
2012година,  коко доцент од 2012-2017 и од 2017 е вонр. проф на ТФБ. 

Одржува предавања и вежби по предметите Техника на висок напон, 
Електрични централи, Планирање и погон на Електрични централи како и Безбедност 
и заштита при работа со електрични погони и постројки, Техноенергетски анализии 
инвестирање во обновливи извори на електрична енергија како нови предмети. 

Бил ментор и член на повеќе од 50 дипломски работи, како и член и ментор на 
магистерски труд. 

Автор на учебно помагало по предметот Техника на висок напон – програмски 
задачи, ISBN 978-9989-786-70-9, Национална и универзитетска библиотека "Св. 
Климент Охридски",Скопје 621.316.9.027.7(075.8). 

Има пакет материјали по предметот Безбедност и заштита при работа со 
електрични погони и постројки. 

 
Членува во следните асоцијации и комитети: Македонски комитет MAKO CIGRE,  

Здружение на енергетичари на Македонија ЗЕМАК, Комора за овластени архитекти и 
инженери, Комора за вешти лица, МНД. 
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Член на Технички комитет Институт за стандардизација ТК 32 
 
Поседува  Овластување за Проектирање – А, Ревизија – А, Надзор – А, Изведба – Б.  

Овластување за енергетски контролор, Овластување за вештачење од областа на Технички 
науки, Уверение за положен стручен испит за безбедност при работа. 

 

Кандидатот д-р Миле Спировски е член на испитни комисии на 3 предмети на 
студиите на 2 циклус на Електротехничкиот отсек на студиската програма 
Електротехника на Техничкиот факултет во Битола. Бил Раководител на  
Електротехничкиот отсек при Техничкиот факултет, член на Комисијата за изработка 
на елаборат за акредитација на студиската програма на Електротехничкиот отсек, 
Комисија за промоција на факултетот, Конкурсна комисија за рангирање на кандидати 
при упис. Има изготвено дигитални ресурси: презентации за предавања и вежби кои се 
поставени на on-line платформата на официјалната web страница на факултетот.  

 

 
3. Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

3.1 Научно стручни трудови објавениод кандидатот во последните пет 
години 

1. Calculation od parameters of Three-Phase Induction motor with Double 
SquirrelCage FEM3D, Blagoja Arapinoski, Mirka Popnikolovska 
Radevska, Vesna Ceselkovska, Mile Spirovski, Metodija Atanasovski, 
ICEST, 2016, Ohrid, R.Makedonija 

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

3. Анализа на извезените потенцијали во заземјувачкиот систем на 
надземен вод, Николче Ацевски, Методија Атанасовски, Миле 
Спировски, 1 универзитетска интерна конференција, Крушево 2017. 

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

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

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

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

8. Kuzmanov, Ivo and Pasic, Roberto and Spirovski, Mile and Mijakovska, 
Svetlana and Spirovska, Marina (2018) Real Overview of Injuries Regarding Work 
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Activities and Implementation of Heath and Safety Law in Bitola Area. Challenges of the 
Future,, 3 (3). pp. 152-159. ISSN 2463-9281 

9. Mile Joncevski, Mile Spirovski: Double Fed Induction Generator turbine in the 
Power System of Macedonia, 54rd INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE 
ON INFORMATION, COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND 
TECNOLOGIES (ICEST 2019) pp 285-289, Ohrid North Macedonia, 27-29 June 
2019 

10. Игор Стерјовски, Стерјо Мушовски, Мартина Петровска, Миле Спировски, 
Примена на Autocad Civil 3D и мапирање со помош на дрон во 
проектирањето на кабелски водови и димензионирање на 
среднонапонските кабелски водови B1-110R, Cigre North Macedonia, Ohrid 
October 6-8, 2019 

11. Игор Стерјовски, Стерјо Мушовски, Методија Атанасовски, Миле Спировски, 
Томче Мијоски, Споредба на примената на ACSR I AAAC спроводници на 
2х110kV далекуводи Неокази B2-009R Cigre North Macedonia, Ohrid October 6-
8, 2019 

12. Kostov, Mitko and Atanasovski, Metodija and Spirovski, 
Mile (2020) Implementation of K-Nearest Neighbor Regression for 
Forecasting Electricity Demand in Power System of Republic of North 
Macedonia. In: 15th Conference on Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems 2020 (SDEWES 2020), 
September, 01-05, 2020, Cologne, Germany. 

13. Atanasovski, Metodija and Kostov, Mitko and Arapinoski, 
Blagoja and Spirovski, Mile (2020) K-Nearest Neighbor Regression 
for Forecasting Electricity Demand. In: 2020 55th International 
Scientific Conference on Information, Communication and Energy 
Systems and Technologies (ICEST), September, 10-12, 2020, Niš, 
Serbia, Serbia. 

14. Paper ID 26 – Atanasovski, M., M. Kostov, B. Arapinoski, M. Spirovski, Integration of 
New RES in Power System of North Macedonia (Presentation, Online), 
55rd INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECNOLOGIES (ICEST 2021), 
Sozopol, 15-17 June 2021 

15. Paper ID 39 – Strejovski, I., N. Acevski, M. Spirovski, Application of Matlab Tool for 
Analysis of Complex Grounding Systems of Overhead Power Lines (Presentation), 
55rd INTERNATIONAL SCIENTFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECNOLOGIES (ICEST 2021), 
Sozopol, 15-17 June 2021 

 3.2 Претходно објавени трудови  
 

1.Computer methods for the analysisis of systems in short grounding conections on 
overhead line –enhancing features N. Acevski, M. Spirovski, N. Dobrusevski, 
International simposium, Energetics 2014, ZEMAK, Struga, Makedonija 

2. Analysis of the Grounding System of the Mines with Surface Ehploitation,  N. 
Acevski, M. Spirovski, M. Atanasovski,B. Stevanovski,  ICEST, june 2015, 
Sofija Bugarija 

3. Dinamic characteristics of a DFIG wind turbine connected to the transmission 
power system of Republic of Macedonia, Blagoj Stevanovski, Mile Spirovski, 
Mile Joncevski, Internacional Conference on Power Engineering, Energy and 
Electrical Drives –Turkey 2013 

4. Примена на стандардизирани решенија при проектирање на типски и 
адаптирани дистрибутивни трафостаници 10(20)/0,4кВ, Миле Спировски, 
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Трајковски Христо, Ацевски Николче, Благоја Арапиноски, МакоЦигре 
2015, Охрид, Р.Македонија 

5. Компензација на реактивна енергија кај долги неоптоварени комбинирани 
водови во дистрибутивни среднонапонски мрежи, Миле Спировски, 
Трајковски Христо, Ацевски Николче, Наташа Мојсоска, МакоЦигре 
2015,Охрид, Р.Македонија 

6. Justification for build HPP Cebren and HPP Galiste with more aggregates, 
A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE Greece, 2010 

7. Hydro Power Stations in Macedonia and Potential of the Vardar, Treska and Crna 
rivers A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE 2011 Slovenia 

8. Анализа на извезените потенцијали во 6 кВ кабелска мрежа нарудникот 
Суводол, Н. Ацевски, М. Спировски, Е. Стојковска, А. Ацевски, МАКО 
ЦИГРЕ, Охрид, септември 2015 г. 

9. Биогасна електрана со моќност од 2MW во Логоварди, од проект до 
реализација,Наташа Мојсоска, Миле Спировски, МакоЦигре 2015,Охрид, 
Р.Македонија 

12. Определување на параметрите на трифазен асинхрон мотор со двоен 
кафезен ротор преку тридимензионална пресметка на магнетно поле 
Благоја Арапиноски, Радевска Попониколовска Мирка, Весна 
Чешелковска, Миле Спировски, МакоЦигре 2015,Охрид, Р.Македонија  

13. Софтверска анализа на дневна и месечна работа и избор на опрема на ХЕЦ 
Козјак, Миле Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2013, Битола, 
Р.Македонија 

14. Математички модели за трансфер на хидрографи низ акумулации и 
канали, Миле Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2014, Битола, 
Р.Македонија 

15. Analisis of cascade work in hydro power plants and produce of energy in 
electroenergetic systems, Srbija, Zlatibor, IEEP, 2010 M.Spirovski, A.Arsenov 

16. Mathematical model for water use and transfer of hydrograph between two and 
more power plants, Srbija, Vrnjacka Banja, 2010 M.Spirovski, A.Arsenov  

17. Mathematical model for water use and transfer between hydro power plants 
ICEST, Ohrid, 2010 M.Spirovski, A.Arsenov.  

18. Динамички режим на работа на ветерен парк, Миле Јончевски, Миле 
Спировски, Благоја Стевановски,МакоЦигре2013,Охрид, Р.Македонија 

19. TRANSFERRED POTENCIALS IN THE GROUNDING SYSTEM OF THE 
OPEN MINE OSLOMEJ Prof. d-r Nikolce ACEVSKI, Doc. d-r Mile 
SPIROVSKI, Elena STOJKOVSKA, grad.el.eng. Technical faculty - Bitola 533 

Останатиот дел од трудовите се наведени во билтените за избор во доцент и 
редовен професор бр.418 од 01.09.2016. 

