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Врз основа на член 57 алинеа 9, во врска со членовите 108 - 110 од Законот за
високото образование и во врска со глава II точка 16 од Конкурсот за запишување
студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола во академската 2017/2018 година, Ректорската управа на
Универзитетот, на 221-та седница одржана на ден 30.06.2017 година, го донесе следново
УПАТСТВО
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА
ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА

I.

Основни одредби
Член 1

Со ова Упатство се обезбедува единствен пристап во толкувањето и примената на
одредбите од Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на
факултетите и Високата медицинска школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола во академската 2017/2018 година и се регулира постапката и начинот на работа на
телата за реализација на Конкурсот.

Член 2
Сите студенти се запишуваат под условите и критериумите утврдени со Конкурсот.

II.

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

Член 3
Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите и
Високата медицинска школа, имаат кандидатите кои положиле:
1. државна матура
2. меѓународна матура
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Член 4
Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и кандидати:
1. со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни
години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура;
2. со завршено високо или вишо образование на сродни факултети и виши
школи и кандидати кои паралелно студираат сродни факултети, студиски
групи или насоки;
Овие кандидати се запишуваат со кофинансирање на студиите, како редовни или
вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од средното образование.
Сродноста на факултетите, студиските групи и насоки ја утврдуваат и на својата
огласна табла и веб страна ја објавуваат единиците на Универзитетот.
Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и кандидатите
што се пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под исти услови како и
кандидатите со кофинансирање (Глава IV од Конкурсот).
3. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно
образование во странство.
Член 5
Ако на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии во
првиот уписен рок не се јават доволен број кандидати кои ги исполнуваат условите за
упис, право на упис во вториот и на наредните уписни рокови може да имаат и
кандидатите кои положиле:
1. училишна матура во гимназиско образование;
2. завршен испит по завршено средно стручно образование со
четиригодишно траење.
За овие кандидати ќе се изготви посебна ранг листа и доколку останат слободни
места, во вториот и наредните уписни рокови тие ќе бидат запишани на соодветниот
факултет, односно високата стручна школа, во вториот, односно наредните уписни
рокови.

Член 6
Доколку кандидатите не се примени во државната или во квотата со
кофинансирање на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот
уписен рок да се запишат на друга студиска програма по нивен избор на која има
слободни места во рамките на истата високообразовна единица.
Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за
запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на
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прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на конечната
ранг листа за соодветната студиска програма.
Член 7
Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва година на
прв циклус студии е успехот постигнат во средното образование.
Вреднувањето на успехот се изразува во поени.
При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3 децимали.

III.

БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ
ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА

Член 8
За кандидатите што положиле државна или меѓународна матура општиот
успех по сите предмети во средното образование учествува со 60%, а успехот постигнат
на државната, односно меѓународната матура со 40% во вкупниот број поени, којшто
може да изнесува најмногу 100 поени.
Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле државна матура се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во
свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака
добиениот среден успех се множи со 12. По оваа основа може да се добијат најмногу 60
поени.
Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)

Бодирањето на успехот од средното образование на кандидатите што
положиле меѓународна матура се врши така што се собираат сите оценки внесени во
свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот на оценките и вака
добиениот среден успех се множи со коефициент, така што производот може да изнесува
најмногу 60 поени.

Просечна оценка х коефициент = најмногу 60 поени
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Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите кои
положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017
година се врши на следниов начин: екстерните предмети во зависност од постигнатиот
успех при нивното полагање ќе се бодираат најмногу со по 10 поени, интерниот предмет
во зависност од постигнатиот успех најмногу со 6 поени, а проектната задача во зависност
од постигнатиот успех најмногу со 4 поени. Вкупниот успех од државната матура може да
донесе најмногу 40 поени (30 поени од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот
предмет и 4 поени од проектната задача).
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите кои
положиле државна матура пред учебната 2013/2014 година се врши на следниов начин:
екстерните предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се
бодираат најмногу со по 10 поени, интерните предмети во зависност од постигнатиот
успех при нивното полагање најмногу со 8 поени, а проектната задача во зависност од
постигнатиот успех најмногу со 4 поени. Вкупниот успех од државната матура може да
донесе најмногу 40 поени (20 поени од двата екстерни предмети, 16 поени од двата
интерни предмети и 4 поени од проектната задача).

8.1 Бодирање на екстерните предмети
Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на Листите
на екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.
Пресметувањето на поените од положените екстерни предмети се врши на
следниов начин:
Оценките од екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг
поделен со 20.
Е1 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е2 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени)
Е3 + Пр / 20 = број на поени (најмногу 10 поени) – (трет екстерен предмет само за
кандидати кои положиле државна матура во учебната 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и
2016/2017 година).
Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа основа
може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна матура пред
учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои положиле државна матура
во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 година).
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Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава
Дипломата.
Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици што го
решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков.

Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати:

Екстерни предмети

Оценка

Перцентилен ранг(PR) Вкупно поени

1. Македонски јазик: Одличен
5
2. Англиски јазик:

3. Математика

Многу добар
4

+ 100,00 / 20

10

+ 75,00 / 20

7,75

+ 70,00 / 20

7,50

Многу добар
4

Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако кандидатот
полагал државна матура пред 2013/2014 година).
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако кандидатот
полагал државна матура во 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и 2013/2014 година).

