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РЕЦЕНЗИЈА
на ракописот на основниот учебник
АНАЛИЗА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМИ
– ТЕКОВИ НА МОЌНОСТ И КУСИ ВРСКИ –
од авторот Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски
Врз основа на Одлуката за предлагање на рецензенти за учебник на
Деканатската управа на Техничкиот факултет – Битола (бр. 02-679/5 од 31.08.2021
г.),како и Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола (бр. 14-986/9 од 27.09.2021 г.),за рецензенти за рецензирање на делото основен
учебник во ракопис со наслов „Анализа на електроенергетски системи – текови на
моќност и куси врски– “ од авторот Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски, избрани се:
Ред. проф. д-р Владимир Стрезоски од Технички факултет на Универзитетот во Нови
Сад, Србија и Ред. проф. д-р Благоја Стеваноски од Технички факултет – Битола.
Со цел да ја оправдаме укажаната доверба за избор на рецензенти на основниот
учебник во ракопис, истиот внимателно го прочитавме, детално го проучивме и
анализиравме и согласно член 19 од Правилникот за организирање на издавачката
дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, го поднесуваме следниот
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
Општ дел: Општи податоци за ракописот на основниот учебник
Ракописот со наслов „Анализа на електроенергетски системи – текови на
моќност и куси врски –“ од авторот Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски,според
содржината и квалитетот претставува современ, основен учебник кој ја опфаќа
наставната програма по предметот Анализа на електроенергетски системи, на
студиската програма Електроенергетски системи при Техничкиот факултет – Битола.
Учебникот е наменет за студентите од трета година на Електротехничкиот отсек и е
конципиран за фонд на часови 3+2, за еден семестар.
Текстот на ракописот даден на 170 страни А4 формат со единечен проред, се
состои од содржина, предговор, вовед, 5 глави во кои има 31 поглавје со 38 потпоглавја
и користена литература.Во него се прикажани вкупно 92 слики, цртежи и дијаграми
како и 12 табели.
Тематски учебникот е поделен на четириделови.Првиот дел е општ дел каде се
дадени основни сознанија, дефиниции и поими кои се користат при анализите на
електроенергетските системи. Во овој дел се објаснети и основните конструктивни
елементи на електроенергетските системи, нивните функции и карактеристики.
Во вториот дел се дефинирани параметрите и заменските шеми на елементите на
електроенергетските системи.Со цел да се овозможи компјутерска анализа на
работните режими на електроенергетските системи, во овој дел се дефинирани и
математичките модели на елементите кои претставуваат соодветна математичка
апроксимација на работата и однесувањето на секој елемент при одреден работен
режим.
Третиот тематски дел се однесува на анализата на текови на моќност низ
елементите за еден стационарен работен режим на електроенергетскиот систем. Во овој
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дел е покажано како се дефинира математички модел на целиот електроенергетски
систем, со соодветните непознати и познати (наметнати) големини за даден
стационарен работен режим. Објаснето е изведувањето на три видови на системи на
равенки кои го опишуваат билансот на моќности за соодветниот стационарен работен
режим. Тука се дефинирани и алгоритмите на математичките методи за решавање на
системите на билансни равенки, со чие решавање се добиваат комплексните вредности
на напоните во сите јазли на електроенергетскиот систем.
Во четвртиот дел, се обработува проблемот на настанување на куси врски во
електроенергетските системи. Со соодветни равенки, детално е дефиниран транзиентниот процесот на настанување на куса врска како хавариски работен режим. Прикажан
е начин за аналитичка пресметка на струите за различни видови на куси врски. За таа
цел се користи методот на „симетрични компоненти“ на струите и напоните со
директен, инверзен и нулти редослед на фазорите. При користење на споменатиот
метод за секој елемент на електроенергетскиот систем, дефинирани се заменски шеми и
математички модели за секој од симетричните режими.
Ракописот на учебникот е оригинален и се заснова на материјалите од
повеќегодишните предавања на авторот како и неговите теоретски и практични
искуства во областа на електроенергетиката.Во анализите на текови на моќност и струи
на куси врски, како и во моделирањето на елементите на електроенергетските системи,
искористени се и искуствата кои авторот со свои оригинални трудови ги има
презентирано на домашни и странски конференции, симпозиуми или објавено во
стручни списанија (наведени во литературата на учебникот).
Споредувајќи ја содржината на предметната програма за наставната дисциплина
Анализа на електроенергетски системи (ЕЕС602 со фонд на часови 3+2) на
Електротехничкиот отсек при Технички факултет – Битола, за прв циклус на студии
(https://drive.google.com/file/d/1AE_PrjkPgX7qZGj9X9185gcuEqHKBRDB/view), може да
се согледа дека истата во потполност кореспондира со содржината на ракописот на
учебникот, предмет на рецензијата.
Методичко-дидактички вредности на ракописот се засноваат на едноставно
дефинирање на основните поими, теоретско и математичко моделирање на реалните
елементи на ЕЕСод инженерски аспект, како и прецизно и разбирливо презентирање на
математечки методи за решавање на проблемите на текови на моќност и куси врски во
ЕЕС. Најпрво се дефинирани едноставни модели, од кои произлегуваат и посложени
модели на елементите на ЕЕС. Од аспект на методите за решавање на нелинеарните
билансни равенки, прво се опишуваат поедноставни методи,за подоцна со надградба на
едноставните, дасе дефинираат и опишат посложени методи.
Посебен дел:
Анализите на електроенергетските системи опфаќаат анализи на нормални и
анализи на ненормални (хавариски) работни состојби. Во ракописот се опфатени двете
најважни анализи за електроенергетските системи. Првата е анализа на текови на
моќност во нормални стационарни реботни режими, а втората е анализа на хавариски,
квазистационарни, транзиентни режими на куси врски во електроенергетските системи.
Познавањето на овие анализи е неопходно за студентите, бидејќи овие две анализи се
основа за спроведување на голем број на други анализи за електроенергетските
системи, како што се анализа на стабилност, координација на заштитните уреди,
доверливост, преносен капацитет, виши хармоници, заземјување и др. Споредувајќи ја
програмата за наставната дисциплина Анализа на електроенергетски системи, со
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материјалот презентиран во ракописот на делото, може да се заклучи дека постои
поптполна соодветност на насловот на делото со насловот на наставната дисциплина.
Текстот на ракописот се состои од вовед, пет глави со поглавја и потпоглавја кои
се соодветно нумерирани, како и цитирана литература. Во првата глава дадена е
дефиниција за ЕЕС, неговото значење и улога во производството, преносот,
дистрибуцијата и потрошувачката на електрична енергија. Објаснети се сите
потсистеми на ЕЕС и дефинирани се основните поими кои се користат при анализите
на ЕЕС. Исто така, во оваа глава хронолошки е прикажан историскиот развој на
електроенергетските системи.
Со цел да се разбере функционирањето на ЕЕС како целина, во втората глава,
накратко се опишани елементите од кои се состои ЕЕС, нивните конструктивни и
работни карактеристики, значењето и улогата кои ги имаат во системот и нивните
симболи на означување во шемите на ЕЕС.
За да може анализите на ЕЕС да се изведуваат со помош на компјутер, во
третата глава се дефинирани математички модели на елементите. За секој елемент
(надземни и кабелски водови, двонамотни и тринамотни енергетски трансформатори,
потрошувачи и компензациони уреди) се дефинирани параметри, заменски шеми и
математички модели, соодветни за анализа на текови на моќност. Во оваа глава
опишани се и начините за сведување на параметрите на елементите и работните
режими на едно исто напонско ниво и сведување во единични p.u. (per unit) вредности.
Во четвртата глава, детално е опишана постапката за математичко моделирање
на целиот ЕЕС и спроведување на анализата на текови на моќност за нормални
стационарни работни режими. Со цел на математички начин да се прикаже работата на
еден реален ЕЕС, секој јазол од системот е дефиниран со две познати и две непознати
големини. Двете познати големини се наметнати од работниот режим, односно
функцијата на даден јазол во системот, а двете непознати големини произлегуваат од
карактеристиките на стационарниот работен режим. Применети се три типови на јазли
со кои се опфаќаат сите можни стационарни работни режими на еден ЕЕС. За било кој
стационарен режим во кој постои рамнотежа помеѓу произведената електрична
енергија (и моќност) од една страна и потрошувачката и загубите не електрична
енергија (и моќност) од друга страна, дефинирани се равенките за биланс на моќности
во ЕЕС. Со решавањето на овие равенки се добиваат комплексните напони во секој
јазол од ЕЕС, со чија помош подоцна се пресметуваат и тековите на моќност низ секој
елемент од системот. За решавање на системите на симултани,билансни равенки,
детално се објаснети Гаусовиот, Гаус-Зајделовиот и Њутон-Рафсоновиот метод. Тоа се
математички методи за решавање на системи на нелинеарни равенки, кои во ракописот
на учебникот се прикажани во форма за решавање на проблеми во електроенергетиката.
Најопасните режими кои можат да се јават во ЕЕС, авторот ги опишал во
петтата глава. Тоа се хавариските режими на куси врски при кои доаѓа до зголемување
на струите низ елементите и намалување на напони во јазлите од ЕЕС. Во овој дел
опишано е како вредностите на струите и напоните во режим на куса врска, драстично
отстапуваат од дозволените вредности. Аналитички е дефинирана работата на
електроенергетскиот систем во услови на куси врски, кои доведуваат до оштетување
или трајно уништување на неговите елементи. Покрај тоа, во оваа глава детално е
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опишана постапката за анализа на режимите на куси врски која се заснова на
меѓународниот стандард IEC 60909. Најпрво авторот ги дефинирал режимите на куса
врска со причините за нивното појавување и последиците од нивното делување.Со
оглед што во општ случај режимите на куси врски се несиметрични и транзиентни, во
оваа глава дефинирана е посебна математичка методологија за аналитичко решавање на
кусите врски. Методот на симетрични компоненти на струите и напоните, за анализа на
режимите на куси врски кој што авторот го презентирал во петтата глава од ракописот,
се заснова на фундаментална трансформација на параметрите на елементите и
режимите на ЕЕС од домен на реалните фази („фазен домен“) во „домен на симетрични
компоненти“ и апроксимација на овие режими како квазистационарни. Бидејќи
математичките модели на елементите од ЕЕС за анализа на текови на моќност не
одговараат за анализите на куси врски, во оваа глава авторот прикажува како се
дефинираат нови математички модели на елементите, соодветни за аналитички
пресметки на кусите врски. За секој елемент од од ЕЕС (синхрон генератор и
компензатор, двонамотен и тринамотен трансформатор, надземни и кабелски водови,
големи асинхрони мотори и потрошувачи) дефинирани се математички модели за
еквивалентните шеми на симетричните режими со директен, инверзен и нулти редослед
на фазорите на напоните и струите. На крајот од оваа глава е прикажано
дефинитивното решение на проблемот на аналитичките пресметки на кусите врски, со
примена на Тевененовата теорема врз еквивалентните кола репрезенти на симетричните
режими на ЕЕС.
Со оглед на фактот што електричната енергија е најпосакуван и најискористен
вид на енергија, потребна е максимална функционалност на електроенергетскиот
систем во производството, преносот и дистрибуција на електричната енергија. За таа
цел неопходни се голем број на математички анализи за различни работни режими на
електроенергетските системи. Во денешно време кога и за студентите се достапни
персонални компјутери со голем мемориски капацитет и брзина на работа,
проблематиката на анализата на електроенергетските системи е многу актуелна,
бидејќи и студентите имаат можност да прават сложени анализи. Во ракописот на
учебникот, авторот на оригинален и инженерски начин разбирлив за студентите, ги
презентирал и детално ги обработил двете најзначајни и најактуелни анализи кои се
извршуваат за електроенергетските системи.
Текстот на ракописот изобилува со табели, слики и графички прикази кои
придонесуваат за збогатување и дообјаснување на теоретски обработените содржини.
Од 57-те цитирани наслови во користената литература од страна на авторот, се
согледува дека е користена базична, стандардна и најсовремена литература во
проблематиката на анализата на електроенергетските системи, посебно за анализа на
тековите на моќност и кусите врски.Искористена е литература која како основни
учебници се користи на универзитетите во соседните земји, како и познати европски и
светски високорангирани универзитети. Користени се и книги од соодветната
проблематика обработувана од страна на авторот во ракописот, кои се издадени од
страна на реномирани светски издавачи. Со цел во учебникот да се уважат и
сознанијата и практичните искуства за анализите на ЕЕС од страна на стручната фела,
користени се и трудови на голем број автори, објавени во познати списанија,
меѓународни и домашни конференции и симпозиуми од областа на електроенергетиката.