 

 

3.3 Научно истражувачки проекти 

1.  H2020 Projekt: TRINITY Transmission system enhacement of regloNal borders by 
means of Intelligent market Technology, HORIZON 2020, финансиран од ЕУ 2019-
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2023. 
2. Стојанче Нусев, Андријана Боцевска, Миле Спировски: Технологија за брзо 

и ефтино усвојување на производство на леани производи од легури со 
температура на леење до  530°С и пластични делови од полиуретан, 
епоксидни смоли и полиестери, финансиран од Министерството за 
образование и наука на Р.Македонија, 2004-2005, 

3. Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Модели за анализа и 
мерки за подобрување за заштита на луѓето од превисоки напони на допир 
и чекор во рудници со површинска експлоатација финансиран од 
Министерството за образование и наука на Р.Македонија,2006-2007, 

4. Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Подобрување на 
условите за безопасност од аспект на заштита на луѓето во околина на 
трафостаници финансиран од Министерството за образование и наука на 
Р.Македонија, 2008-2009, 

 

4.  Стручно-апликативна дејност 
1. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нова КБТС 10(20)/0,4kV; 

1000(1250)kVA, лоцирана на КП бр.17579/1 (КО Битола 1/2) – Општина Битола, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

2. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр. 595/1, КП бр. 644, КП бр. 650 и КП бр. 641 (КО Дебреше) - Општина 
Гостивар и поставување на кабелски разводни ормари и мерен разводен ормар 
на КП бр. 595/1, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

3. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ  КП бр.110/4, КП бр.109/1, КП бр.109/8, КП бр.109/4,КП бр. 1260/2,  КП 
бр.111/1 и КП бр. 128/10 (КО Лисиче) – Општина Чашка и поставување на 
кабелски разводни ормари, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

4. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Изградба на нов 0.4 kV 
кабелски вод низ КП бр. 1050/5, КП бр. 1697 (КО Добрејци вон град.) и КП бр. 
8024, КП бр. 8019 (КО Струмица) – Општина Струмица и поставување на 
кабелски разводни ормари на КП бр. 8019, инвеститор ЕВН Македонија, 
Ревидент 

5. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4kV кабелски извод 
низ КП бр.7034/1, КП бр.7034/14, КП бр.7034/15 и КП бр.7034/11 (КО 
Струмица) - Општина Струмица и нови кабелски разводни ормари лоцирани на 
КП бр.7034/15 и КП бр.7034/11 (КО Струмица) – Општина Струмица, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

6. Нов 0.4 kV надземен вод низ КП бр.2105/1, КП бр.2424/1, КП бр.2044/1, КП 
бр.2037 (КО Дебреше) - Општина Гостивар, инвеститор ЕВН Македонија, 
Ревидент 

7. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 10(20) kV кабелски 
вод низ КО Кривогаштани, КО Кривогаштани вон. град. и КО Врбјани – 
Општина Кривогаштани, Ревидент 

8. Нов 0.4 kV надземен вод и поставување на мерен разводен ормар на КП бр. 
2044/1 (КО Дебреше) - Општина Гостивар, инвеститор ЕВН Македонија, 
Ревидент 

 
9. Нов 0,4 kV надземен вод низ КП бр.19266/1 и поставување на нови мерни 

разводни ормари во КО Битола 5 - Општина Битола, инвеститор ЕВН 
Македонија, Ревидент 
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10. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нова КБТС 10(20)/0,4kV; 
1000(1250)kVA, лоцирана на КП бр.17579/1 (КО Битола 1/2) – Општина 
Битола, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

11. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр. 1136/1 (KO Добри Дол) и КП бр. 1381/1 (КО Галате) - Општина 
Врапчиште и поставување на нови кабелски разводни ормари на КП бр. 1381/1, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

12. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: KБТС 10(20)/0,4 kV; 630 
(800) kVA „Фринко 1“ (КП бр. 17556/1, КО Битола 5) – Општина Битола, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

13. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр.233/1, КП бр.232/3 и КП бр.227 (КО Зубовце) – Општина Врапчиштеи 
поставување на кабелски разводни ормари и мерен ормар, инвеститор ЕВН 
Македонија, Ревидент 

14. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4 kV надземен вод 
низ КП бр.2874, КП бр.3485/1, КП бр.3318, КП бр.3306/1, КП бр.3335/1, КП 
бр.3335/2, КП бр.3135/2, КП бр.1348/1 (КО Дебреше) – Општина Гостивар и 
поставување на нов мерно-разводен ормар на КП бр.1348/1, инвеститор ЕВН 
Македонија, Ревидент 

15. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0.4kV кабелски вод 
низ КП бр.7717/1 (КО Гостивар 2) - Општина Гостивар, и нов кабелски разводен 
ормар лоциран на КП бр.7717/1 (КО Гостивар 2) – Општина Гостивар, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

16. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Формирање на нов НН 
воздушен извод бр.2 од БСТС Сушица 3 (КО Сушица) - Општина Ново Село, 
инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

17. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ  КП бр. 2908 (КО Лажани) – Општина Долнени и поставување на нов 
кабелски разводен ормар, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

18. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Изградба на нова 
нисконапонска мрежа и поставување на кабелски разводни ормари и мерен 
разводен ормар на КП бр. 2832/1( КО Битола 4 )- Општина Битола, Ревидент 

19. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нова КБТС 10(20)/0,4 kV; 
400(1250) kVA „Локва“ лоцирана на КП бр. 15651/1 (КО Велес) - Општина 
Велес, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 

20. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нови 0,4 kV кабелски 
водови на ул.Херцеговина (КО Битола 4)– Општина Битола и поставување на 
нови мерни разводни ормари и кабелски разводен ормар, инвеститор ЕВН 
Македонија, Ревидент 

21. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр.1226/1 и КП бр.1226/29 (КО Демир Капија) – Општина Демир Капија 
и поставување на нови кабелски разводни ормари, инвеститор ЕВН Македонија, 
Ревидент 

22. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр.1513, КП бр.1605/1, КП бр.1610, КП бр.1612, КП бр.1589 и КП 
бр.1587/1 (КО Добри Дол) – Општина Врапчиште, инвеститор ЕВН 
Македонија, Ревидент 

23. Основен проект за Линиска инфраструктурна градба: Нов 0,4 kV кабелски вод 
низ КП бр.1720/1 и КП бр.1721/2(КО Демир Хисар) - Општина Демир Хисар и 
поставување на кабелски разводен ормар и мерен разводен ормар на КП 
бр.1720/1, инвеститор ЕВН Македонија, Ревидент 
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24. Основен проект за изградба на фотоволтаична електрана КП бр.2461 и КП 
бр.2462 КО Крушево – ВГР Општина Крушеро, ФОРМИ ДООЕЛ Битола, 
Ревидент  

25. Основен проект за изградба на фотоволтаична електрана КП бр.2463, КП 
бр.2464, КП бр.2465, КП бр. 2466, КП бр. 2467, КП бр.2468 КО Крушево –ВГР, 
Општина Крушево, ФОРМИ ДООЕЛ Битола, Ревидент 

26. Основен проект за реконструкција на кров и изградба на поткровје на 
индивидуална станбена куќа, ФОРМИ ДООЕЛ Битола, Проектант 

27. Основен проект за објект за примарна обработка на земјоделски производи на 
земјоделско земјиште, оранжерии и придружни објекти - ФАЗА I, КП бр. 1992, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 КО 
Спанчево, Кочани, ДТУ Еурокан Земјоделие ДООЕЛ Скопје, Проектант 

28. Основен проект за комплетна реконструкција на опожарен објект ОУ “11 
Октомври”, инвеститор Министерство за Образование и наука, Проектант 

29. Одржливо менаџирање на агро отпадот за загревање на руралните области – 
aGROWchain“,финансиран од страна на ЕУ во рамките на ИПА Програма за 
прекугранична соработка Македонија – Грција 

30. Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Каблирање на 10кВ 
надземен вод 
„Мешеишта-Волино“, делница с.Требеништа (КОТребеништа)-Општина Дебарца, 
Проектант 

31. Е-08-117 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Каблирање 
на 10кВ надземен вод Мешеишта-Ботун, делница ТС Мешеишта 1“-спој со 10кВ вод 
Мешеишта-Волино(КО Мешеишта)- Општина Дебарца, Проектант 