8.2 Бодирање на интерните предмети

За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14 2014/2015,
2015/2016 и 2016/2017 година:
Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи со
коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.
Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни предмети
објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни
предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на листата и
за којшто ученикот добил највисока оценка.
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Ип х 1,2 = најмногу 6 поени

(пример со просек 5,00: 5х1,2 = 6 поени)

Бодирање на Интерни предмети
Оценка

5

4

3

2

Број на поени

6

4,80

3,60

2,40

За кандидати кои положиле државна матура пред учебната 2013/14 година:
Оценките што ученикот ги добил за полагање на интерни предмети се множат со
коефициент 1,6 и за секој интерен предмет може да се освојат најмногу 8 поени.
Добиените поени за положените интерни предмети се собираат.
Интерните предмети се бодираат само доколку се на листата на интерни предмети
објавена во Прилог II кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни
предмети, тогаш се земаат двата предмети кои се наоѓаат на листата и за коишто
ученикот добил највисоки оценки.

И1 х 1,6 + И2 Х 1,6 = најмногу 16 поени

(пример со просек 5,00: 5х1,6 + 5х1,6 = 16 поени)

Бодирање на Интерни предмети
Оценка

5

4

3

2

Број на поени

8

6,40

4,80

3,20
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8.3 Бодирање на проектната задача

Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со коефициент 0,8
и за неа може да се добијат најмногу 4 поени.

Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени

(пример со просек 5,00 : 5 х 0,8 = 4 поени)

Бодирање на Проектна задача
Оценка
Број на поени

5

4

3

2

4,00

3,20

2,40

1,60

Член 9
Бодирање на успехот од МЕЃУНАРОДНАТА МАТУРА

Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на
следниов начин: секоја оценка од шесте екстерни предмети кои се полагаат на
меѓународната матура се множи со коефициент 1,2. Вака добиените производи се
собираат. По оваа основа може да се добијат најмногу 36 поени. Оценката добиена на
матурската тема се множи со коефициент 0,8. По оваа основа може да се добијат најмногу
4 поени. Вкупниот успех од меѓународната матура може да донесе најмногу 40 поени.

а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени
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б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени
в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени

б+в = најмногу 40 поени

(пример со просек 5,00: (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) + (5х1,2) +
(5 х 0,8) = 40 поени)

IV.

Бодирање на кандидати што положиле
УЧИЛИШНА МАТУРА или ЗАВРШЕН ИСПИТ

Член 10
Кандидатите што положиле училишна матура во гимназиско образование или
завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно
траење, по основ на успехот по сите предмети од средното образование може да добијат
најмногу 60 поени, а по основ на положената училишна матура или положениот завршен
испит најмногу 20 поени, односно вкупно, најмногу може да добијат 80 поени.

Бодирање на успехот од средното образование за кандидатите што положиле
училишна матура или завршен испит
Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се собираат
сите оценки внесени во свидетелствата од сите години, добиениот збир се дели со бројот
на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент 12. По оваа основа
може да се добијат најмногу 60 поени.

Просечна оценка х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)
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Бодирање на успехот од УЧИЛИШНАТА МАТУРА

Кандидатите што положиле училишна матура, по овој основ можат да добијат
најмногу 20 поени и тоа за задолжителниот предмет 8 поени, за изборниот предмет 8
поени и за проектната задача 4 поени.
Оценките што ги добил ученикот за полагање на задолжителниот и изборниот
предмет се множат со коефициент 1,60, а оценката што ја добил за полагање на
проектната задача се множи со коефициент 0,8.
Добиените производи од задолжителниот предмет, изборниот предмет и
проектната задача се собираат.
Бодирањето на изборниот предмет се врши само доколку истиот се наоѓа на
листата на интерни предмети објавена од страна на факултетот, односно високата стручна
школа.

(а) = З 1 х 1,6 + И Х 1,6 = најмногу 16 поени

(б) = Пз Х 0,8 = најмногу 4 поени

(а+б) = најмногу 20 поени

(пример со просек 5,00: (5х1,6 +5 х 1,6 + 5 х 0,8 = 20 поени)

Бодирање на оценките за задолжителниот предмет
Оценка
Број на поени

5

4

3

2

8,00

6,40

4,80

3,20

Бодирање на оценките за изборниот предмет
Оценка
Број на поени

5

4

3

2

8,00

6,40

4,80

3,20
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Бодирање на оценките за проектната задача
Оценка
Број на поени

V.

5

4

3

2

4,00

3,20

2,40

1,60

Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно
образование во претходните учебни години
ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година

Член 11
За кандидатите кои што го завршиле четиригодишното средно образование во
претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) и не полагале државна
матура, основен услов и критериум за запишување е општиот среден успех и успехот од
четирите предмети: мајчин јазик и странски јазик и два предмети определени од
единиците како битни за студирањето на таа високообразовна единица.
Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува со 60
поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа високообразовна
единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски јазик учествува со 40
поени.
Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите оценки
што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со
бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент 12. По оваа
основа можат да се добијат најмногу 60 поени.

просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени
(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени)

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за
студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски јазик)
се врши на следниов начин:
се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените средни
оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се собираат, пришто по
оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 поени, односно вкупно
најмногу 40 поени.
Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат оценките од
странскиот јазик кој го учел повеќе години.
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Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во вреднувањето
на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот.
Двата предмети битни за студирањето претходно
високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.