5
Текстот на ракописот на учебникот е со јасен и флуентен инженерски стил,
напишан на литературен македонски јазик, со кирилично писмо. Термините кои се
користат во текстот за одредени елементи, поими или настани се стандардни термини
кои се користат од инженерската фела од областа на електроенергетиката или директно
се уважуваат термините од странски јазик (најчесто англиски) доколку не постои
соодветен термин на македонски јазик. Ознаките на електричните големини во текстот
се според меѓународните IEC стандарди, а на мерните единици според меѓународниот
SI стандард. Меѓународните ознаки на големините, мерните единици, равенките и
индексите се пишувани стандардно со латинични букви. Пристапот кон анализирање на
одредена проблематика е разбирлив и доста едноставен. Најпрво, со воведување и
објаснување на основните поими, потоа со дефинирање на проблемот и негово
математичко опишување со одреден алгоритам и на крајот со предлагање на
методологија за негово решавање, студентот лесно може да го совлада презентираниот
материјал во секоја глава од учебникот. Обемот, тежината и содржината на
презентираниот материјал во ракописот соодветствуваат на акадмското ниво,
компетенциите и вештините со кои треба да се стекнат студентите од прв циклус на
студии на Технички факултет – Битола (Електротехнички отсек).
Заклучок:
Како рецензенти на ракописот на основниот учебник со наслов „Анализа на
електроенергетски системи – текови на моќност и куси врски – “ од авторот Ред. проф.
д-р Љупчо Трпезановски, а земајќи ги предвид горенаведените констатации за делото
во општиот и посебниот дел, сметаме дека учебникот во потполност одговара на
наставната програмакоја се изучува во предметот Анализа на електроенергетски
системи на електротехничкиот отсек при Технички факултет – Битола.
Со особена чест и задоволство, предлагаме на Ректорската управа на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, да го усвои нашиот рецензентски
извештај и да донесе одлука за издавање на рецензираниот учебникот како основен
универзитетски учебник.

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Ред. проф. д-р Владимир Стрезоски, с.р.
Ред. проф. д-р Благоја Стеваноски, с.р.
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До
Деканатска управа на
Технички факултет - Битола

Предмет: Рецензија на учебно помагало „Збирка на решени задачи по Безбедност на
патниот сообраќај“ од Вонр.проф.д-р Зоран Јошевски, дипл.сообр.инж.
Врз основа на Одлуката на Деканатската управа на Технички факултет-Битола,
бр.02-761/3 од 21.09.2021 година, одредени сме за рецензенти на учебното помагало од
Вонр.проф.д-р Зоран Јошевски, под наслов: „Збирка на решени задачи по Безбедност на
патниот сообраќај“.
По прегледот на учебното помагало, како и програмата по предметот Безбедност на
патниот сообраќај на студиската програма Сообраќајно-транспортно инженерство, го
даваме следново мислење и оцена.
Приказ на учебното помагало
Учебното помагало се состои од 82 решени задачи, има 57 страници, 11 слики и 25
дијаграми.
Задачите во учебното помагало генерално може да се поделат во 3 (три) групи,
односно задачи од:
-

теорија на стабилност на возило при движење во кривина,
теорија на обиколување и престигнување, и
теорија на сопирање.

Задачите од Теоријата на стабилност на возило при движење во кривина се
однесуваат на одредување на основните кинематски големини на возилото и геометрискотехничките карактеристики на кривината којашто ја совладува возилото. Притоа, дадени се
задачи коишто се однесуваат на возило коешто се движи во кривина со позитивен и
негативен напречен наклон, во кривина без напречен наклон, но исто така дадени се и
задачи коишто се однесуваат на движење на возило во правец.
Во задачите од теоријата на стабилност на возило при движење во кривина, се
анализираат условите при кои возилото може безбедно да помине во кривина без притоа
истото да излизга кон надворешна или внатрешна страна, односно да не дојде до
превртување на возилото кон надворшна и внатрешна страна.
Втората група на задачи се однесува на теоријата на обиколување и престигнување,
со тоа што се анализираат теоретските случаи на обиколување и престигнување и одредени
специфични случаи на обиколување, односно престигнување. За секоја решена задача
прикажани се проените во „s-t“ и „v-t“ дијаграмите.
Задачите од теоријата на обиколување и престигнување се однесуваат пред се на
детерминирање на потребниот пат на обиколување/престигнување, односно времето на
обиколување и престигнување на возилото коешто врши вакво дејствие. Исто така, дадени
се задачи за одредени специфични случаи на обиколување/престигнување, каде што има
потреба од изведување на изразите за патот и времето на обиколување/престигнување.
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Третата група на задачи се од теоријата на сопирање каде што има широк спектар на
задачи во којшто се опфатени потребниот пат и време на сопирање, патот и времето на
кочење, патот и времето на забавување, како и патот и времето на интензивно сопирање.
Исто така, во оваа група на задачи опфатени се парцијалните патишта и времиња коишто се
однесуваат на патот и времето на сопирање, кочење и забавување до точката на контакт.
Задачите од теоријата на сопирање опфаќаат и реални проблеми коишто се
однесуваат на техничка анализа на незгоди од типот налет на возило во пешак, како и
временско-просторна анализа на дадена конкретна ситуација.
Оцена и заклучоци
Врз основа на деталниот преглед на учебното помагало под наслов: „Збирка на
решени задачи по Безбедност на патниот сообраќај“ од Вонр.проф.д-р Зоран Јошевски,
можеме да резимираме дека:
-