32. Е-08-118 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Каблирање 
на 0.4кВ надземна мрежа од ТС10/0.4кВ „Требеништа 3“ (КОТребеништа)-
Општина Дебарца, Проектант 

33. Е-08-119 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: Каблирање 
на 0.4кВ надземна мрежа од ТС10/0.4кВ „Требеништа 1“ (КОТребеништа)-
Општина Дебарца, Проектант 

34. Основен проект за електрични инсталациина Општа Болница Охрид, Ревидент 
35. Основен проект за нова нисконапонска кабелска мрежа од ТС 10(20)/0,4 kV 

„Моша Пијаде“ за напојување на станбени згради во Блок 37 на град Струмица 
(КО Струмица) - Општина Струмица, Ревидент 

36. Основен проект за Нов 10(20) kV надземен вод низ КП бр.2401/1 и КП 
бр.755/1  (КО Ресава) - Општина Кавадарци, Ревидент 

37. Основен проект за Поставување на мерни и разводни ормари за 
електричнаенергија и ниско-напонски кабли (КП бр.2401/1, 912/3,898/2, 
898/3 и 898/1, КО Ресава) - Општина Кавадарци, Ревидент 

38. Основен проект на станбено деловен комплект Ариа, ДОО „БЕКОМ ИНВЕСТ“, 
ДООЕЛ „ФОРМИ“ - ЛАМЕЛА 1. проектант 

39. Основен проект на станбено деловен комплект Ариа, ДОО „БЕКОМ ИНВЕСТ“, 
ДООЕЛ „ФОРМИ“ - ЛАМЕЛА 2, проектант 

40. Основен проект на станбено деловен комплект Ариа, ДОО „БЕКОМ ИНВЕСТ“, 
ДООЕЛ „ФОРМИ“ - ЛАМЕЛА 3, проектант 
И уште најмалку 200 учества во други проекти 
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5. Резултати од самоевалуација истудентски анкети за евалуација  
 

      Резултати од оценувањето на наставно - образовната дејност на академскиот кадар                  
(студентска анкета) 

 

    
 

  
Наставник Миле Спировски 
Институција Технички факултет - Битола 
Број на анкетирани студенти 105 

 
Семестар зимски и летен семестар 

 
Aакадемска година 2017/18л, 2018/19з,л, 2019/20з,л и 2020/21 зимски 

ранг на оценување од 1 - 5 

I.         Квалитет на наставата  
       

постигната оценка 

 
1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 

 4,7813 

     
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај студентите 

 4,6652 

     
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа 

 4,655 

     
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 

 4,5688 

     
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите  

 4,775 

     
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на знаењата од 
предметот 4,725 

 
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 4,7563 

  
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 4,7875 

 
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата (компјутери, 
софтверска поддршка, информациски бази и др.) 

4,7725 

 

 
II.         Однос кон студентите  

 
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 4,7683 

 
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите  4,725 

       
III.          Oценување на студентите      

 
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и 
предвидената основна литература 

4,75 
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13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно 
оценување  4,57 

 
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  4,45 

      
 

Средна постигната оценка 4,6964 
  

 

 

Според резултатите од студентската анкета, вонреден професор д-р Миле 
Спировски е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во рамките 
на самата анкета со просечна оцена 4.6964 според анкетата од летните семестри 
2017/18, 2018/2019. 2019/2020 и зимски од 2020/2021година. Со ова се потврдува 
високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната дејност на кандидатот, 
јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и професионалниот и 
коректен однос со студентите. 

 
 
  

6. Утврдување на исполнетоста на општите и посебните услови за избор во 
наставно-научни звања  

 
Кандидатот вонр. проф. д-р Миле Спировски ги исполнува сите општи услови 

утврдени со став 3 и став 5 од член 166 и член 224 од Законот за високото образование 
за избор во наставно-научно звање редовен професор: има научен степен доктор на 
науки од соодветните области; има објавени најмалку шест рецензирани научни труда 
во референтна научна публикација во последните пет години пред објавување на 
огласот за избор; претходно е избран во наставно-научно звање вонреден професор и 
има способност за изведување на високообразовна дејност. Покрај исполнетоста на 
општите услови, вонр. проф. д-р Миле Спировски ги исполнува и посебните услови 
предвидени со член 17 и член 58 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставностручни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Кандидатот исполнува вкупно 
27 услови од наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните 
услови, од кои 17 услови од првите две групи на критериуми. Исполнетоста на 
посебните услови е дадена во табелата за оценување на исполнетоста на посебните 
услови за избор во звања од Анекс 1 од Правилникот (Прилог 1) 
 

7. Заклучок и предлог 
 

Врз основа на изложените податоци, кандидатот, вонр. проф д-р Миле 
Спировски завршил Електротехнички факултет, магистрирал и докторирал на ФЕИТ 
Скопје во подрачјето на Технички науки – Електротехника. 

Рецензионата комисија констатира дека кандидатот вонр. проф д-р Миле 
Спировски кој се пријави на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 
Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника, објавен 
во весниците“Нова Македонија” и “Коха” од 22.07.2021 година во целост ги 
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исполнува условите пропишани во Законот за високото образование во наставно звање 
на универзитетите во Република Северна Македонија. 

Кандидатот две години работи како демонстратор на ЕТФ Скопје од 2002-
2004година, од 2005-2008 работи на Техничкиот факултет како помлад асистент, од 
2008-2012 како асистент, од 2012-2017 како доцент, од 2017 како вонреден професор 
избран по предметите опфатени од областите наведени во конкурсот за кој конкурира. 

Кандидатот  вонр. проф д-р Миле Спировски има одлични комуникациски 
способности со келегите и студентите. Одстудентските анкети за академскиот кадар се 
потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната дејност на 
кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 
професионалниот и коректен однос со студентите.  

Од документацијата на кандидатот може да се забележи дека постигнал 
одлични резултати во досегашната наставно-образовна и стручно-апликативна 
дејност. Кандидатот е автор на голем број на трудови од кои може да се заклучи дека 
научно-истражувачката дејност се поклопува со предметите од областите од 
конкурсот како и од докторската дисертација. Учествува во научно-истражувачки 
проект кој е во тек (H2020 TRINITY 2019-2023). Има голем број на стручно-
апликативни дејности проекти, ревизии, вештачења, студии и експертизи.  

 

Врз основа на горенаведеното, рецензентската комисија со особена чест и 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет – 
Битола при Универзитетот Св. Климент Охридски - Битола, кандидатот д-р 
Миле Спировски го избере во наставно-научното звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 
на Техничкиот факултет – Битола од областите Агрегати и електрани, 
Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника. 
 
 
  

 
 

Рецензентска комисија 
 
 
 

1. ред. проф. д-р Благоја Стеваноски – претседател, с.р. 
 
 

2. ред. проф. д-р Николче Ацевски – член, с.р. 
 
 

3. ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член. с.р. 
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АНЕКС 1 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕНА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ ЗА ИЗБОРВО ЗВАЊА 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултатиод научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран во најмалку  еден труд (за избор во доцент, предвач или 
вишпредавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 
стручна школа), односно три трудови (за  избор во редовен професор) од автори чии што 
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 
преkу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен 
на него) 

 
 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексираниво некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Webof Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум  
http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
Предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање (види Рецензија 
3.1) 

X 

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 (H2020 TRINITY 2019-2023) 

Х 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
Сесија на научна конференција 

 

Бил,или сеуште е, член на уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание (ICEST 2019) 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд (MAKO-CIGRE 
2019) 

X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи одобрени 
Проекти (види Рецензија 4) 

   X 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научнио стварувања  
Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија, друштва, асоцијации  или 
Институции ЗЕМАК, МАКО ЦИГРЕ, МНД, КОАИ  (види Рецензија 2) 

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област закоја се избира (како автор или во коавторство)2 (види Рецензија 2) 

X 

вкупно исполнетиусловиод прв критериум 8 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвувањена наставени научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
Високо образовна установа од земјата или странство (Основи на Електротехника,  
Биотехнички факултет)  

Х 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализацијана наставата на втор или трет циклус студии Х 
Реализирал  меѓународна  мобилност  на  странски  универзитет  односно  странска 
Високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чија што 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 
Занајмалку еден предмети истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или  на web страната на единицата или Универзитетот 

 
X 

Бил член на Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд (види рецензија точка 2) 

X 

Бил ментор или член на комисија за одбранана дипломски труд X 
Предавал или предава нов наставен предмет,кој за  прв пат се воведува во студиска 
Програма (Безбедност и заштита при работа со електрични погони и постројки, Погон 
и управување на ЕЦ, ЕЕС) 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
На прв, втор или трет циклус студии (Елаборат на студиска програма на ЕЕС) 

X 

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 
докторски студии на Универзитет/Единица; членво Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
Години 2017/2018л, 2018/2019л, 2019/2020л, 2020/2021з   -  4,6964 

X 

вкупно исполнетиусловиодвтор критериум 9 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка илистручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  

X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. Од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
Релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна 
Стручна организација, институција или асоцијација 

X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија X 
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

X 

Бил или е член нанационална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементацијана софтверски или ИКТ решенија X 
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или 
Други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
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 закоја се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови настрански/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството  

X 

вкупно исполнетиусловиодтреткритериум 10 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 27 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

На ракописот ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗБИРКА НА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ од 
авторите 

Ред.проф.д-р. Илиос Вилос од Технички факултет – Битола  и м-р. Никола Велески 

 

Со одлука на Деканската управа Бр.02-679/6  на Техничкиот факултет -Битола при 
Универзитетот “Св.Климент Охридски Битола” донесена на ден 31.08.2021 година, 
определени сме за рецензенти на учебното помагало ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ 
ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ од авторитеРед.проф.д-р. Илиос Вилос од Технички 
факултет – Битола  и м-р. Никола Велески. 