ги

утврдува

секоја

Во случај ако кандидатот не го изучувал предметот кој од страна на
високообразовната единица е утврден како предмет битен за студирањето, тогаш таквиот
предмет не се зема во предвид при вреднувањето на успехот.

VI.

Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА
Член 12

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

просечна оценка Х ___ = најмногу 100 поени

VII.

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

Член 13
Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование се
рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата просечна оцена од
завршеното средно образование.
Овие кандидати при пријавувањето покрај свидетелствата за завршено средно
образование, поднесуваат и уверение или диплома за завршено соодветно високо или
вишо образование.
Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат
свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај нотар)
и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или
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насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од средното образование
на посебна ранг листа.

Член 14
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на
кандидатите е елиминаторно.

Член 15
Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред
пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките способности.
Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна табла.
Член 16
Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик, вршат претходна
проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на пријавените кандидати за овие
студиски програми. Резултатот од проверката на нивото на познавање на англискиот јазик
е елиминаторен.

Член 17
Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик се
објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се реализираат
студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.
Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни табли.

VIII. Конкурсни комисии
Член 18
За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус
студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на Педагошкиот факултет
- Битола и соодветни комисии за постапување во согласност со членот 14 од Упатството.
По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини не може
да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја формира
Ректорската управа на Универзитетот.
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Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата на
Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна комисија,
одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како и за двата
предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено четиригодишно
средно образование во претходните учебни години пред учебната 2007/2008 година, а ќе
одлучува и за други прашања поврзани со реализацијата на Конкурсот.
Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите, односно
директорот и заменик директорот.
Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската конкурсна
комисија.
Член 19
Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го вршат
рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната табла на
факултетот, односно високата стручна школа, прелиминарна ранг-листа на пријавените
кандидати според поените од средното образование. Кандидатот има право на приговор до
Конкурсната комисија во рок од 24 часа од објавувањето на прелиминарната ранг-листа.
Приговорот се однесува само на технички пропусти - грешки направени при
пресметувањето на бодовите од средното образование.
Доколку кандидатот не е задоволен од Одлуката на Конкурсната комисија, во рок
од 24 часа по објавувањето на огласната табла, има право да поднесе втор приговор,
којшто преку Конкурсната комисија се упатува до Управата на факултетот, односно
високата стручна школа, а кај единиците кадешто Конкурсната комисија ја формирала
Ректорската управа на Универзитетот, вториот приговор преку Конкурсната комисија се
упатува до Универзитетската конкурсна комисија. Решението на Управата, односно на
Универзитетската конкурсна комисија по приговорот е конечно. Одлуките по приговорите
се објавуваат на огласната табла на факултетот, односно на високата стручна школа.
По истекот на роковите за поднесување приговори и за нивно решавање
Конкурсната комисија на огласната табла на факултетот, односно Високата медицинска
школа објавува решение за прием на студенти (конечна ранг-листа), врз основа на што се
врши запишување на студенти.
Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти (конечната
ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено го доставуваат
до Универзитетската комисија.
Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови на
Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходната
проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24 часа по
објавувањето на резултатите од оценувањето.

Член 20
По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува записник во
којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати.
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Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата.
По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна школа до
Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените кандидати, за бројот на
примените кандидати и за бројот на оние кои не се примени, по обрасци доставени од
Ректоратот.
Факултетите и високата стручна школа имаат право на приговор на одлуката на
Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа, чија одлука по приговорот е
конечна.

Универзитетска конкурсна комисија
Член 21
Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна
комисија од 13 члена, со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и на
Ректоратот.
Универзитетската конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот на
факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на одредбите
од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото спроведување, укажува на
одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и слично.
Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската конкурсна
комисија, утврди дека постојат нарушувања на одредбите од Конкурсот во поглед на
бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на одлуките на
Конкурсните комисии.

Запишување на кандидатите
Член 22
Примените кандидати се запишуваат како:
- редовни студенти финансирани од државата со партиципација на
трошоците за студирање;
- редовни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање;
- вонредни студенти со кофинансирање на трошоците за студирање,
доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и
-

студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со
член 31 и 32 од ова Упатство.