учебното помагало ги третира сите битни моменти во врска со решавањето на
проблеми од безбедноста на патниот сообраќај,
учебното помагало е добро структурирано, а материјалот е систематски добро
обработен,
материјата во учебното помагало се заснова на досегашната работа на авторот во
оваа област и користењето на математичките релации од оваа област при решавање
на конкретни проблеми,
во учебното помагало се дадени квалитетни илустративни прикази (слики и
дијаграми) кои што овозможуваат полесно следење и совладување на материјата,
посебно треба да се истакне дека ова учебно помагало претставува прв од ваков вид
во нашата држава,
учебното помагало овозможува стекнување со солидини познавања за решавање на
реални проблеми од областа на вештачење на сообраќајни незгоди.

Од сето искажано напред, чест ни е да го препорачаме за печатење учебното
помагало под наслов „Збирка на решени задачи по Безбедност на патниот сообраќај“ од
Вонр.проф.д-р Зоран Јошевски, дипл.сообр.инж.
Рецензенти:
Ред.проф.д-р Борис Мургоски
Факултет за безбедност Скопје
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ –
Битола
Ред.проф.д-р Верица Данчевска
Технички Факултет- Битола
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ –
Битола
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД
ОБЛАСТИТЕ ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ (21201),
ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА ПРОЕКТИРАЊЕ НА СМЕТАЧКИ
СИСТЕМИ (ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, СОФТВЕР) (21207) и ДРУГО МЕНАЏМЕНТ НА ИКТ (21208)

Во врска со конкурсот распишан од Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола, Универзитет Св. "Климент Охридски" – Битола објавен
на05.07.2021 година во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“, Наставнонаучниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола,
при Универзитетот в. "Климент Охридски" – Битола, на својата седница одржана на
ден 14.07.2021 година, со Одлука бр.02-261/5од 14.07.2021, формира рецензентска
комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања од научните области:
Програмски јазици и технологии (21201); Организација и методологија на проектирање
на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) (21207); и Друго - Менаџмент на
ИКТ (21208), во состав:
1. Ред. проф. д-р Илија Јолевски, претседател, Факултет за информатички и
комуникациски технологии, Универзитет Св. "Климент Охридски"– Битола
2. Ред. проф. д-р Иван Чорбев, член, Факултет за информатички науки и
компјутерски инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
3. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, член, Факултет за информатички и
комуникациски технологии, Универзитет Св. "Климент Охридски"– Битола
По прегледот на доставената документација и согласно член 173oд Законот за
високото образование и членовите 31 и 32 од Правилникот за посебните услови и
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитет
Св. "Климент Охридски" – Битола,
рецензентската комисија до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола, Универзитет Св. "Климент Охридски" –
Битола го поднесува следниов

ИЗВЕШТАЈ
Рецензентската комисија во врска со конкурсот распишан од Факултетот за
информатички и комуникациски технологии – Битола, објавен на 05.07.2021 година во
дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“, и одлуката за формирање на
рецензентска комисија 2-261/5од 14.07.2021 од Наставно-научниот совет на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, при
Универзитетот в. "Климент Охридски" – Битола, за избор на наставник во сите
наставно-научни звања од научните области: Програмски јазици и технологии (21201);
Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски
системи, софтвер) (21207); и Друго - Менаџмент на ИКТ (21208), констатира дека на
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конкурсот се пријави само кандидатот д-р Рамона Маркоска, вонреден професор на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола

Основни биографски податоци
Д-р Рамона Маркоска, дипл. ел.инж, е родена на 13.07.1963 година во Прилеп,
каде завршува основно и средно образование со континуиран одличен успех.
Дипломира на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1991 година, со што се
здобива со звањето дипломиран електротехнички инженер – насока електроника и
телекомуникации. Во 1994 година, на Педагошкиот факултет во Скопје, дооформува
педагошка доквалификација.
Од септември, 1989 до октомври, 2008 година д-р Рамона Маркоска работи во
СОУ „Р. Р. Ричко“ – Прилеп, како професор по група теориски и практични предмети
од областа на компјутерската техника и дигиталните комуникации.
Во мај 2008 година на Техничкиот факултет во Битола го одбранила
магистерскиот труд со наслов „Стратегиски менаџмент на е-бизнис трансформација за
мали и средни претпријатија во Р.Македонија“, со што се стекнала со академски степен
– магистер.
Во ноември 2011 година на Техничкиот факултет Битола ја одбранила
докторската дисертација под наслов „Менаџмент на информатичко-комуникациските
технологии кај дигитални бизнис екосистеми во процесот на степенеста е-бизнис
трансформација во малите и средни претпријатија“, со што се стекнала со научниот
степен доктор на науки во областа на техничките науки.
Кандидатот активно се служи со англиски и српско-хрватски јазик, а разбира
бугарски и француски јазик.
Во 2012 е избрана за доцент на Техничкиот факултет - Битола во областите:
Програмски јазици и технологии, Организација и методологија на проектирање на
сметачки системи (хардверски системи, софтвер) и Менаџмент на информатичкокомуникациски технологии.
Во 2017 година е избрана за вонреден професор на Факултетот за информатички
и комуникациски технологии – Битола, во научните области: Програмски јазици и
технологии (21201); Организација и методологија на проектирање на сметачки системи
(хардверски системи, софтвер) (21207); и Друго - Менаџмент на ИКТ (21208).
Научно-истражувачка работа, наставна дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок и стручно-применувачка дејност, оценка на
научните, стручните и педагошките остварувања на кандидатот вонр. проф. д-р
Рамона Маркоска
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и
научно-истражувачки подмладок
Од ноември, 2008 година, до јануари, 2012 година, кандидатот како асистент на
Техничкиот Факултет –Битола, на Отсекот за информатика и компјутерска техника, ги
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реализира вежбите по предметите: Вовед во програмирање 1, Вовед во програмирање
2, Објектно-ориентирано програмирање, Техники на визуелно програмирање и
Програмирање и програмски јазици за инженери.
По изборот за доцент во 2012 година, на Отсекот за информатика и
компjутерска техника на додипломски студии ја реализира наставата по предметите
Вовед во програмирање 1, Вовед во програмирање 2, Програмски јазици за инженери,
Mенаџмент на информациски системи. Ангажирана е и на втор циклус на Отсекот за
информатика и компјутерска техника, каде како прв наставник ја реализира наставата,
по предметите Моделирање на е-Бизнис процеси и Проектирање и развој на
информациски системи. Исто така, во тој период е ангажирана во наставата и на,
Отсекот за Индустриско инженерство и менаџмент, Електротехничкиот отсек, и
студиската програма по Мехатроника за предмети од областа на Програмски јазици и
технологии.
Од септември 2014 година, преминува на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии – Битола и како предметен наставник ја реализира
наставата по предметите Вовед во програмирање 1, Вовед во програмирање 2,
Meнаџмент на информациски системи, Структурирано програмирање, Напредно
програмирање, како и Кориснички барања и бизнис анализа и Mоделирање на е-Бизнис
процеси. И на овој факултет е ангажирана на втор циклус и тоа како прв наставник на
истите погоре споменати предмети и дополнително, како втор наставник по предмети
од втор циклус на Катедрата за Софтверско инженерство.
По изборот за вонреден професор од јануари 2017 година како предметен
наставник е ангажирана во реализирањето на наставата по предметите: Структурирано
програмирање, Напредно програмирање, Софтверски барања и бизнис анализа и
Mоделирање на е-Бизнис процеси (на прв циклус на студии), Семантички е-бизнис
решенија, Тестирање на софтвер, обезбедување квалитет и одржување, Современи
програмски технологии (втор циклус), Одбрани поглавја од семантичко WEB
програмирање, Дизајн и инженерство на софтвер, Аналитичка визуелизација и
дигитална интелигенција (трет циклус на студии).
Д-р Рамона Маркоска е креатор и целосен автор на поголем број интерактивни
електронски ресурси, наменети за потребите на наставата по предметите кои ги
покрива во рамките на работата како наставник, во рамките на разните отсеци на ТФБ
и на ФИКТ, на кои има поголем број контролни и услужни интерактивни содржини и
авторизирани предавања и вежби, лиценцирани според правила на пристап и авторски
права Creative Common.
1. www.ramona-markoska.info, главен ресурс, за организација и пристап, до
дигитални наставни содржини, активности и услуги во корелација со наставата.
2. С++ cloud тренинг – интерактивен ресурс за практична работа, тренинг и
евалуација за потребите на предметите Напредно програмирање и
Структурирано програмирање, од 2020 https://cpp-cloud.blogspot.com/
3. Ажуриран ресурс за Напредно програмирање
http://ramona-cppadv.blogspot.com/
4. Ажуриран ресурс за Структурирано програмирање
http://cpp-ramona.blogspot.com/
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Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска била ментор на 20 дипломски трудови, 4
магистерски трудови како и член комисија за одбрана на неколку докторски и
магистерски трудови, и била член во рецензентска комисија за избор на наставник.
Кандидатот д-р Рамона Маркоска учествувала во изработка на елаборатите за
прв, втор и трет циклус на студирање на Факултетот за Информатички и
Комуникациски Технологии, предавала неколку нови наставни предмети кои за прв пат
се воведуваат во студиската програма и понудила предмети на англиски јазик како
прозорец на мобилност.
Има позитивна оценка 4.12 од спроведената самоевалуација, според подаците од
i-know системот (состојба од 05 Јули 2021).
Во рамките на студентска меѓуниверзитетска размена, во рамките на разни
проектни линии за студенти од прв и втор циклус, менторирала и успешно
соработувала на изработка на конкретни практични проекти со студент од втор циклус
од Универзитетот во Загреб, (престој 6 месеци) и студент на прв циклус од
Универзитет во Белград, (престој еден месец).
Во рамките на разни проектни активности остварила мобилност на следните
странски институции: University of Bergamo, Italy, Vienna University of Technology,
Austria, Universita degli Studi di Firenze, Italy, Polytechnic University of Tirana, Albania,
Technical University of Sofia, Bulgaria, University of Prishtina, Kosovo.
Во рамките на Факултетот за информатички и комуникациски технологии
Битола кандидатот ги има извршувано следните функции: Раководител на Катедрата за
Софтверско инженерство (2015-2016), раководител на втор циклус на студии (20182019), и член на Конкурсната комисија за реализација на конкурсот за упис на студенти
во прва година на прв циклус студиии.
Резултати од научно-истражувачка работа
До изборот за вонреден професор, д-р Рамона Маркоска има објавено 27
трудови што се опфатени во рефератот објавен во Билен на УКЛО бр. 418 од
01.09.2016 година.
По изборот за вонреден професор па до сега кандидатот има објавено вкупно 16
трудови од кои 12 се рецензирани научни трудови објавени во референтни научни
публикации, еден труд [2] е рецензиран и прифатенза публикација во научен часопис, и
3 други трудови/презентации [14],[15],[16], се презентирани на научни конференции.
1. Markoska, R., Markoski, A. (2021) Digital Student ID, Identity Managementand
Internet
of Everything in Education During COVID-19, International May
Conference on Strategic Management, Proceedings Volume XVII, Issue (1), pp 176185,ISSN 2620-0597.
2. Markoska, R. (2021) Smart learning technology for computer programming based on
research related to COVID-19, Global Journal of Computer Sciences: Theory and
Research. 0(0), 00-00. (accepted for publication).
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3. Markoska, R. (2019). Managing ICT solutions for training and evaluation of C++
programming skills in e-learning ecosystem. New Trends and Issues Proceedings on
Humanities and Social Sciences. [Online]. 6(7), pp 033–041.
4. Markoska, R., Rendevski, N., Hristoski, I., Dimovski, T. (2019) Semantic Web
Technologies for Data Organizing and Processing in E-business processes,
International May Conference on Strategic Management, Proceedings Volume XV,
Issue (1), ISSN 2620-0597, pp. 520-529, Bor, 2019.
5. Hristoski, I. Markoska, R., Dimovski, T., Rendevski, N., Stojanov, Z. (2019)
STOCK-AND-FLOW SIMULATION MODELING FOR ASSESSING BASIC
SUPPLY CHAIN OPERATIONS, Southeast European Review of Business and
Economics, Volume 1, Issue 1, December 2019, Publisher: Faculty of EconomicsPrilep, ISSN 2671-339X, DOI 10.20544/SERBE.01.01.19.
6. Markoska, R., Bilic, P. (2018) Conceptual Modelling and Evaluation of E-business
Processes Using Cloud Based Framework Insight Maker, International May
Conference on Strategic Management, Proceedings, ISSN 2620-0597, pp. 360-270,
Bor, 2018.
7. Hristoski, I., Dimovski, T., Kotevski, Z., Markoska, R., Rendevski, N. (2018)
Performance Evaluation of Clustered Web Servers Using the Round Robin Scheme,
Proceedings of the 8-th International conference on Applied Internet and Information
Technologies, ISBN 978-9989-870-80-4, pp. 42-47, Bitola, Oct. 2018.
8. Bajraktarov, Lj, Rendevski, N., Kotevski, Z., Hristovski, I., Markoska, R. (2018)
Design of LoRaWAN Service Infrastructure Solution for D2D Communication over
Physical 433 MHz Wireless Link, Proceedings of the 8-th International conference on
Applied Internet and Information Technologies, ISBN 978-9989-870-80-4, pp. 150153, Bitola, Oct. 2018.
9. Markoska, R., Markoski, A. (2018) The Semantic Web Conceptual Solution and
Working Ontology for Tourism Ecosystem. In: Konjović, Z., Zdravković, M.,
Trajanović, M., (Eds.) ICIST 2018 Proceedings Vol.2, pp.327-332, 2018.
10. Rendevski, N., Pajkovski, D., Kotevski, Z., Hristovski, I., Markoska, R. (2018) LowComplex Real-Time Edge Detection with a Compact FPGA Architecture for
Embedded IoT Applications, 53rd International Scientific Conference on Information,
Communication and Energy Systems and Technologies, Proceedings of Papers, pp.
322-325, Sozopol, Bulgaria, June 28 – 30, 2018.
11. Markoska, R. (2017). S Development of an open source digital educational
ecosystem: Case study. New Trends and Issues - Proceedings on Humanities and
Social Sciences. [Online]. Vol 4, No 3, pp 85-93.
12. Mateski, G., Markoska, R., Markoski, A. (2017) Development of Low-Cost Wireless
Sensor Network for Solid Waste Management, Proceedings of the 7-th International
conference on Applied Internet and Information Technologies, pp. 178-185,
Zrenjanin, Oct. 2017.
13. Markoska, R., Mateski, G., Markoski, A. (2017) Solid Waste Collection and
Management using Smart Algorithm based on Genetic Programming, Proceedings of
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the 7-th International conference on Applied Internet and Information Technologies,
pp. 200-207, Zrenjanin, Oct. 2017.
14. Markoska, R. (2020) Smart learning technology for computer programming driven by