По прегледот на ракописот го поднесуваме следниот: 

И З В Е Ш Т А Ј 

Материјата обработена во ракописот е презентирана на прецизен, едноставен, лесен и 
јасен начин така да читателот лесно, методично и постапно се воведува во оваа базична 
дисциплина од машинството. 

Ракописот ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИсодржи 27 
целосно решени оргинални задачи. Задачите се напишани на вкупно 225 страници од 
кои 15 страници прилози. Материјалот содржи 109 прецизно, јасно и прегледно 
нацртани слики и една табела. 

РакописотЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ во целост е 
според програмата на предметот Јакост на материјалите и е поделена во девет глави. 

Во првата глава, моменти на инерција на равни површини, комплетно се решени се 
четири задачи. Две задачи од моменти на инерција на пресеци од равни површини и 
две задачи моменти на инерција од пресеци составени од челични профили. 

Втората глава, аксијални состојби, се состои од пет целосно решени задачи каде што 
покрај аксијални напрегања од сили опфатени се аксијалните напрегања од 
температура и грешки при изработка.  

Во третата глава, торзија, во целост се решени три задачи. Првата задача е дадено 
конкретно вратило со променливи димензии кое е товарено со моменти на торзија и 
извршена е комплетна контрола на истото. Определени се моментите на вклештување, 
моментите на торзија по должината на вратилото, напрегањата на торзија во 
карактерисичните пресеци по должината на вратилото како и завртувањата на 
карактеристичните пресеци по должината на вратилото. Во втората задача извршено е 
комплетно димензионирање на вратило од зададени надворешни моменти според 
максималното дозволено напрегање на торзија. Откако вратилото е димензионирано, 
пристапено е кон определување на моментите на вклештување, моментите на торзија 
по должината на вратилото, напрегањата на торзија во карактерисичните пресеци по 
должината на вратилото како и завртувањата на карактеристичните пресеци по 
должината на вратилото. Во третата задача за зададено вратило определена е 
големината на нападните моменти од однапред зададено завртување во дадена точка. 
После определуање на надворешните моменти определени семоментите на 
вклештување, моментите на торзија по должината на вратилото, напрегањата на 
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торзија во карактерисичните пресеци по должината на вратилото како и завртувањата 
на карактеристичните пресеци по должината на вратилото. 

Во четвртата глава, свиткување – чисто свиткување и свиткување од сили, комплетно 
се решени  три задачи и тоа: Во првата задача извршена е контрола на нормалните 
напрегањатаод моменти на проста греда со познати димензии на попречниот пресек во 
карактеристичниот пресек. После тоа на истата греда контролирани се напрегањата на 
смолкнување по висината на пресекотод трансферзална сила во карактеристичниот 
пресек. Втората задача е димензионирање на носач со познат облик на попречниот 
пресек според максимално дозволеното нормално напрегање на виткање. После тоа за 
усвоена димензија на попречниот пресек пресметани се вистинските нормални 
напрегања на виткање во карактеристичниот пресек како и вистинските напрегања на 
смолкнување по висината на пресекот од трансферзална сила во карактеристичниот 
пресек. Во третата задача извршено е димензионирање на носач од челилни профили 
според  дозволените нормални напрегања на виткање на челикот. После усвојувањето 
на профилите извршена е контрола на нормалните напрегања на виткање во 
карактеристичните точки на носачот. 

Во глава пет, еластична линија, комплетно се решени две задачи по методот на 
диференцијални равенки. Првата задача е определување на еластична линија на проста 
греда, а втората задача е определување на еластична линија на конзола. 

Глава шест, косо виткање, се состои од две задачи. Првата задача е контрола на 
нормалните напрегања на виткање на носач кај кој попречниот пресек има една оска на 
симетрија која се совпаѓа со тежишната оска, а товарите дејствуваат во правец на 
тежишните оски. Втората задача е косо виткање на несиметричен пресек. Овде  
товарот дејствува во правец на тежишната оска, а пресекот е несиметричен и 
виткањето е околу главните централни оски. Посебно во задачата е објаснета 
трансформацијата на карактеристичните точки на пресекот од координати во 
тежишните во координати во главните централни оски. 

Во глава седум,екцентричен притисок, решени се две задачи. Првата задача е кратко 
столбче кое има една оска на симетрија т.е. пресек каде главните централни оски се 
поклопуваат со тежишните оски. Овде определени се компонентите на нормалните 
напрегања околу двете оски, нормалното напрегање на притисок и точките со 
најголемо и најмало напрегање. Во втората задача определени се компонентите на 
нормалните напрегања околу двете оски, нормалното напрегање на притисок и точките 
со најголемо и најмало напрегање за несиметричен пресек. Овде сите напрегања се 
определени во однос на главните централни оски. 

Во глава осум, статички неопределени носачи три моментно правило, решени се три 
задачи. Првата задача е комплетно решавање на континуиран носач со три полиња т.е. 
четири потпори според три моментното правило. Во втората задача решен е носач со 
две полиња вклештен на едниот крај, а во третата задача комплетно е решен носач 
вклештен на двата краја со користење на тримоментното правило. 

Во последната, деветта глава, стабилност на притиснати стапови извивање, решена е 
една задача во која е определена критичната сила на извивање  за сите четири начини 
на потпирање според методот на Ојлер. Претходно дадено е кратко објаснување за 
методот,неговото значење и применливоста во современата техничка практика. 

Врз основа на изложеното, може да се заклучи дека ракописот ЈАКОСТ НА 
МАТЕРИЈАЛИТЕ ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ јасно, концизно, прецизно и детално го 
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обработува материјалот обработен во книгата. Битно е да се нагласи дека избраните  
задачи не се сувопарни апстрактни примери туку се реални примери и проблеми со кои 
ќе се среќаваат идните инжинери во техничката практика. Задачите се постапно, чекор 
по чекор, решавани и секеде каде што сметавме дека треба додатно објаснување било 
да е од теоријатата на предметот или од други наставни дисциплини, тоа е направено. 
Решавањето е пропратено за комплетно изработени јасни и прецизни цртежи кои се во 
функција на полесно и пред се попрегледно разбирање и објаснување на проблемот кој 
што се решава. Посебно се  истакнати местата каде што студентот може да погреши и 
или да има одредена дилема, па на овие места авторите имаат обратено посебно 
внимание и тоа е објаснето и потенцирано секаде и во секоја од решените задачи. 

Ова учебно помагало може корисно да им послужи на студентите за совладување на 
содржините по предметот Јакост на материјалите со фонд 3+2 кој е задолжителен 
предмет во третиот семестар на студиската програма Машинство на Техничкиот 
факултет Битола. Исто така ракописот може да им користи и на машинските инжинери 
за решавање на конкретни проблеми од инжинерската пракса. 

Согласно погоре изнесеното на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет - 
Битола  со задоволство им препорачуваме ракописот ЈАКОСТ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ 
ЗБИРКА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ да го прифати како УЧЕБНО ПОМАГАЛО. 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НАСТАВНИК ЗА НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 
НУТРИЦИОНИЗАМ (41401), МИКРОБИОЛОГИЈА (41402) И ДРУГО (41403) 

НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ -  ВЕЛЕС 
 
Наставно-научниот совет на Технолошко-техничкиот факултет во Велес, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, врз основа на распишаниот 
конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања за наставно-
научните области: Нутриционизам (41401), Микробиологија (41402) и Друго 
(41403), со Одлука бр. 02-297/4 донесена на седницата одржана на 03.09.2021 
година, формира Рецензиона комисија за избор на наставник во состав:  

 Вонреден  проф. д-р Викторија Стаматовска, претседател 
 Вонреден  проф. д-р Сашо Стојановски, член 
 Вонреден  проф. д-р Татјана Калевска, член 

 По разгледувањето на приложената документација Рецензионата 
комисија му го поднесува следниов извештај на Наставно-научниот совет на 
Технолошко-технички факултет -  Велес   

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 
Рецензионата комисија констатира дека на конкурсот објавен во 

дневните весници „Коха“ и „Нова Македонија“ од 26.08.2021 година за избор на 
еден наставник за наставно-научните области: Нутриционизам (41401), 
Микробиологија (41402) и Друго (41403) се пријавил само кандидатот д-р 
Татјана Блажевска, доцент на Технолошко - технички факултет од Велес, 
Универзитет „Св. Климент Охридски" - Битола. 