Запишување студенти во државна квота
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Член 23
Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на
трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното
студирање.
Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната банка
на РМ и го одредува секој факултет, односно високата стручна школа посебно.
Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според склучениот
Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот може да се плати на две
еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на вториот
семестар.
Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација на
трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите утврдени со
Законот за високото образование и актите на Универзитетот, ги поднесуваат трошоците за
студирање во согласност со Законот за високото образование, Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола и Правилникот за единствениот кредит
систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица
на Универзитетот.
Запишување студенти со кофинансирање
Член 24
На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како редовни
студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а
поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти финансирани
од државата, со поднесување на писмена изјава дека се согласуваат во текот на
целокупното студирање да ги кофинансираат студиите.
Член 25
Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I од
Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според средниот
курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето, според склучениот Договор со
факултетот, односно високата стручна школа.
Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува ранглиста на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа категорија.
Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија студенти, поднесуваат
изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната ранг-листа.
Листата на примените кандидати од оваа категорија ја утврдува Конкурсната
комисија врз основа на ранг-листата и поднесените изјави за согласност за запишување во
оваа категорија, и примерок од неа доставува до Ректоратот на Универзитетот.
Студентите со кофинансирање при запишувањето склучуваат договор со
факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и обврски во
остварувањето на наставно-образовниот процес.
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Запишување вонредни студенти
Член 26
На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може да се
запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат засновано
работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во можност да се
запишат како редовни студенти.
За оправдани причини од претходниот став се сметаат:
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава
- потешка долготрајна болест
- родител на дете додека трае породилното отсуство.
Член 27
Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и
редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа.
Вонредните студенти се запишуваат со кофинансирање на трошоците како и
студентите запишани во категоријата со кофинансирање на студиите од глава IV од
Конкурсот.
При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите
поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение
(издадено од соодветна здравствена установа) за причините назначени во член 22, став 2,
алинеа 1 и 2 или доказ дека е родител на дете за кое сеуште трае правото на породилно
отсуство.
Странски државјани
Член 28
Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во
роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со
Конкурсот.
Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република
Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје.
За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот
факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за
студирање на овој факултет.
При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно висока
стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на Владата на
РМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со пријавата поднесуваат
нострифицирано свидетелство за завршено средно образование или копија од потврдата
издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за
нострификација, заверен превод на изводот од матичната книга на родените, копија од
патна исправа, уверение за здравствената состојба издадено од соодветна здравствена
станица, како и потврда за направен ХИВ тест и тест за хепатит Ц.
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При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола.
За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат сертификат за
познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – Битола или поседуваат
потврда за познавање македонски јазик издадена од други институции, се врши претходна
проверка на нивото на познавање на македонскиот јазик на Педагошкиот факултет –
Битола.
За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на
македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола.
Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра според
програма наменета за изучување македонски јазик како странски.
Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на знаењето
на кандидатите.
По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на завршниот
испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот јазик од
Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во наредната
академска година.
Школарината за странските државјани за академската 2017/2018 изнесува 1000
Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за странските
државјани за академската 2017/2018 изнесува 800 Евра. Овој износ странските државјани
го плаќаат за секоја студиска година.
Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии
родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република
Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање школарина, доколку
Министерството за образование и наука ги поднесува трошоците за нивното студирање.
Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од
Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето.

Кандидати со завршено средно образование во странство
Член 29
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на РМ, кои
целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се запишуваат
надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - Битола се врши
претходно оценување на психофизичките способности за студирање на овој факултет). Во
оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните студенти. Во
рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како и
последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица,
студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за
трошоците на студирање определен во глава I од Конкурсот.
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Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се
запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање на трошоците за студирање.
Надоместокот за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на
Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и за
кандидатите од глава IV од Конкурсот.
Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано свидетелство за
завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства за сите класови од
средното образование завршени во странство.

Член 30
Кандидатите државјани на РМ кои дел од средното образование завршиле во
странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите
услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование во Република
Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат нострифицирани
свидетелства за делот од средното образование завршен во странство односно завршената
меѓународна матура или копија од потврдата издадена од Министерството за образвание и
наука за започнување на постапката за нострификација на свидетелствата за тој дел од
средното образование.
Кандидатите од првиот став се запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти.
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на
психофизичките способности за студирање на овој факултет.
На факултетите кадешто се реализираат програми на англиски јазик се врши
претходно оценување на знаењето на англискиот јазик.
Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на редовните
студенти.
Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле бодови најмалку како
и последниот примен кандидат со партиципација (државна квота) на соодветната единица,
студиска група или насока, исто се запишуваат со плаќање на износот на партиципација за
трошоците на студирање определен во глава I од Конкурсот.
Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, ќе се
запишат со плаќање на надоместокот за кофинансирање. Надоместокот за студирање на
оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно видот на
студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава IV од
Конкурсот.
Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или рангирање,
тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација.
Кандидатите иселеници и државјани на РМ со завршено целокупно средно
образование во странство, кандидатите државјани на РМ со завршен дел од средното
образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура се пријавуваат
во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, во роковите
утврдени со Конкурсот.
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Кандидати ослободени од плаќање на партиципација
Член 31
Факултетите и високата стручна школа, нема да наплаќаат партиципација за:
деца без родители;
лица од прв и втор степен на инвалидност;
воени инвалиди и
лица растени во домови за напуштени деца
Средствата за партиципација на овие лица ќе се покриваат од Буџетот на Република
Македонија.
•
•
•
•

Член 32
Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат припадник
на безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, утврдени со одредбите
од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците на безбедносните сили на
Република Македонија и членовите на нивните семејства, како и лицата утврдени со
одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. весник на РМ бр. 2/2002), во академската
2017/2018, се запишуваат во посебна квота која може да изнесува најмногу до 10% од
вкупниот број студенти на ниво на студиска програма и ќе студираат на факултетите и на
високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, без плаќање
на партиципација.
Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при пријавувањето, со
документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од Министерството за
внатрешни работи на Република Македонија. Доколку кандидатот не донесе соодветно
Уверение од надлежен орган при запишувањето, не ќе може да го оствари тоа право.
Дополнителни квоти утврдени од Владата на РМ
Член 33
За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници кои
не се мнозинство во Република Македонија, на факултетите, односно високата стручна
школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола во академската 2017/2018
година, со Одлука на Владата на РМ бр. 44-2754/1 од 16.06.2017 година, дополнително ќе
се запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од
вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година на ниво на единица. При
тоа, во рамките на овој процент, соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите
заедници, до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на
Република Македонија.
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот
универзитет во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, припадниците на
албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.
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Процентот на студентите, припадници на овие заедници, заедно во државната и
дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната
заедница во вкупното население на Република Македонија.
Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за учеството на
другите заедници кои не се мнозинство во РМ, во вкупното население во РМ од Пописот
во 2002 година и тоа:

Национална
припадност
Македонци

Број

Учество во %

1.297.981

64.17 %

509.083

25.17 %

Турци

77.959

3.85 %

Роми

53.879

2.66 %

Срби

35.939

1.78 %

Бошњаци

17.018

0.84 %

Власи

9.695

0.48 %

Други

20.993

1.05 %

2.022.547

100 %

Албанци

Вкупно:

Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе се
утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно
предимство ќе имаат кандидатите со највисок број поени.
Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се земе во
предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната припадност, онака
како што е наведено во дипломите за завршено средно образование, или свидетелставата
од прва до четврта година на средното образование. Изјаснувањето во пријавата од
факултетот, односно високата стручна школа, треба да се совпаѓа со изјаснувањето во
дипломата за завршено средно образование или свидетелствата. Доколку во дипломата за
завршено средно образование или во свидетелствата не е наведена националната
припадност, ученикот е должен да поднесе писмена изјава заверена кај нотар во која ќе
се произнесе за националната припадност.
Член 34
На индексите на студентите не смее посебно да се обележува нивната
припадност во овие категории.
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Запишување студенти чие родителско право го врши само еден родител
Член 35
На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент
Охридски” - Битола во академската 2017/2018 година, со Одлука на Владата на РМ бр. 442758/2 од 16.06.2017 година се утврдува бројот на квоти по студиски програми за
студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои ќе плаќаат половина од
износот на уписнина во рамки на државните квоти, односно во рамките на квотите со
кофинансирање на студиите. Во рамките на утврдениот број на студенти за запишување
во прва година – прв циклус на студии, на јавните високообразовни установи на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во учебната 2017/2018 година ќе се
запишат студенти чие родителско право го врши само еден родител и тоа:
- еден (1) студент за секоја студиска програма за која се определени од 20 до 40
места во државната квота и еден (1) студент во квотата со кофинансирање на студиите
и
- двајца (2) студенти за секоја студиска програма за која се определени повеќе од 40
места во државната квота и двајца (2) студенти во квотата со кофинансирање на
студиите.
За кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа Одлука,
покрај условите и критериумите предвидени со ова Упатство и Конкурсот за запишување
студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“
– Битола во академската 2017/2018 година, важат и посебните услови и критериуми од
Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на
студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните
критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).
Кандидатите кои ќе се повикаат на правото на запишување според оваа Одлука,
покрај на листите на кандидати пријавени во рамките на државните квоти, односно
квотите со кофинансирање на студиите, ќе се рангираат и на посебни ранг-листи, на
коишто можат да добијат најмногу до 100 бода, според два критериуми:
- постигнатиот успех за завршено четиригодишно средно образование, според што можат
да се добијат најмногу до 40 бода и
- материјалните можности на кандидатот и/или неговото семејство, според што можат да
се добијат најмногу до 60 бода.

35.1. Бодовите коишто кандидатот може да ги добие од постигнатиот успех за завршено
четиригодишно средно образование во согласност со Правилникот за начинот на проверка
на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го
врши само еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право
(Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година), се пресметуваат врз основа на
максималниот број бодови од постигнатиот успех од Главите III, IV, V, VI и VII,
постигнатиот број бодови на кандидатот од успехот од Главите III, IV, V, VI и VII од ова
Упатство и максималниот број бодови за постигнатиот успех за завршено четиригодишно
средно образование во согласност со Правилникот за начинот на проверка на основните
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критериуми и запишување во квоти на студентите чие родителско право го врши само
еден родител, како и посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник
бр. 56 од 15.05.2017 година), и тоа преку следниот пример:

Максимален број бодови од постигнатиот успех од Главите III, IV, V, VI и 100
VII
Постигнатиот број бодови на кандидатот од успехот од Главите III, IV, V, А
VI и VII
Максимален број бодови за постигнатиот успех за завршено 40
четиригодишно средно образование во согласност со Правилникот за
начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на
студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и
посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56
од 15.05.2017 година)
Постигнат број на бодови на кандидатот според успехот за завршено Х
четиригодишно средно образование во согласност со Правилникот за
начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на
студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и
посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56
од 15.05.2017 година)

Х = А х 40 / 100

Пример:
Максимален број бодови

100

Постигнат успех од Главите III, IV, V, VI и VII

55

Максимален број бодови за постигнатиот успех за завршено 40
четиригодишно средно образование во согласност со Правилникот за
начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на
студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и
посебните критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56
од 15.05.2017 година)
Број на бодови според постигнатиот успех за завршено четиригодишно Х
средно образование во согласност со Правилникот за начинот на проверка
на основните критериуми и запишување во квоти на студентите чие
родителско право го врши само еден родител, како и посебните
критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од
15.05.2017 година)
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Х = 55 х 40 / 100
Х = 22

35.2. Бодовите коишто кандидатот може да ги добие од материјалните можности на
кандидатот и/или неговото семејство се пресметуваат врз основа на член 3 од
Правилникот за начинот на проверка на основните критериуми и запишување во квоти на
студентите чие родителско право го врши само еден родител, како и посебните
критериуми за остварување на ова право (Службен весник бр. 56 од 15.05.2017 година).