research related to COVID-19, 6-th World Conference on Computer Engineering, 30
October - 2. November 2020 (online), Istanbul Turkey.
15. Markoski, A., Rendevski, N., Pasic, R., Dimovski, T., Markoska, R., Kotevski, Z.
(2018) Air Quality Crowdsensing in Smart Cities using Low Cost IoT Systems and
ICT4Env Platform (presentation), 4-th Italian Conference on ICT for Smart Cities
And Communities, 19-21 September, L'Aquila, Italy, 2018.
16. Markoski, A., Rendevski, N., Pasic, R., Markoska, R. (2017) Realization of Low-Cost
IoT System for Environmental Monitoring: Potential and Challenges (oral
presentation), 3rd International Conference on Environmental Science and
Technology (ICOEST), 19 - 23 October, Budapest Hungary.
Вреднување на резултатите, оценка на научните, стручните и други остварувања
Во трудот под реден број [1] авторите го истражуваат концептот на воведување
на дигитални ИД картички односно e-ID cards како алатка за креирање на дигитален
идентитет применет врз студентската популација кој може да реши значаен дел од
организациони проблеми поврзани со online учење во време на COVID19 пандемијата.
Во трудот се презентирани резултати од анкетата направена во зимски семестар 2020
година на ФИКТ. Анализирани се разни начини на примена и нивоа за воведување на
овој концепт, детектирани се неговите предности и недостатоци и презентирани се
можните насоки за негова имплементација.
Во трудот под реден број [2] авторот го презентира концептот и практичната
реализација на smart learning технологијата применета на изучување на програмирање
и програмски јазици во високото образование, што може значително да помогне при
справувања со ограничувањата наметнати од COVID19 пандемијата. Основната идеја
изнесена во трудот е како веќе постоечкиот дигитален екосистем за изучување на
програмскиот јазик С++ да се искористи како основа за развој на smart learning
концептот. Концептот е практично евалуиран со студентска анкета реализирана во
летен семестар 2020 и се претставени практични примери за начинот на примена на
оваа технологија и нејзин понатамошен развој и подобрување. Овај труд преставува
проширена и дополнета верзија на концептите преставени во трудот [14], презентиран
на конференција во 2020. Трудот е позитивно рецензиран и прифатен за објавување во
часописот Global Journal of Computer Sciences: Theory and Research кон крајот на 2021
година.
Во трудот под реден број [3] авторот презентира сет на функционални
надоградувања на веќе постоечки екосистем за дигитално учење по програмскиот јазик
С++. Истиот се базира на open-source технологии кои овозможуваат тренинг и
евалуација на практични активности преку персонализиран пристап со одредени права
и привилегии и следење на активностите. Исто така, даден е идеен концепт во развојна
фаза на реализација базиран на користење на Raspberry Pi.
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Во трудот под реден број [4] анализирани се бенефитите од користење на
семантички веб технологии во процесите на организација и складирање на семантички
подготвени податоци како: онтологии за дефинирање на семантички податочни
формати, симантички NoSQL бази како MongoDB за сместување на податоците.
Ставен е акцент на посебните погодности на примена на семантички решенија во ебизнис во контекст на разните категории на податоци. Работните процедури и
постапки се практично презентирани во трудот.
Во трудот под реден број [5] авторите презентираат метод за моделирање и
симулација на разни операции кои се однесуваат на синџирите на снабдување. Во
денешно време интензивната примена на разни ИКТ решенија го трансформираат
менаџирањето со синџирите на снабдување на многу повисоко ниво. Презентираниот
метод озовможува извршување на разни what-if анализи со варирање на значаен број на
влезни променливи. Даден е пример за тоа како дигиталната трансформација влијае на
класичните синџири на снабдување кој дава солидна база за понатаможни
унапредувања на концептот и вклучување на дополнителни влезно-излезни параметри.
Во трудот [6] е даден концептуален опис и е прикажана конкретна практична
реализација на ефектите од квалитативни измени во еден е-бизнис процес. Со
користење на open-source cloud базираната алатка Insight Maker покажани се
можностите за моделирање и симулација на еден реален бизнис процес и извршена е
евалуација на параметрите од значење на почетната и изменетата состојба. Целта на
трудот е преку анализа на AS IS и TO BE варијантите да се воочат и проценат ефектите
од евентуалните измени пред да се направат.
Во трудот под реден број [7] авторите презентираат симулациски модел на
генерички e-Commerce Web server cluster, кој се состои од променлив број на Web
сервери, со примена на Generalized Stochastic Petri Nets во кој е имплементиран Round
Robin алгоритамот за еднаква дистрибуција на влезните HTTP побарувања кон
кластерот. Анализите се направени со користење на софтверот TimeNET, и во трудот
се презентирани добиените резултати и можностите на моделот.
Авторите во трудот под реден број [8] ги презентираат резултатите од
евалуацијата на LoRa базирани комуникациски уреди со ниска цена кои оперираат на
фрекфенција 433 Mhz. Развиено е и применето е едноставно софтверско решение кое
овозможува пренос на податоци карактеристични за non-mission-critical апликации.
Извршени се експерименти за проценка на опсегот на примена во урбани и рурални
услови и резултатите се презентирани во трудот.
Во трудот под реден број [9] авторите презентираат креирање накомплетно
Semantic Web решение и негова практична имплементација во областа на туризмот.
Извршена е детална анализа на разни веќе постоечки онтологии од областа на туризмот
и врз основа на анализата предложена е нова, дополнета онтологија презентирана во
трудот. За креирање на онтологијата користен е open-source софтверот OWLGrEd, а за
практична имплементација искористени се технологииte: WAMP server, ARC2, PHP,
MySQL and SPARQL. Во трудот детално се презентирани и сите чекори неопходни за
креирање на работна верзија која може да се искористи за истражување, развој и
практична имплементација на разни Semantic Web решенија.
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Во трудот [10] авторите презентираат дизајн на FPGA базирана архитектура за
детекција на ивици во реално време. Авторите во оваа фаза се фокусирале на чиста
хардверска реализација на филтрирањето и алгоритмите за детекција при тоа
користејќи ги огромните можности на FPGA архитектурата за реконфигурирање и
прилагодување. Во трудот се презентирани потенцијалите и предизвиците при дизајн
на едноставни чисто хардверски базирани уреди за процесирање на слики и видео со
можност за примена кај вградливи IoT апликации.
Авторот во трудот со реден број [11] кој е прв во серија од неколку трудови во
кои се развива и унапредува основната идеја, при што најпрво се разработува
теоретскиот концепт на реален, одржлив open-source дигитален едукациски екосистем
кој е развиен и опишан согласно теоријата и работните концепти на дигиталните
бизнис екосистеми. Од организациска гледна точка обработени се генерички
дигиталните, едукативните и социјалните аспекти низ визирот на биолошките
метафори. Опишана е една еволутивна online околина во состојба на постојани измени
и функционална рамнотежа како во реален екосистем. Главен акцент е ставен на
интероперабилноста на применетите ИКТ решенија кои се искористени за практична
реализација на овој екосистем кој се користи за потребите на предметите од областа на
програмирање во високото образование.
Авторите во трудот [12] презентираат low-cost решение за развој на сензор и
мрежна инфраструктура кои би се користеле во систем за менаџирање со цврст отпад.
Сензорскиот јазол е равиен на Arduino платформа и е поврзан на ThingSpeak базата со
користење на Wi-Fi конекција преку ESP8266. На овој начин, во реално време, во
системот се слеваа податоци за степенот на наполнетост на секоја од „паметните“
канти за цврст отпад. Овој тип на податоци е неопходен за решавање на Vehicle
Routing Problem кој е опишан во трудот [13]. Моделирањето на мрежата на „паметни“
канти е направено со автентични податоци за градот Прилеп а за решавање на
проблемот е применето генетско програмирање. Презентираните резултати покажуваат
дека модел може да се искористи за динамичко оптимирање на рутите на возилата за
собирање на отпад во зависност од степенот на исполнетост на кантите и со тоа
значително намалување на трошоците на гориво и негативното влијанието врз
животната средина.
Авторите во трудовите [15] и [16] презентираат развој на low-cost IoT систем за
мониторинг на животната средина, во овој случај квалитетот на воздухот.
Предложениот концепт може да помогне за да се реши основниот проблем: малиот
број на стандардни мерни станици. Во презентацијата детално се опишани
хардверските компоненти и архитектурата на мерната станица како и начинот на
незино поврзување и складирање на податоците во MySQL база на податоци. Иако
точноста на low-cost сензорите не е доволна за законски потреби, системот без
ограничување може да се користи за информативни цели бидејќи поради исклучително
ниската цена обезбедува висока просторно-временска резолуција на измерените
податоци. Цел на авторите е решението да е достапно до сите заинтересирани, со цел
да ги мотивира заинтересираните граѓани да партиципираат во crowdsensing
обезбедување на податоци кои би се сместувале на една cloud платформа која
обезбедува складирање на податоците во база и веб сервиси за презентирање,
анализирање и визуелизирање на измерените податоци.
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По изборот за вонреден професор кандидатот има вкупно 4 цитирања во
референтни научни публикации и тоа:
Трудот под број [3] е цитиран во трудовите:
1. Shoraevna, Z., Eleupanovna, Z., Tashkenbaevna, S., Zulkarnayeva, Z., Anatolevna, L.
& Nurlanbekovna, U. (2021). Teachers’ Views on the Use of Information and
Communication Technologies (ICT) in Education Environments. International Journal
of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16(3), 261-273. Kassel, Germany:
International Journal of Emerging Technology in Learning. Retrieved October 5, 2021
from https://www.learntechlib.org/p/219032/.
2. Marzano, G., Usca, S., & Lubkina, V. (2020). A multidimensional approach to
support training activities in the digital era. New Trends and Issues Proceedings on
Humanities
and
Social
Sciences, 7(1),
10–19.
https://doi.org/10.18844/prosoc.v7i1.4896 (Original work published July 2, 2020)
Трудот под број [11] е цитиран во трудовите:
1. C. Wolff, C. Reimann, E. Mikhaylova, A. Aldaghamin, S. Pampus and E. Hermann,
"Digital Education Ecosystem (DEE) for a Virtual Master School," 2021 IEEE
International Conference on Smart Information Systems and Technologies (SIST),
2021, pp. 1-7, doi: 10.1109/SIST50301.2021.9465914.
2. M.Herselman, A.Botha, K.Maremi, “Evaluating a Mobile Tablet Project in Rural
South Africa against Criteria to Comply with Being an Innovative Educational
Ecosystem”, ICEMT 2019: Proceedings of the 2019 3rd International Conference on
Education
and
Multimedia
TechnologyJuly
2019
Pages
215–220,
https://doi.org/10.1145/ 3345120.3355422
Трудовите под редни броеви [4] и [6] се индексирани во EBSCO базата.
Д-р Рамона Маркоска е акредитиран ментор за трет циклус на студии од страна
на Одборот за акредитација и евалуација на високото образовани со решение 08-857/9
од 17.06.2019.
Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска активно учествувала во реализацијата на
следните проекти како член на проектните тимови и истражувач:




CROSS4ALL, Cross-border initiative for integrated health and social services
promoting safe ageing, early prevention and independent living for аll,
„Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси
што промовираат безбедно стареење, рана превенција и независно живеење за
сите“, проект од програмата INTERREG IPA Cross Border Cooperation
Programme" Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020".
EMPLOYOUTH, Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB
Area, within the Interreg-IPA Cross-Border Cooperation Program Greece-Former
Yugoslav Republic of Macedonia-2014-2020



Tempus IV Project, 158644 JPCR International. project for Development of Regional
Interdisciplinary Mechatronics Studies, TEMPUS DRIMS 2010-2012, учество на
конференција, изготвување на едукативни материјали, за едукативни потреби на
сите учесници во проектот.



Tempus IV Project, 511001-TEMPUS-1- 2010-1-IT-TEMPUSJPCR International
Project for Development of Environmental and Resources Engineering Learning
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TEMPUS DEREL 2010-2014., учество на конференции и семинари како копрезентерер.


TSAES: Technology for Sustainable Automation of Energy-Systems, (2013 – 2015),
Zentrum für Soziale Innovation, Vienna, Austria, дополнителен член на тим,



„Дизајнирање и имплементација на информациски систем во ФИКТ“, (20142017 година) - интерен проект на ФИКТ- Битола



„Структурирана база на наставни материјали и електронско тестирање“, (20172018 година) - интерен проект на ФИКТ- Битола.

Д-р Рамона Маркоска била член во програмскиот одбор на меѓународната
научна конференција AIIT, International Conference on Applied Internet andInformation
Technologies, Зрењанин, Србија (2018-2020), како и рецензент на трудови за истата
конференција. На меѓународната научна конференција International May Conference on
Strategic Management во Бор, Србија, била модератор на сесии (2018 и 2019 година).
Д-р Рамона Маркоска е член на IEEE, Computer Society, член на Македонско
научно друштво – Битола и на Друштво на наука и уметност – Прилеп каде е
раководител на Одделение за математичко технички науки.
Кандидатот, вонр. проф. Д-р Рамона Маркоска има објавено две рецензирани
збирки задачи од областа во која се избира:
1. И. Јолевски, Р. Маркоска (2011) „Збирка задачи по вовед во програмирање
1“, ISBN 978-9989-786-60-0
2. И. Јолевски, Р. Маркоска (2010) „Збирка задачи по вовед во програмирање
2“, ISBN-978-9989-57-691-1
Стручно-применувачка дејност и дејност од поширок интерес
На Факултетот за информатички и комуникациски технологии кандидатот
редовно активно учествува во промотивните активности на факултетот.
Учествувалана 2 семинари: DEREL life-long learning seminar (third): “Geoenvironment, Seismic Protection and Solid”, Polytechnic University of Tirana, ко-презентер
на тема, “Environmental Informatics – Basic Technologies and Tools”, oктомври, 2013, и
DEREL life-long learning seminar (fourth): “Water, Wastewater and Solid Waste
Management” Ss Cyril and Methodius University in Skopje, ко-презентер на тема
“Environmental informatics – Wireless Sensor Networks Role”, октoмври, 2013.
Автор е на книгата: Р. Маркоска(1997), „Office & Windows95 – чекор по чекор“,
издание на Растер, Прилеп.
Има реализирано предавање на тема “Остварувањето и заштитата на авторското
право и сродните права, со осврт и на дигиталниот сегмент” за потреби на стопански и
нестопански субјекти, во организација на ДНУ Прилеп, ноември 2017 година.
Во рамките на разни научно-истражувачки и проектни активности, д-р
Маркоска учествувала во проектирање и развој на хардверски и софтверски ИКТ
решенија за Ардуино базирани контролери (UNO, MEGA, ESP8266 и ESP32), нивно
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поврзување со разни типови на сензори и со MySQL база на податоци, како и развој на
разни практични апликации во RobotC за едукативни LEGO роботи.
Д-р Маркоска е креатор и автор на поголем број интерактивни електронски
ресурси од областа на програмирањето, како и на главната веб страна на Друштвото за
наука и уметност – Прилеп: https://prilepdnu.wordpress.com/
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА ЗА ВОНР. ПРОФ. Д-Р РАМОНА МАРКОСКА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа

X

УСЛОВИ

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

асоцијации или X

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
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Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од поширокатанаучна
областсо која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната х
област за која се избира (како автор или во коавторство)2
вкупно исполнети услови од прв критериум 9

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

X

УСЛОВИ
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници

X

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии

X

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска X
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски X
наставен јазик или понудил предметна 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 предмети истите ги поставил на online платформа за
далечинско учење (Moodleисл.) или на web страницата на единицата или Универзитетот

X

Бил член во Комисија за оценка или одбранана магистерски, специјалистички или X
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд

X

Предавал или предава нов наставен предмет којза прв пат се воведува во студиска X
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска X
програма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; X
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 X
години
вкупно исполнети услови од втор критериум 11
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ

X

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,
стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл.Од X
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден
од релевантна институција
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија

X

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите X
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 X
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или X
други домашни или странски фондови
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 трудовии 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 6
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 26
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на целокупната документација рецензентската комисија заклучи
дека кандидатот вонр. проф. д-р Рамона Маркоска ги исполнува сите општи услови
предвидени во Законот за високото образование за избор во наставно-научно звање
редовен професор: има научен степен доктор на науки од соодветната област, има
објавено најмалку шест рецензирани научни труда во референтни научни побликации
во последните пет години пред објавување на огласот за избор, претходно е избрана во
звање вонреден професор, има објавено рецензирани збирки задачи од научната област
во која се избира и има способност за изведување на високообразовна дејност. Покрај
општите услови, кадидатката ги исполнува и посебните услови предвидени во
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставностручни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Св. Климент Охридски –
Битола. Имено, исполнува вкупно 26 услови наведени во табелата од кои 20 услови од
првите два критериуми.
Кандидатот, вонр. проф. д-р Рамона Маркоска покажала богата научноистражувачка и стручно-апликативна дејност, што може да се констатира од големиот
број рецензирани научни трудови, учество на меѓународни конференции, учество во
разни меѓународни у домашни проектии реализирани престои на реномирани
универзитети во странство.
Преку презентираните материјали за начинот на организирање на наставата
кандидатот се профилира како успешен универзитетски наставник со знаења, умеења
и вештини, ставени целосно во функција на севкупна квалитетна соработка со
студентите, базирана на активна примена на современите ИКТ решенија. Своите
знаења, умеења и вештини од областите на Програмски јазици и технологии (21201);
Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски
системи, софтвер) (21207); како и Менаџмент на ИКТ (21208) ги манифестирала преку
самостојна работа и соработка во рамките на претходно наброените активности, со
што се профилирала во континуитет како квалитетен научен работник и предметен
наставник, во предметните области кои ги покрива во текот на досегашната работа на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии при Универзитетот Св.
"Климент Охридски" Битола.
Врз основа на погоре изнесените оценки и констатации, а земајќи ја предвид
постигнатите резултати во научно-истражувачката, стручнo-апликативната, наставнообразовна и другите дејности од областа на високото образование, рецензентската
комисија констатира дека вонр. проф. д-р Рамона Маркоска, ги исполнува сите
формално-правни општи и посебни услови, и затоа Комисијата има чест и задоволство
да му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и
комуникациски технологии да ја избере вонр. проф. д-р Рамона Маркоска за наставник
во наставно-научно звање редовен професор од научните области: Програмски јазици
и технологии (21201); Организација и методологија на проектирање на сметачки
системи (хардверски системи, софтвер)(21207) и Друго - Менаџмент на ИКТ (21208).
06.10.2021 година
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Рецензентска комисија
Ред. проф. д-р Илија Јолевски, претседател,
Факултет за информатички и комуникациски технологии,
Универзитет Св. "Климент Охридски"– Битола