Рецензионата комисија констатира дека потребните документи се 
комплетни и навремено поднесените.  
 
 
1.  БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 
Кандидатот доцент д-р Татјана Блажевска е родена на 05.01.1973 година 

во Битола, каде го завршила основното и средното образование. Во 1999 година 
дипломирала на Природно-математичкиот факултет, Институт за биологија, 
биохемиско-физиолошка насока, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, Р. 
Северна Македонија, со што се стекнала со звање дипломиран инженер по 
биологија. Во 2005 година се стекнала со научен степен магистер по екологија и 
заштита на животната средина на Природно-математичкиот факултет, 
Југозападен Универзитет – Благоевград, Р. Бугарија. Во 2016 година ја 
одбранила докторската дисертација на Факултетот за земјоделски науки и 
храна, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Р.Северна 
Македонија, на тема: 
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„Микробиолошкото загадување и физичко- хемиските карактеристики на водата 
во петти канал и неговото влијание врз квалитетот на водата на Црна Река“ и се 
стекнува со научен степен доктор на земјоделски науки. 

Доцент д-р Татјана Блажевска во 1999 година работела како професор по 
хемија во ДСЗУ Кузман Шапкрев, Битола. Во периодот од 2000-2003 година се 
здобила со работно искуство во Пивара Битола како самостоен аналитичар во 
хемиската и микробилошката лабораторија, каде дала свој придонес во 
контрола на квалитетот на суровините, сладот, сладовината и контрола на 
финалниот производ. 

Кандидатот доцент д-р Татјана Блажевска во 2000 година ги положила 
испитите за педагошка доквалификација при што се стекнала со можност за 
работа во основните и средните училишта. Истата  година го положила и 
приправничкиот испит кој и овозможи извршување на наставно - образовна 
дејност. Во периодот од 2003 до 2009 била ангажирана како професор по 
биологија во следните yчилишта: ДСМУ Др Јован Калаузи, Битола,  ДСУ Ѓорги 
Наумов и ОУ Др. Трифун Пановски-Битола, каде како ментор дала свој 
придонес во освојување на повеќе регионални и републички награди. 

Од декември 2009 година до денес е вработена на Технолошко-технички 
факултет - Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола 

Активно го познава англискиот, српскиот и хрватскиот јазик, 
бугарскиот- основно ниво.Има познавање од повеќе компјутерските програми:  
Microsoft Office, Word, Excel, Power Point. 

 
 
2. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 
  

Работниот ангажман во високото образование на доцент д-р Татјана 
Блажевска, започнува од декември 2009 година, како асистент на насоката 
Прехранбена технологија и биотехнологија на Технолошко-технички факултет -
Велес при Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. 

Од учебната 2010/2011 година доцент д-р Татјана Блажевска e 
ангажирана и дава свој придонес како асистент на група наставни предмети. 

Во 2015 година е избрана за асистент докторант. По завршувањето на 
докторските студии на 17.02.2017 година е избрана во доцент за наставно-
научните области: нутриционизам (41401), микробиологија (41402) и друго 
(41403). 

На прв циклус студии дава придонес во наставата на студиските 
програми: Прехранбена технологија и биотехнологија и Нутриционизам. 
Учествува во реализација на предметните целини: Биологија, Прехранбена 
микробиологија, Технологија на вода и отпадна вода, Заштита на животната 
средина, Основи на диетотерапија и Угоеност и недохранетост 

На втор циклус студии доцент д-р Татјана Блажевска дава придонес на 
студиските програми: Нутриционизам и Управување со квалитет и безбедност 
на храна при што учествува во реализирањена на предметните целини: 
Нутритивни аспекти на состојките на храна, Прехранбена микробилогија и 
Нутритивна физиологија. 

На трет циклус на студии е ангажирана на студиската програма:  
Иновативни технологии за храна и нутриционизам  каде дава свој придонес во 
наставните предмети: Значење и улога на водата како незаменлив природен 
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ресурс, Микробиологија на храна , Исхрана, остеопороза и здраво стареење и 
Нутриција и кардиоваскуларни болести. 

Од 2017 година доцент д-р Татјана Блажевска е ангажирана како 
надворешен професор на Високата медицинска школа, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“- Битола на група предметни целини: Исхрана и диететика 
1, Исхрана и диететика 2, Радиолошка биологија, Санитарна микробиологија и 
Заштита при работа во лабораторија. Во рамките на Високата медицинска 
школа од 2021 година ангажирана е за студентите на втор циклус 
специјалистички стручни студии насока Биохемиски анализи на предметот: 
Лабораториска безбедност и контрола на квалитет. 

Кандидатката доцент д-р Татјана Блажевска активно е вклучена во 
реализирање на наставно-образовната дејност, лабораториските вежби, и во 
подготовка на наставните материјали. Совесно и ефикасно ги извршува  
секојдневните задолженија, но истовремено покажува и висока креативност и 
стручен професионализам кон секоја нова работна обврска.  

Покрај наставните активности континуирано работи со студентите 
воведувјќи ги во научно-истражувачката работа, во подготовка на проектни 
задачи, насочувајќи ги при изработката на дипломски и магистерски трудови. 
Потврда за оваа се реализираните менторства и членства во Комисии за одбрана 
на дипломски и магистерски трудови: ментор e на 16 дипломски трудови, а член 
во Комисија за одбрана на 5 дипломски трудови. Ментор на еден кандидат за 
изработка на магистерски труд и член на 6 Комисии за одбрана на магистерски 
труд. 

Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Технолошко-
технички факултет -Велес за академската 2020-2021 година на првиот циклус на 
студии доцент д-p Татјана Блажевска е оценета со средна оценка 4.29. 

Од спроведената самоевалуација може да се констатира дека позитивната 
оценка за кандидатката е резултат на: редовност во изведување на наставата, 
концизно и јасно изнесување на наставните содржини, реализација на вежби 
преку практична примена на теоретските знаења, транспарентност и 
објективност во работењето, достапноста за консултации и дискусија околу 
наставните содржини.  
 
 
3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Во својата научно-истражувачката дејност кандидатката своите 
резултати прегледно и систематски ги има презентирано и дискутирано, како 
автор и коавтор, во повеќе стручни и научни трудови публикувани во зборници 
на меѓународни и домашни научни собири, симпозиуми и меѓународни 
списанија. Трудовите на доцент д-р Татјана Блажевска се цитирани од автори 
чиишто трудови се објавени во референтни научни публикации 
(https://scholar.google.hu/citations?hl=en&amp;user=tBBKdh8AAAAJ&user=U
YxbrBMAAAAJ  
https://www.researchgate.net/profile/Tatjana_Blazevska). 
   
3.1.Преглед на објавени научни и стручни трудови (последните пет години)  
 
 Во продолжение е даден краток приказ на 18-те научни и стручни трудови 
објавени во периодот од последниот избор. 
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1 Tatjana Blazhevska, Мarija Меnkinoska, Valentina Pavlova, Viktorija 
Stamatovska, Goce Cilev, Saso Stojanovski, Nina Dimovska (2021): ,, 
Microbiological characteristics and hygienic-sanitary aspect of the water from Black 
River in the Pelagonija region-North Macedonia,,.  Почвознание агрохимия и 
екология, 55, 1/2021 Bulgarian Journal of Soil Science Agrochemisty and Ecology, 
55,1.  
 
2 Saso Stojanovski, Goce Cilev, Blagica Trajanoska, Tatjana Blazhevska, (2021):  
Investigation of the Proteolytic Potential of Isolates of the Genus Lactobacillus 
Obtained from Homemade Bulgarian Cow, Sheep, Buffalo yoghurt and lactic acid 
products, for the Hydrolysis of Whey Proteins using Tris-Tricine-SDS Polyacrylic 
Amide Gel Electrophoresis,, Zhivotnovadni Nauki, 58(2), 53-65.Bulgarian Journal of 
Animal Husbandry Vol 58, No 2 
 
3 G Cilev, L Kocoski, S Stojanovski, T Blazevska, K Uzunova, N Dimovska (2020): 
Milk fever (paresis puerperalis) - nutrition problem or metabolic disease in intensive 
and extensive conditions of breeding of high dairy cows in radovish region - North 
Macedonia. Volume X, Number 4: Veterinary medicine and animal husbandry and 
agrarian sciences. 
 