Уписни рокови
Член 36
Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во првиот
уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат предвидените
услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето ќе се врши во втор
и трет уписен рок.
По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок.
Член 37
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на примените
кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) факултетот,
односно високата стручна школа, ги запишува сите вакви кандидати. Ако пак бројот на
ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно високата стручна школа,
ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни критериуми и тоа: соодветноста на
изработената проектна задача при полагањето на државната матура, освоени награди на
републички и меѓународни натпревари, добиени сертификати за познавање на странски
јазици на повисоко ниво и сл. Овие дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите,
односно високата стручна школа на Универзитетот.
Член 38
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави дополнително
слободните места за вториот и за третиот уписен рок.
Член 39
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

_________________________
Проф. д-р Сашо Коруновски
Ректор
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 22 и член 125 став 9 од Законот за високото
образование („Службен весник на РМ“ бр.35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009,
115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015,
20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015, 30/2016 и 120/2016), Универзитетскиот сенат на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 154-та седница одржана на ден
30.06.2017 година, го донесе следниoв

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
ПРАВИЛНИКОТ
за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола

Член 1
Во членот 9, по ставот 1, се додава нов став 2, кој гласи:
За доцент од областите на филологијата, уметноста и националната историја
може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната
област во која се избира, успех од најмалку осум како просечна вредност од
постигнатиот успех на студиите на прв и втор циклус; објавени најмалку четири
трудови во соодветната област во научни списанија или научни публикации, од кои
најмалку два труда во меѓународни научни списанија или во меѓународни научни
публикации, способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност и
позитивна оценка од самоевалуацијата.
Во членот 9, по ставот 2, кој станува став 3, се додава нов став 4, кој гласи:
За вонреден професор од областите на филологијата, уметноста и националната
историја, се избира лице кое има научен степен доктор на науки од научната област во
која се избира, објавени најмалку пет трудови во соодветната област во научни
списанија или научни публикации, од кои најмалку три труда во меѓународни научни
списанија или во меѓународни научни публикации во последните пет години, учество
во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на
научноистражувачките резултати, придонес во оспособувањето на помлади
наставници и кое покажало способност за изведување на разни видови
високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата.
Во членот 9, по ставот 3, кој станува став 5, се додава нов став 6, кој гласи:
За редовен професор од областите на филологијата, уметноста и националната
историја, може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од
научната област за која се избира, објавени најмалку шест трудови во соодветната
област во научни списанија или научни публикации, од кои најмалку четири труда во
меѓународни научни списанија или во меѓународни научни публикации во последните
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пет години, кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект, кое има
придонес во оспособувањето на помлади наставници и кое покажало способност за
изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна оценка од
самоевалуацијата.
Во членот 9, по ставот 4, кој станува став 7, се додава нов став 8, кој гласи:
За повторен избор за редовен професор од областите на филологијата,
уметноста и националната историја може да биде избрано лице кое има научен степен
доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку шест трудови
во соодветната област во научни списанија или научни публикации, од кои најмалку
четири труда во меѓународни научни списанија или во меѓународни научни
публикации во последните пет години, кое учествувало или раководело со научноистражуивачки проект и кое има придонес во оспособувањето на помлади наставници
и кое покажало способност за изведување на сите видови високообразовна дејност и
позитивна оценка од самоевалуацијата.
Во членот 9, ставовите 5, 6 и 7 стануваат ставови 9, 10 и 11, а ставот 8 се брише.

Член 2
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола.

Ректор
Проф. д-р Сашо Коруновски
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РЕЦЕНЗИЈА
На ракописот со наслов „Основни математички конструкции во компјутерската
графика (координатни системи, вектори, интерполации, трансформации)“, од авторот д-р
Зоран Котевски од Факултетот за информатички и комуникациски технологии,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Со одлука бр. 02-248/4 од 11.05.2017 година, донесена на седница на Деканатската
управа на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, избрани се рецензенти на ракописот со
наслов „Основни математички конструкции во компјутерската графика (координатни
системи, вектори, интерполации, трансформации)“, и тоа:
1. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, Факултет за информатички и комуникациски
технологии - Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.
2. Ред. проф. д-р Татјана Атанасова - Пачемска, Електротехнички факултет,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип.
По разгледувањето на доставениот ракопис, согласно член 15 и член 18 од
Правилникот за организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, избраните рецензенти го поднесуваат следниот рецензентски:

ИЗВЕШТАЈ
Ракописот „Основни математички конструкции во компјутерската графика
(координатни системи, вектори, интерполации, трансформации)“ е структуриран како
учебно помагало (практикум) и е наменет за студентите од прв циклус студии, на
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола. Делото е наменето
да ги запознае студентите со основните математички принципи на кои се заснова
компјутерската графика и да ги воведе во основите на моделирањето и трансформирањето
на геометриски објекти во дводимензионален и тродимензионален простор. Ракописот
содржи поголем број на примери и решени задачи кои му овозможуваат на читателот
подетално да ги разбере математичките процеси кои се одвиваат во позадина на секоја
графичка апликација.
По обем градивото се состои од 83 страници текст на А4 формат со фонт Calibri и
големина од 12 pt., односно шест авторски табаци (формат B5, фонт 12 pt.) што е во
согласност со член 9 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, за ракопис предвиден како учебно
помагало. Обработената материја е систематизирана во осум поглавја, со соодветна
поделба на наслови и поднаслови. Распоредот на градивото е таков што постепено го
воведува читателот во проблематиката и математичката позадина на компјутерската
графика и нејзините градивни елементи.
По содржина, ракописот се состои од вкупно осум поглавја. Првото поглавје
претставува вовед во компјутерската графика. Ги образложува основната поделба на
научните дисциплини поврзани со компјутерската графика, начинот на процесирање на
графичките елементи, како и перформансите на пресметување на централните процесори
во споредба со графичките процесори. На крајот од ова поглавје даден е преглед на
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графичките библиотеки наменети за работа со графички компоненти во различни
апликации, како и главните карактеристики на различните типови (хардверски и
софтверски) библиотеки.
Второто поглавје ги обработува координатните системи кои се применуваат во
комјутерската графика, како 2Д и 3Д Декартови координатни системи, Поларен и
Сферичен координатен систем. Во ова поглавје се разработени и повеќе примери за
претворање на координати од еден во друг координатен систем, а воедно е даден осврт и
на концептот Хомогени координати и нивната примена во компјутерската графика.
Третото поглавје е наменето за вектори, нивните карактеристики и операциите со
вектори, како собирање и одземање на вектори, множење на вектори (скаларен и
векторски производ) и проекции. Поглавјето содржи и повеќе решени задачи со различни
операции со вектори.
Четвртото поглавје се однесува на интерполациите и нивната важност во
креирањето на елементите во компјутерската графика. Како математички примери се
обработуваат интерполациите на кружница и елипса, а посебен осврт е даден на
интерполациите на параметарските прави и криви кои се креираат според моделите на
францускиот инженер и математичар Пјер Безие.
Во петтото поглавје акцентот е ставен на трансформациите на графичките
елементи во рамки на зададениот 2Д или 3Д координатен систем. Ова поглавје ги
обработува базичните трансформации, како преместување, скалирање, пресликување,
ротации и искосување.
Шестото поглавје ги обработува сложените (композитни) трансформации кои во
суштина претставуваат комбинации од две или повеќе основни трансформации.
Претставени се примери на скалирање и искосување без преместување на графичките
објекти, како и ротации во однос на произволна точка.
Седмото поглавје зборува за формирањето на ортонормални основи и координатни
рамки. Во рамки на ова поглавје опишана е целата постапка за креирање на координатна
рамка на камера и одредување на координатите на координатен систем на камерата во
глобални координати. Исто така, образложено е и претворањето на координатите на
дадена точка од глобален во локален координатен систем.
Во осмото поглавје се разработуваат трансформациите на поглед, проекционите
трансформации и трансформациите на прозорец. За сите овие трансформации детално се
обрзложени изведувањата на трансформациските матрици, со соодветни примери.
Ракописот се карактеризира со оригиналност која има прегледен карактер.
Користената литература е актуелна и детална, и ги опфаќа најновите изданија од областа
на компјутерската графика и областите кои се тесно поврзани со неа, како на пример
математика за програмирање на видео игри и програмирање со OpenGL.
Насловот на делото е во согласност со насловот на наставната дисциплина, а
содржината на ракописот соодветствува на наставната програма на предметите
„Компјутерска графика“ и „Компјутерска графика и компјутерска визија“, кои се слушаат
на различни студиски програми на Факултетот за информатички и комуникациски
технологии – Битола.
Трудот поседува солидни методичко дидактички вредности, каде содржините кои
се предмет на обработка се јасно образложени. Изнесените теоретски концепти се
поткрепени со соодветна и актуелна стручна литература. Начинот на обработка на темите
му овозможува на читателот лесно да се воведе во проблематиката на математичко
конструирање и трансформирање на геометриски облици во различни координатни
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системи. Ваквиот методичко дидактички пристап овозможува студентите без потешкотии
да го совладаат градивото предвидено со предметната програма.
Ракописот обилува со илустрации со кои се обезбедува појасен преглед и
разбирање на концептите кои се обработуваат и се подобрува умствената визуелизација.
Користената литература опфаќа девет книги, од истакнати автори, од бластите на
компјутерската графика, издадени од врвни светски издавачки куќи, како CRC Press,
Taylor & Francis Group, Addison-Wesley Publishing, Pearson Education и Cambridge
University Press.
Материјата која е обработена во ракописот е презентирана на едноставен и јасен
начин, со што е обезбедена солидна разбирливост, а читателот лесно се воведува во
основите на математичкото конструирање и манипилирање на геометриски објекти во
различни координатни системи.