Ред. проф. д-р Иван Чорбев, член,
Факултет за информатички науки и компјутерски
инженерство,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Ред. проф. д-р Игор Неделковски, член,
Факултет за информатички и комуникациски технологии,
Универзитет Св. "Климент Охридски"– Битола
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Р Е Ф ЕР А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40719- ХИРУРГИЈА, 40720 –
ОФТАЛМОЛОГИЈА, 40721 – ОРТОПЕДИЈА И 40734 - ДРУГО НА
ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - БИТОЛА
Врз основа на чл. 165, 166, 172 и 173 од Законот за високото образование (Сл.
весник 82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 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, а во врска со
објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха”од 20.09.2021 година, за
избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Хирургија
(40719), Офталмологија (40720), Ортопедија (40721) и Друго (40734) на Ветеринарниот
факултет во Битола, со одлука бр. 02-238/4 од 29.09.2021 година на својата 44 седница,
Наставно научниот совет формира Рецензентска комисија во состав:
Проф. д-р Динко Динев, редовен професор – Катедра за ветеринарна хирургија,
Ветеринарномедицински Факултет во Стара Загора, Р. Бугарија – председател;
Проф. д-р Михаил Паскалев, редовен професор – Катедра за ветеринарна хирургија,
Ветеринарномедицински Факултет во Стара Загора, Р. Бугарија – член;
Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во
Битола – член.
По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го
доставува следниов:
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 20.09.2021 година,
за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Хирургија
(40719), Офталмологија (40720), Ортопедија (40721) и Друго (40734) на Ветеринарниот
факултет во Битола, во предвидениот рок се пријави само кандидатот доц. д-р Панче
Дамески, ДВМ.

Биографски податоци за кандидатот д-р Панче Дамески
Кандидатот Панче Дамески е роден на 20.02.1968 година во Прилеп, Р.Македонија.
Првите две години од своето средно образование ги завршил во Гимназијата “Мирче
Ацев“ во Прилеп, а средното образование го оформил во СЗУ “Кузман Шапкарев“ во
Битола, насока ветеринарен техничар. Со високо образование се стекнал на Универзитетот
во Загреб, Р. Хрватска, на Факултетот за ветеринарна медицина, каде дипломирал во 1993
година.
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Во 1995 година се вработил како доктор по ветеринарна медицина во Ветеринарната
станица во Прилеп, каде работи до 2000 година. Од 1998 година до 2000 година е
директор на Ветеринарната станица во Прилеп.
Од јули 2000 година отвора сопствена ветеринарна амбуланта “Дамески Ветерина“
каде работи до 2006 година.
Во 2006 година е избран за пратеник во Собранието на Р.Македонија, на која функција
останува до 2011 година.
Постдипломски студии од областа Патологија и одгледување на домашни месојади
запишал во академската 1997/1998 на Ветеринарниот факултет во Загреб кои ги завршил
во 2000 година и се стекнал со звањето магистер.
Во академската 2011/2012 година се запишал на трет циклус – интегрирани докторски
студии на Ветеринарниот факултет во Загреб, Р. Хрватска. Докторската дисертација под
наслов “Антисептичка ефикасност на хлорхексидин глуконат и повидон јод при плакнење на
слузницата на јазикот и гингивата на долната вилица кај куче“ ја пријавил на 13.05.2013 година
на Ветеринарниот факултет во Загреб и успешно ја одбранил на 27.06.2016 година, пред
Комисија во состав: проф. др. Дражен Матичиќ, академик од Ветеринарниот факултет во
Загреб, Р. Хрватска, проф. др. Фране Божиќ, редовен професор на Ветеринарниот факулте
во Загреб и проф. др. Вишња Несек – Адам, доцент на Медицинскиот факултет во Осијек,
Р. Хрватска. Со тоа се стекнал со научното звање: доктор по медицински науки –
ветеринарна медицина. Од 2012 до 2017 година е вработен на Ветеринарниот факултетБитола, како асистент, во областите 40719 – Хирургија, 40720 – Офталмологија, 40721 –
Ортопедија, а од месец февруари 2017 година е избран за доцент на Ветеринарниот
факултет во Битола од претходно наведените области.
Кандидатот активно се служи со англискиот јазик. Има познавање и способност за
работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско работење - Word, Excel, Power
Point).

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен
и научно-истражувачки подмладок
Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при
Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, кандидатот д-р Панче Дамески изведува
предавања и вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската
програма ветеринарна медицина по предметите Општа хирургија со основи на
анестезиологија и Хирургија со ортопедија и офталмологија. Според резултатите од
извештајот за еваулација на асистентите вработени на Ветеринарен факултет во Битола,
извршена од страна на студентите во 2015 година, кандидатот д-р Панче Дамески е
позитивно оценет со просечна оцена 4.34.

Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатот д-р Панче Дамески е автор или коавтор на 25 рецензирани научни трудови
објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации
(дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази:
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Ebsco, Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во последните 5 години,
кандидатот е автор или коавтор на 17 научни публикации, објавени во референтни
публикации односно индексирани меѓународни списанија.
Објавени трудови пред изборот во звање доцент
1. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2018): Antiseptic efficacy of
chlorhexidine and povidone iodine rinsing lingual mucous membrane in dogs.
Veterinarska Stanica. 49 (3): 159 – 167.
2. PEJCHINOVSKA, N., D. LALOSEVIC, N. KARABOLOVSKI, P. DODOVSKI, A.
AVRAMOV, I.ZDRAVESKI, P. DAMESKI (2017): Identification of helicobacter spp.
in gastric mucosa of conventionally breeding pigs in Pelagonia area, R. Macedonia.
Horizons.B. 4: 39-50.
3. KARABOLOVSKI, N., N. PEJCINOVSKA, P. DAMESKI, P. DODOVSKI, I.
ZDRAVESKI, S. STOJANOVSKI (2016): Feline mammary tumors, prevalence and
patho-histological classification. Horizons.B. 2: 61-68.
4. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2015): Bacterial flora in the
mouth of dogs in Macedonia. Veterinarska Stanica 46, 429-437.
5. KARABOLOVSKI, N., N. PEJČINOVSKA, C. ŠOKLAROVSKA, P. DODOVSKI,
P. DAMESKI (2015): Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological
classification. Horizonti; B, 2:41-49.
6. KOČOSKI, LJ., Z. NAJDOVSKI, T. DOVENSKI, P. TROJAČANEC, V. PETKOV, W.
HEIDA, P. DAMESKI, V. MATEVSKI (2002): Effects of artificial induction of
lactation on subsequent pregnancy rates in dairy cows. VII internacionalni simpozium za
reprodukciju životinja Ohrid, Makedonija, (Научни средби и работилници, Усмено)
7. DAMESKI, P., A. HANDZISKA, I. DAMESKA (1998) : Primary idiopatic dilatative
cardiomyopathy in dogs. III интернационален симпозиум за репродукција на
животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници, Усмено)
8. DAMESKI, P., А. HANDZISKA, S. LASHKOSKI, J. LATKOVSKA (1997) :
Protrusion (Prolapse) of the third eylid gland. II интернационален симпозиум за
репродукција на животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници,
Постер презентација)
Објавени трудови од последниот избор во доцент до денес
Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор
(со импакт фактор):
1. DAMESKI, P., B. HABRUN, M. VUČKOVIĆ, D. MATIČIĆ, A. MUSULIN, G.
KOMPES, D. VNUK (2019): Presurgical antiseptic efficacy of chlorhexidine and
povidone-iodine on the mucous membrane of mandibular gingiva in dogs. Berliner und
Munchener Tieraztliche Wochenschrift 132 (9/10): 481 – 486.
Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки
одбор:
1. DAMESKI, P., I. ZDRAVESKI, P. DODOVSKI, N. PEJCINOVSKA, N.
KARABOLOVSKI, T. HRISTOVSKA, A. AVRAMOV (2021): Morphometric
characteristic of Autochthonous sheep breed in Pelaginia region in R. N.Macedonia.
Zbornik predavanja trećeg simpoziuma Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih
rasa domaćih životinja, Dimitrovgrad, 25 – 27. Jun, 2021. 121 – 128.
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2. ZDRAVESKI, I., P. DODOVSKI, P. DAMESKI, N. PEJCINOVSKA, N. PETROVSKA,
B. PETROVSKA, N. KARABOLOVSKI, M. ANGELOVSKA (2021): Review of
Autochthonous sheep breeds populations in Pelagonia region: Evolution, challenges and
future perspectives. Zbornik predavanja trećeg simpoziuma Zaštita agrobiodiverziteta i
očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja, Dimitrovgrad, 25 – 27. Jun, 2021. 81 – 90.
3. UROSEVIC, M., M. MATEJEVIC, P. DAMESKI (2021): Basic morphometric
parameters of antlers in Roe deer (Capreolus capreolus L.) from imperial hunts in the
Bialowieza Primeval Forest. Veterinarska Stanica 52 (4): 439 – 444.
4. DODOVSKI, P., P. DAMESKI, T. HRISTOVSKA, A. AVRAMOV, N.
KARABOLOVSKI, N. PEJCINOVSKA, M. ANGELOVSKA, M. RISTEVSKI, I.
ZDRAVESKI (2021): Hematological changes in different clinical forms as a
complementary diagnostic tool in Canine Leishmaniasis. Horizons B. 7: 61 – 71.
5. PEJCHINOVSKA, N., N. KARABOLOVSKI, P. DODOVSKI, P. DAMESKI, I
ZDRAVESKI, A. AVRAMOV, M. ANGELOVSKA, T. HRISTOVSKA, M. RISTEVSKI
(2021): Histological assessment of bacterial density and inflammatory cell infiltrate in
pigs with Helicobacter spp. – associated chronic gastritis. Horizons B. 7: 51 – 60.
6. UROSEVIC, M., G. STANISIC, R. MANDIC, P. DAMESKI (2020): European Bison
(Bison b. Bonasus L) in Serbia. Biosphere Economies theory and practice. 10 (28): 86 –
94.
7. UROSEVIC, M., G. STANISIC, R. MANDIC, P. DAMESKI (2020): Bison breeding
(Bison b. Bonasus L) in Ukraine. Biosphere Economies theory and practice. 9 (27): 85 –
118.
8. KARABOLOVSKI, N., N. PEJCINOVSKA, P. DAMESKI, P. DODOVSKI, T.
HRISTOVSKA, M. RISTEVSKI, I. ZDRAVESKI, A. AVRAMOV, I. CRNEC (2020):
Expression of E- Cadherine in Canine mammary tumors. Horizons B. 6: 17 – 25.
9. UROSEVIC, M., P. DAMESKI, R. MANDIC, J. NIKITOVIC, N. KARABOLOVSKI,
G. STANISIC, P. DODOVSKI, R. ZIVKOVIC (2020): European Bison ( Bison b.
Bonasus L) in Slovakia. Biosphere Economies theory and practice. 7(25): 53 – 70.
10. UROSEVIC, M., N. KARABOLOVSKI, P. DAMESKI, G. STANISIC, V. PEPKO, R.
MANDIC, D. KOCHANKOV, N. KOCHANKOV (2020): Reintroduction of European
Bizon in Romania. Biosphere Economies theory and practice. 5(23): 64 – 87.
11. UROSEVIC, M., G. STANISIC, V. PEPKO, P. DAMESKI, N. KARABOLOVSKI, D.
KACANKOV (2020): Mortality estimation of European Bisons ( Bison Bison Bonasus L.
1758) in 1937 – 1955. Biosphere Economies theory and practice. 4(22) : 53 – 68.
12. UROSEVIC, M., J. GOLUBOVIC, I. NILOVA, M. MATEJEVIC, G. STANISIC, P.
DAMESKI, A. TARTINSKAYA (2020): The Emperor hunting arrangements in Russia.
Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства. 3(28): 5 – 13.
13. UROSEVIC, M., M. NEMECEK, D. DROBNJAK, A. GANGL, P. DAMESKI, P.
STOIC, G. STANISIC (2019): Morphological Characterization of the White Baroque
Donkey. Anim. Health Prod. and Hyg. 8(1): 627 – 633.
14. STOJANOVSKI, S., C. STOJANOVSKA, B. TRAJANOSKA, P. DAMESKI, N.
PEJCINOVSKA, R. DIMITROV, K. STAMATOVA-YOVCHEVA, D. YOVCHEV
(2019): Isolation and characterization of bacteria that cause peridontitis in dog breeds
poddle, Pekingese in Bitola region. Veterinary Medicine, Animal Studies. IX. 4: 52 – 56.
15. DAMESKI, P., N. KARABOLOVSKI, P. DODOVSKI, M. RISTEVSKI, A.
AVRAMOV, I. ZDRAVESKI, N. PEJCINOVSKA, T. HRISTOVSKA (2018):
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Management of canine transmissible venereal tumor, retrospective study of five cases.
Horizons B. 5: 7 – 16.

Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Д-р Панче Дамески учествувал на бројни обуки и меѓународни семинари,
конференции и симпозиуми, како и во научно-истражувачки и апликативни проекти,
од кои позначајни се:
 "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border
area – acronym: PAPESHE", 2016 – 2021 (меѓународен научно-истражувачки
проект финансиран од ЕУ);
 Семинар со меѓународно учество од областа на ветеринарната медицина во
организација на Ветеринарната Комора на Македонија, во Охрид, 2017;
 Eastern European Regional Veterinary Conference, во Загреб, Р.Хрватска, 2018;
 Инхалациона анестезија кај кучиња и мачки, практична работилница во
организација на Ветеринарната Комора на Македонија, во Кочани, 2019;
 Прв конгрес од ветеринарната медицина во организација на Ветеринарната
Комора на Македонија и Бугарскиот Ветеринарен сојуз, во улога на предавач,
во Струмица, 2019.
 Eastern European Regional Veterinary Conference, во Солун, Р. Грција, 2019.
 Erasmus + Program-K1, Department of Veterinary Surgery, Faculty of Veterinary
Medicine, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 2019
 Симпозиум Заштита на агробиодиверзитетот и зачувување на автохтоните раси
на домашни животни, Димитрогравград, Србија, 2021.
Покрај учеството во наведените симпозиуми, конгреси, конференции, обуки и
научно-истражувачки и апликативни проекти, кандидатот д-р Панче Дамески ги
има и следниве ангажмани и членства:
 Назначен за ВД Декан на Ветеринарниот факултет во периодот од 16.05.2019
до 15.11.2019 година;
 Член на Сенатот на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ во Битола од
26.02.2018, а од 30.11.2020 доби втор мандат;
 Член е на Ветеринарната комора на Р.Македонија;
 Вешто лице од областа на ветеринарната медицина, со број на лиценца
08-1000/2, издадена од Министерство за Правда;
 Председател е на Стручниот Совет на Кинолошкиот Сојуз на Мекедонија и
меѓународен кинолошки судија;
 Ментор е на повеќе завршни дипломски трудови и член на комисија за
одбрана на дипломски трудови;
 Член на комисија за самоевалуација на Ветеринарен факултет- Битола во
академската 2019/2020 година;
 Член на уписната комисија на Ветеринарен факултет- Битола во академската
2017/2018 година.
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Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо
образование, кандидатот д-р Панче Дамески 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 15 услови од наведените во
табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со Правилникот се
предвидени најмалку 4, од коишто задолжително најмалку 3 услови од првите два
критериума 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
X
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови
се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank X
(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
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
X
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
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Член е во
институции

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации

Х

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна
област со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од
научната област за која се избира (како автор или во коавторство) 2
вкупно исполнети услови од прв критериум

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

X
5

вкупно исполнети услови од втор
критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка
дејност
УСЛОВИ

X

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

од

Државниот

завод
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X
X

X
X

инду
ст
риска
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
X
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
X
стопанството
6
вкупно исполнети услови од трет
критериум
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ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научноистражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р Панче Дамески,
Комисијата констатира дека кандидатот покажува континуиран и сериозен однос кон
развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се избира.
Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатот, Комисијата констатира
дека тој е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во референтни
меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации индексирани во
меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната дејност на
кандидатот, Комисијата оценува дека тој совесно и одговорно ги извршува своите работни
задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на студентите. Покрај
горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на кандидатот за
перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за што сведочат
реализираните обуки и учеството на меѓународни симпозиуми, конференции и семинари и
истражувачки и апликативни проекти.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката до денот
на пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Панче Дамески поседува
научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со Законот за
високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите за за избор
на нставник во звање вонреден професор предвидени со Правилникот за посебните
Услови и постапката за избор во наставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставнонаучниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатот д-р Панче Дамески, да биде
избрана во научно звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните области Хирургија (40719),

Офталмологија (40720), Ортопедија (40721) и Друго (40734).
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Динко Динев - претседател, с.р
Катедра за ветеринарна хирургија
Ветеринарномедицински факултет - Стара Загора
Тракијски Универзитет во Стара Загора
2. Проф. д-р Михаил Паскалев – член, с.р
Катедра за ветеринарна хирургија
Ветеринарномедицински факултет – Стара Загора
Тракијски Универзитет во Стара Загора
3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член, с.р
Факултет за биотехнички науки - Битола
Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола
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