4 Zora Uzunoska,  Marija Menkinoska, Natalija Trajcheska, Tanja Blazevska, 
Tatjana Kalevska (2020): ,,The   effect   of   quercetin   on   diabetes   complications”  
HORIZONS, International scientific   journal Series B   Natural Sciences and 
Mathematics, Engineering and Technology, Biotechnology, Medicine and Health 
Sciences Year XIII Volume, Bitola ISSN 1857-9892 DOI 
10.20544/HORIZONS.B.05.1.20.P01 UDC:  616.379-008.64-06-085.27 
 
5 Мarija Меnkinoska, Tatjana Blazhevska, Viktorija Stamatovska (2019): 
,,Comparison of the rheological characteristics of bio-fortified flour obtained from 
soft wheat varieties Treska and Radika,, Јournal of agriculture and plant sciences, 
JAPS, vol 17, no. 1, UDC: 664.641.12.017 Original scientific paper  In print: ISSN 
2545-4447 On line: ISSN 2545-4455 
 
6 Tatjana Blazhevska, Мarija Меnkinoska, Valentina Pavlova, Zora Uzunoska,Nina 
Dimovska (2019):  ,,The content of inorganic nitrogen in the water from the fifth 
channel near the city of Bitola,, JOURNAL OF AGRICULTURE AND PLANT 
SCIENCES, JAPS, vol 17, no. 1, UDC: 628.193:546.175(497.774) Original scientific 
paper, ISSN 2545-4447 On line: ISSN 2545-4455 
 
7 Marija Menkinoska, Tatjana Blazhevska Viktorija Stamatovska Vinko Stanoev  
(2018):,,Determination of rheological properties with farinograf and extensigraf of 
bio-fortified flour,, PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - Volume 57, 
book 10.2 Biotechnologies and food technologies ISSN 1311-3321 (print) ISSN 
2535-1028 (CD-ROM) ISSN 2603-4123  
 
8 Tatjana Blazhevska, Marija Menkinoska,Gjore Nakov, Nastya Ivanova, Vinko 
Stanoev(2018): ,,The influence of industrial and facial water on the fifth channel 
situation in the City of Bitola,,PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 
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Volume 57, book 10.2 Biotechnologies and food technologies ISSN 1311-3321 
(print) ISSN 2535-1028 (CD-ROM) ISSN 2603-4123  
 
9 Tatjana Blazhevska, Vjekoslav Tanaskovik, Ordan Čukaliev, Valentina Pavlova, 
Мarija Меnkinoska, Zora Uzunoska (2018): ,,Physical-chemical properties of water 
in Crna River in the Pelagonia Region,,. International scientific journal , Journal of 
agricultural, food and environmental science. Vol.72, No 1, ISSN2545-4315. 
 
10 Zora Uzunoska, Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Katerina Belichovska, 
Daniela Belichovska, Daniela Nikolovska Nedelkoska, Tatjana Blazevska (2018) : 
,,Vegetable consumption and bone mineral density in females,,. Journal of Hygienic 
Engineering and Design,. UDC 613.262:635.1/.6]:616.71-007.234-055.2 
 
11 Zora Uzunoska,Tatjana Kalevska, Viktorija Stamatovska, Daniela Nikolovska 
Nedelkoska, Tatjana Blazevska, Nikola Orovcanec, (2018): ,,The frequency of meat 
consumption and bone mineral density in female  population,,. International scientific 
journal , Journal of agricultural, food and environmental science. Vol.72, No 1,  
ISSN2545-4315. 
 
12 Marija Menkinoska, , Valentina Pavlova, Tatijana Blazevska, Victorija 
Stamatovska, Vinko Stanoev, Natasa Gjorgovska (2017): ,,Determination of some 
physical-chemical properties of biofortification soft wheat and flour of the varieties 
“Treska”  Original scientific paper  Journal of Engineering & Processing Management 
Vol.9 No.1 DOI 10.7251/JEPM1709033M UDC 664.641.12 
13 Мarija Меnkinoska,Valentina Pavlovа,Tatjana Blazhevska, Natasa Gjorgovska, 
Victorija Stamatovska,Vinko Stanoev  Qualitative properties of zinc bio-fortified soft 
wheat and flour  12th Symposium «Novel technologies and economic development» 
Professional paper UDC 631.52:664.12  Leskovac, October, 20-21, 2017, 34-40 
 
14 V. Stanoev, M. Menkinoska,V. Pavlova, T. Blazhevska, (2017): ,,Мorphologic 
and producing characteristics of  some varieties of Durum wheat (tr. Durum) title,, V 
International Congress “Engineering, Environment and Materials in processing 
industry”, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 491-498.  
 
15 M. Menkinoska, V. Stanoev,V. Pavlova, T. Blazhevska, V. Stamatovska, N. 
Gjorgovska, (2017): ,, Determination ofsome physical–chemical properties of bio-
fortification soft wheat and flour of the varieties ,,Treska“,, V International Congress 
“Engineering, Environment and Materials in processing industry”, Jahorina, Republic 
of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 155-163.  
 
16 T. Blazhevska, V. Pavlova, V. Stanoev, M. Menkinoska, Z. Uzunoska, M. 
Sivakova, (2017): ,,The quality of drinking water in the Municipality of Veles,, V 
International Congress “Engineering, Environment and Materials in processing 
industry”, Jahorina, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 1530-1536.  
 
17 V. Pavlova, T. Blazhevska, M. Menkinoska, V. Stanoev, S. Eliskovska, (2017): 
,,Determination of inorganic nitrogen content in water from River Topolka and Hydro 
Accumulation Lisiche-Municipality Veles,, V International Congress “Engineering, 
Environment and Materials in processing industry”, Jahorina, Republic of Srpska, 
Bosnia and Herzegovina, 1537-1543. 
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18Viktorija Stamatovska, Ljubica Karakasova, Gjore Nakov, Tatjana Kalevska, 
Marija Menkinoska, Tatjana Blazevska (2017): Examination of the pomological 
characteristics and the presence of heavy metals in the peach cultivar ‘‘Cresthaven’’ 
from republic of Macedonia Scientific Papers. Series B, Horticulture. Vol. LXI, Print 
ISSN 2285-5653, CD-ROM ISSN 2285-5661, Online ISSN 2286-1580, ISSN-L 
2285-5653  
 
3.2. Учество на меѓународни конференции, семинари и симпозиуми 
 
После изборот во доцент, кандидатката Татјана Блажевска учествувала на 
слените научни конференции и собири: 
 
Indrit Loshi, Valon Shala, Arsim Elshani, Astrit Bilalli, Burel Cenaj, Vesna Antoska 
Knights, Tatjana Blazevska, Marija Menkinoska (2021): Presence of  Listeria 
monocytogenes, Escherichia coli and Salmonella spp. in processed meat in Kosovo 
Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition Ohrid 9-11 June  
Republic of North Macedonia (poster presentation) 
 
Marija Menkinoska, Zora Uzunoska, Tatjana Pavlova, Tatjana Blazevska and Zlatin 
Zlatev 2020: Nutritional status and lifestyle as factors for obesity and malnutrition in 
adolescents in the Republic of Northern Macedonia International Conference on 
Technics, Technologies and Education ICTTE  Yambol, Bulgaria, November 4-6, 
2020 (poster presentation) 
 
 Tatjana Blazhevska, Marija Menkinoska, Valentina Pavlova, Zora Uzunoska 
(2019): The content of inorganic nitrogen in the water from the fifth channel near the 
city of Bitola 2nd International meeting  agriscience & practice Book of abstracs 
section: Soil science and hydrology p. 69 Stip, Republic of North Macedonia 12th 
April  (poster presentation) 
 
Marija Menkinoska, Tatjana Blazhevska, Viktorija Stamatovska (2019): 
Comparison of the rheological characteristics of bio-fortified flour obtained from soft 
wheat varieties Treska and Radika”  2nd International meeting  agriscience & 
practice  Book of abstracs section: quality control and food safety p. 58 Stip, Republic 
of North Macedonia 12th April  (poster presentation) 
 
T. Blazhevska, V. Tanaskovik, O. Čukaliev, V. Pavlova, M. Menkinoska, 
Z.Uzunoska (2017): Physical-chemical properties of water in Crna River in the 
Pelagonia region, 3rd International symposium for agriculture and food, Book of 
Abstracts, 307, Ohrid, 18-20 October  (poster presentation) 
 
V. Pavlova, Z. Pavlov, M. Pavlovska, M. Menkinoska, T. Blazhevska (2017): 
Hydrocolloids as rheology control additives, The 3rd International Conference on 
Rheology and Modeling of Materials, Book of Abstracts, 54, Miskolc-Lillafüred, 
Hungary, 2-6 October, (oral presentation) 
 
Vinko Stanoev, Мarija Меnkinoska, Valentina Pavlova, Tatijana Blazevska (2017): 
Morphologic and producing characteristics of some varieties of durum wheat (tr. 
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durum) Engineering, Environment and Materials in Processing Industry 274 UDK: 
633.11 Jahorina, 15.03.-17.03 (poster presentation) 
 
Valentina Pavlova, Tatjana Blazhevska, Marija Menkinoska, Vinko Stanoev, Sonja 
Eliskovska (2017): Determination of the content of inorganic nitrogen in the water of 
the topolka river and hydroaccumulation lisiche-municipality of Veles V International 
Congress Engineering, Environment and Materials in Processing Industry 644 UDK 
556.535:502.51 (497.7) Jahorina, 15.03.-17.03. (poster presentation) 
 
Tatjana Blazhevska, Valentina Pavlova, Vinko Stanoev, Marija Меnkinoska, Zora 
Uzunoska, Margarita Sivakova (2017): Physical-chemical characteristics of drinking 
water in the municipality of Veles  V International Congress Engineering, 
Environment and Materials in Processing Industry 643 UDK 502.51 (497.7) Jahorina, 
15.03.-17.03 (poster presentation) 
 
 Мarija Меnkinoska, Vinko Stanoev, Valentina Pavlova, Tatijana Blazevska, 
Victorija Stamatovska, Natasa Gjorgovska (2017): Determination of some physical – 
chemical properties of bio-fortification soft wheat and flour of the varieties ,,Treska,, 
International Congress Engineering, Environment and Materials in Processing 
Industry 99 UDK 547.463:633.11 Jahorina, 15.03.-17.03. (poster presentation) 
 
V. Pavlova, T. Blazhevska, M. Menkinoska, I. Gjorgjievska, M. Pavlovska,(2017): 
The nutritional aspect of water's importance, Water for All-International Scientific 
and Professional Conference, Osijek, Croatia  
 
Emparhy and food as health. EU Instityte of management, law and diplomacy 2017, 
Скопје. 
 
Универзитетска интерна конференција 2017, Крушево. 
 

 
 

4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТ ОД ПОШИРОК  
ИНТЕРЕС  
 
Доцент д-р Татјана Блажевска како истражувач учествувала на повеќе научно-
истражувачки проекти : 
 
2017-2021     “Balkan-Mediterranean - Stimulating citizens participation  

to recycle processes through the implementation of benefit systems 
2018-     Центар за истражување, развој и континуирано образование 

ЦИРКО ДООЕЛ – Скопје.Изработка на Основен ревидентен 
проект  за   прифаќање,транспорт,  пречистувањеи испуштање на 
технолошки,  фекални и атмосверски  води од РЕК Битола.   

2010–2013   Joint TEMPUS_158 714“Improving academia –industry links in food 
safety and  
quality    (FOODLINKS)”- (158714-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPHES).  

 
Со CEEPUS програмата - CIII-Freemover - 1718-111103 на 13.05.2018 

година има реализирано наставна мобилност на Универзитетот „Ангел Канчев” 
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- Русе, Фелијала Разград, Катедра за биотехнологија и технологија на храна, Р. 
Бугарија. каде што одржала предавања од нејзината област           

Во рамките на Стручно-апликативната дејност и дејност од поширок 
интерес кандидатката во 2021 година учествувала на работилницата за 
поттикнување на иновативноста во производството на прехранбени производи и 
за претставување на можностите за соработка во рамките на Прехранбено-
технолошки центар за развој на иновативни продукти – Велес. 
 
Учество во работата на органите и телата на Технолошко-технички 
факултет – Велес 
 

Доцент д-р Татјана Блажевска активно учествува во работата на органите, 
телата, комисиите и организациските единици (Катедрите) на Технолошко-
технички факултет –Велес. Во продолжение е дадено учеството во наведените 
органи, тела, комисии и организациски единици во последните пет години: 
 

 Шеф на Катедрата за Нутриционизам на Технолошко-технички факултет 
–Велес, 2018 –  ; 

 Претседател на Комисијата за самоевалуација на Технолошко-технички 
факултет –Велес 2018- ; 

 Претседател на Конкурсна комисија за прием на студенти на прв циклус 
студии од 2019- ; 

 Член на Комисијата за издавачка дејност на Технолошко-технички 
факултет –Велес 2019- ;   

 Член на Универзитетскиот Сенат при Универзитетот "Св. Климент 
Охридски" – Битола, 2019-2020;   

 Член на Комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во 
наставно-научно звање; 

 Член на Советот на втор циклус студии, 2019 – ; 
 Член на работна група за повторна акредитација на студиската програма 

Нутриционизам за прв и втор циклус студии на Технолошко-технички 
факултет –Велес; 

 Учество во промотивни активности и презентации на Технолошко-
технички факултет –Велес; 
 

Покрај овие активности доцент д-р Татјана Блажевска била рецензент на  
научно-стручни трудови на меѓународни конференции, домашни и меѓународни 
научно-стручни списанија 

 Journal of Agricultural and Plant Sciences, (JAPS), 17(1), 2019. 
 Proceedings of University of Ruse, Biotechnologies and food technologies, 

57(10.2), 2108, Ruse. 
 
 
5. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО - НАУЧНИ ЗВАЊА  
 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, 
доцент д-р Татјана Блажевска ги исполнува и посебните услови за избор во 
звање предвидени со Правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” - Битола. Од наведените критериуми во Анекс 1 од 
Правилникот, кандидатот ги исполнува условите обележани со X. 
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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 комисија- 
 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/) 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

X 

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 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 
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 нституции X 

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

 

 

 
 
 
 

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум    6 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии X 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи 

X 

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.) 

X 

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 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 

X 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма 
на прв, втор или трет циклус студии 

X 

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. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 12 
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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 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
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.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

6. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Рецензионата комисија врз основа на анализата на приложената 

документација на кандидатот доцент доцентд-р Татјана Блажевска констатира 
дека доцент д-р Татјана Блажевска, ги исполнува пропишаните услови за избор 
во звањето вонреден професор предвидени со Законот за високото образование 
и Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“-Битола. 

Земајќи ги во предвид досегашните постигнати резултати на доцент д-р 
Татјана Блажевска, Рецензионата комисијата позитивно ја вреднува и оценува 
нејзината наставно-образовна, научно-истражувачка и стручно-апликативната 
дејност, како и дејноста од поширок интерес. Рецензионата комисијата заклучи 
дека станува збор за квалитетен наставник, истакнат научен истражувач и 
успешен стручњак кој е докажан во својата област. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензионата комисија со особено 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Технолошко-
техничкиот факултет во Велес да ја избере доцент д-р  Татјана Блажевска за 
наставник во звање вонреден професор за наставно-научните области: 
Нутриционизам (41401), Микробиологија (41402) и Друго (41403). 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ     23 
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РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 
 

                                                                               
                                        Д-р Викторија Стаматовска, вонр. проф. (претседател),  

    Технолошко-технички факултет - Велес,  
    Универзитет „Св.Климент Охридски” – Битола        с.р. 
 

                                         
    Д-р Сашо Стојановски, вонр. проф. (член),  
    Ветеринарен факултет – Битола, 
    Универзитет „Св.Климент Охридски” – Битола        с.р. 

 
 
                                        Д-р Татјана Калевска, вонр. проф. (член), 
                                        Технолошко-технички факултет - Велес,  
                                        Универзитет „Св.Климент Охридски” - Битола         с.р. 
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    Дo Наставничкиот совет на  
            Високата медицинска школа Битола

       Универзитет “Св.Климент 
Охридски”-Битола 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 
ОБЛАСТ: ПРИМЕНЕТА КИНЕЗИОЛОГИЈА (50401) 

 
 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 
23.06.2021година, донесе Одлука бр. 02-215/4 за формирање на Рецензиона 
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: 
Применета кинезиологија (50401), во состав: 
 
 

1. Проф. д-р Митричка Џамбазовска Старделова, претседател 
Факултет за физичко образование,спорт и здравје  
 
2. . Проф. д-р Георги Георгиев, член 
Факултет за физичко образование, спорт и здравје 
 
3.Проф. д-рГоран Никовски,член 
Факултет за физичко образование,спорт и здравје 

 
 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 
 На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и 
"Коха" од 28.05.2021 година, за избор на наставник во научната 
област:Применета кинезиологија (50401),се пријави следниот кандидат: 
 
  

М-р Ангелина Чокузовска  
 

Биографски податоци  
 

Кандидатката м-р Ангелина Чокузоска е родена на 09.10.1980 година во 
Битола. По завршувањето на основното образование, се запишала во гимназијата 
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„Јосип Броз Тито“ во Битола насока општа која ја завршила матурирајќи на тема 
од физичкото образование. 

На факултетот за физичка култура на Универзитетот “Св.Кирил и 
Методиј“ Во Скопје се запишала во учебната 1999/2000 година. Во текот на 
студиите покажала особен интерес и активности во повеќе подрачја, а посебно во 
кинезиологијата и кинезитерапијата. 

 
Дипломирала на 19.07.2004 година со просечен успех 8,17 и се стекнала со 

називот дипломиран професор по физичка култура. 
 
По дипломирањето се запишала на специјалистички постдипломски 

студии по кинезитерапија на Националната спортска академија во Софија, 
Бугарија. Успешно ги положила сите предвидени испити од постдипломските 
студии со висок просечен успех (9,50) и во 2008 година се стекнала со звањето 
специјалист по кинезитерапија. 

 
Во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломски 

магистерски студии на Факултетот за физички образованис, спорт и здравје на 
Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. Испитите од последипломките 
студии ги положила со висок просечен успех (9,16), а на 28.05.2014 година, 
успешно го одбранила магистерскиот труд „Споредба на моторните способности 
меѓу учениците со лордотично и кифотично лошо држење на телото и учениците 
со нормален телесен статус“ со што се стекнала со научен назив магистер по 
кинезиологија 
 

 Движења во професијата 
 

- Од 2009 до 2010година била советник за истражување во сферата на 
здравата исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.  

-Од 2011 до 2013 година била наставник по физичко воспитување во 
основното училиште „Елпида Караманди“ во Битола.  

- Од 2009 до 2011 година на Високата медицинска школа на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола била демонстратор по 
предметите Основи на кинезиологија и Основи на кинезитерапија. 

- Од 20019 до 2020 година била наставник по физичко воспитување во 
основното училипте “Коле Канински“ во Битола.  

- Од 2020 до 2021 година била професор по физичко воспитување во 
средното училиште „Св.Наум Охридски„ во Скопје,со дисперзирани паралелки во 
Битола.  

- Од 2017 година е надворешен соработник во Високата медицинска школа 
на Универзитетот “Св.Климент Охридски“ во Битола.  

 
 
 
 
 
Проектни активности 
- Финансирање на спортските активности преку системот игри на среќа, 

Проект реализиран од Здружението “Лекс Спортива“ и сојузот на Македонските 
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спортски федерации, Јуни,2020година, соработник, учесник во проектна целна 
група. 

- ESSD-европски ден на спорт во училиштата, Проект реализиран од 
ФСПРМ, соработник, 2020 година. 

 
 
 
 
Наставна дејност 
- Од 2009 до 2010година била советник за истражување во сферата на 

здравата исхрана и физичката активност во Хербалајф Скопје.  
-Од 2011 до 2013 година била наставник по физичко воспитување во 

основното училиште „Елпида Караманди“ во Битола.  
- Од 2009 до 2011 година на Високата медицинска школа на 

Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола била демонстратор по 
предметите Основи на кинезиологија и Основи на кинезитерапија. 

- Од 20019 до 2020 година била наставник по физичко воспитување во 
основното училипте “Коле Канински“ во Битола.  

- Од 2020 до 2021 година била професор по физичко воспитување во 
средното училиште „Св.Наум Охридски„ во Скопје,со дисперзирани паралелки во 
Битола.  

- Од 2017 година е надворешен соработник во Високата медицинска школа 
на Универзитетот “Св.Климент Охридски“ во Битола.  

 
 
Научна активност 
 
М-р Ангелина Чокузовска е автор и коавтор на поголем број научни 

трудови во областа на кинезиологијата во меѓународни индексирани списанија. 
Учествувала во неколку научни проекти реализирани од страна на 

Федерацијата на спортски педагози на Северна Македонија. 
Била учесник на повеќе меѓународни конференции за што поседува и 

сертификати и тоа: 
-Меѓународна конеференција: Физичко образование, спорт и 

кинезитерапија, Универзитет „Неофит Рилски“ Благоевград, Бугарија, 3-4 
ноември, 2016 година. 

-Меѓународна научна конференција: Современи тенденции, проблеми и 
иновации во физичкото воспитување и спорт на факултетите; Универзитет за 
национална и светска економија, Катедра за физичко воспитување и спорт, 
Софија, Бугарија, 25 ноември 2016 година. 

-Меѓународна научна конференција: Спортот и физичкото образование за 
младите, Федерација на спортските педагози на Македонија, Охрид, 30 
септември-1 октомври, 2016 година. 
  
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА  
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ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се 
објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипрекуwebпребару
вач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 
 
 
 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 
 
 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикацииод 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање 

 
 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествуваво 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
X 

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 

X 

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 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
3 

 
 
 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
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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 X 

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. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 
години 

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 2 

 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, 
правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

 
X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

X 

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  
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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 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска  

  

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 2 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   

 

7 

 
Список на објавени трудови 

 
1. А.Чокузовска (2017). Basic Indicators fot the Condition of the Motor Abilitie at 

Female  Students at the age of 17 and 18. Resarch in ,Kinesiology,Vol.45 (2).  
2. A.Cokuzovska, A.Naumovski (2017). Дефинирањето на моторните способности 

кај женските од 17 години, со осврт на методолошките порационални и 
поегзактни факторски процедури.Definition of the Motor Abilities at Female 
Studenst at the Age of 17 with Reference to More Rational and More Exact 
Methodological factor Procedures. Recerch in Kinesiology, Vol. 45 (2). 

3. А.Наумовски, Г.Стојчевски, А.Чокузовска (2017). Основна анализа во 
компарацијата на факторската структура на некои антрополошки варијабли 
кај машките и женските од 17 годишна возраст. Activitie in Physicial Education 
and sport, Vol.7(2). 

 
 
 
 
 
 

ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 
 

 
 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање 
на кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува 
наставно-образовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од 
поширок интерес на м-р Ангелина Чокузовска.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на 
кандидатката, Комисијата заклучи дека м-р Ангелина Чокузовска поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор на наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент 
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Охридски“ во Битола, ги исполнува општите и 7 услови од сите три посебни 
услови за избор на наставни звања.  

 
 
                                             ЗАКЛУЧОК 
 
 
Според горе изнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да 

му предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, 
м-р Ангелина Чокузовска да биде избрана во звање Виш предавач на висока 
стручна школа во научна област:Применета кинезиологија (50401).  

 
Рецензиона комисија: 

 
  

1. Проф. д-р Митричка Џамбазовска-Старделова с.р. 

   
                                                                                  2.Проф. д-р Георги Георгиев с.р. 

 
            3.Проф. д-р Горан Никовски с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



79 
 

  

 

 



80 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



89 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



90 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

  

 



100 
 

ИСПРАВКА НА РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ 

ОБЛАСТИ 50603 – БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ И 50624 - ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРЕН 
ФАКУЛТЕТ - УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА  

 
Во рефератот на рецензионата комисија од 17.06.2021 година објавен во Анекс на Билтен 

на Универзитетот Св. Климент Охридски, во Битола, бр. 483, направена е теничка грешка и е 
пропуштена табелата за оценка за посебните услови за избор во наставно-научни звања. Во 
продолжение истата е наведена: 
 

ОЦЕНКА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо 
образование, кандидатот д-р Наташа Петровска исто така ги исполнува и посебните услови 
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, 
наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – 
Битола. Имено, кандидатот исполнува вкупно 8 услови од наведените во табелата за оценување на 
исполнетоста на посебните услови (со Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој 
критериум од Анекс 1).  

За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и истите 
се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во звања. 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 
 

 
 

 
Х 

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 

Х 

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 институции домашни или Странски Научни здруженија, друштва, асоцијации или  



101 
 

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

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област 
за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупноисполнети услови од прв критериум 2 
ВТОР КРИТЕРИУМ  

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научноистражувачки подмладок 

УСЛОВИ Х 
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 

Х 

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 Х 
вкупно исполнети услови од втор критериум 2 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ Х 
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 

Х 

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 
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(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 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал сопственост 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.) 

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 4 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 8 

 
Оваа исправка има правно дејство од денот од кој има правно дејство актот на кој се врши 

исправката. 
 Исправката ќе биде составен дел на Рефератот од 17.06.2021 година и ќе биде објавена во 
Билтенот на Универзитетот. 
 После објавувањето на исправката во Билтенот на Универзитетот ќе се запиши во 
оригиналот на Рефератот предходно објавен и ако е можно во сите заверени преписи доколку 
такви постојат. 
 
 Извршила исправка 
 Рецензиона комисија 
 

1. Проф. д-р. Гоце Менкиноски, претседателс.р. 
 

2. Проф. д-р. Милија Зечевиќ, член с.р. 
 

3. Вонр. Проф. д-р. Снежана Обедниковска, член с.р. 