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на образложението од извештајот може да се заклучи дека ракописот
„Основни математички конструкции во компјутерската графика (координатни системи,
вектори, интерполации, трансформации)“ јасно ги обработува математичките принципи на
кои се заснова креирањето и манипулацијата на објекти во компјутерската графика и ги
опфаќа основните конструкции кои е неопходно да се познаваат при секоја примена на
компјутерската графика. Ракописот е пишуван на високо стручно ниво и е во согласност
со наставните програми по предметите „Компјутерска графика“ и “Компјутерска графика
и компјутерска визија“ кои се слушаат на различни студиски програми во рамки на
Факултетот за информатички и комуникациски технлогии – Битола. Исто така, поради
едноставниот начин на објаснување, покрај студентите, ракописот може да го користат и
други заинтересирани читатели.
Затоа, рецензентите, со особена чест и задоволство, му предлагаат на Деканатската
управа на Факултетот за информатички и комуникациски технлогии – Битола да го
прифати извештајот од рецензијата на ракописот „Основни математички конструкции во
компјутерската графика (координатни системи, вектори, интерполации, трансформации)“,
и да донесе одлука за издавање на ракописот како учебно помагало (практикум).

Битола, 22.06.2017

Рецензенти:
Ред. проф. д-р Игор Неделковски
Ред. проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска
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РЕЦЕНЗИЈА
За трудот “Компаративни правосудни системи˝ - од авторот д-р Наташа Пеливанова
вонреден професор на Факултетот за безбедност - Скопје
Деканската управа на Факултетот за безбедност при Универзитетот ,,Св. Климент
Охридски,, - Битола, на ден 5.5.2017 година со Одлука бр.02-2/40 донесе одлука за
рецензенти на трудот ˝Компаративни правосудни системи˝ од авторот вон. проф. д-р
Наташа Пеливанова да ги избере д-р Гордан Калајџиев, редовен професор и д-р Искра
Аќимоска Малетиќ, вонреден професор. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба
да бидам избран за рецензент на трудот ˝Компаративни правосудни системи˝ од авторот
вон. проф. д-р Наташа Пеливанова, имам задоволство и чест да го поднесем следниов

Рецензентски извештај
1. Општи податоци за трудот
Обем, содржина и структура на трудот.
Трудот „Компаративни правосудни системи˝ од авторот вон. проф. д-р Наташа
Пеливанова е наменет за студентите од I Циклус универзитетски студии на Факултетот за
безбедност, каде предметот Компаративни правосудни системи се слуша и полага на
студиската програма Криминологија и криминална политика. Содржината на овој труд е
претставена во дванаест глави.
Во првата глава со наслов „Федералното судство на Соединетите Американски
Држави˝ авторот го претставува федералниот судски систем на САД како и односот
помеѓу федералното судство и судството на државите членки на САД. Попатно се дадени
главните карактеристики на државната организација на САД, изворите на правото,
законодавната и извршната власт. Како главна карактеристика на правосудниот систем на
Соединетите Американски Држави авторот го наведува дуализмот помеѓу федералните и
државните судови и ја презентира организацијата, составот и надлежностите на сојузното
судство (окружни судови како првостепени судови,
апелациони судови како
второстепени судови, Врховниот суд како највисок суд и специјализирани судови со
посебна надлежност). Во рамки на оваа глава е презентирана и положбата на јавните
обвинители на САД и државните правобранители, како и условите за вршење одредени
правни професии поврзани со вршење на судската функција како што се адвокатската и
нотарската професија.
Втората глава на ракописот ги претставува главните карактеристики на правосудниот
систем на државите-членки на Европската унија и е со наслов „Правосудниот систем на
државите-членки на Европската унија˝. Притоа авторот истакнува дека државите
членки на ЕУ имаат многу различни правосудни системи што е резултат на различните
национални правосудни традиции, наведувајќи дека главно во државите членки на ЕУ
постојат три вида судови: редовни судови, специјализирани судови и судови кои се
занимааваат со уставни прашања.
Редовните судови обично решаваат граѓански спорови (т.е спорови помеѓу граѓаните и
претпријатијата) или казнени спорови. Покрај нив, многу држави членки имаат основано
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судови за посебни области, како што се споровите помеѓу јавните органи и граѓаните или
претпријатијата (управни спорови итн.). Покрај тоа, некои држави членки имаат и
институции или суд кој го обезбедува почитувањето на уставот. Авторот ја презентира и
положбата и улогата на судиите, државните правобранители, судскиот персонал, судските
службеници, адвокатите и јавните нотари во државите-членки на Европската унија.
Авторот во оваа глава ги претставува и судовите во Европската унија.
Во третата глава со наслов „Правосудниот систем во Обединетото Кралство˝ авторот
ги претставува правосудните системи на земјите кои го чинат Обединетото кралство Англија, Велс, Северна Ирска и Шкотска.
Во оваа глава авторот најнапред ги презентира видовите судови во Англија и Велс
истакнувајќи притоа дека постапките во казнените предмети ги водат магистратски
судови, Кралскиот суд, судските оддели на Високиот суд и казнениот оддел на Жалбениот
суд, додека постапката во граѓанските предмети ја водат окружни судови, Високиот суд и
цивилниот оддел на Жалбениот суд. Потоа ги презентира редовните судови и нивната
надлежност (Врховен суд; Апелациониот суд; Високиот суд; судските оддели на
Врховниот суд; окружните судови; Кралскиот суд, прекршочните судови;
Административниот суд; трибуналите на административниот суд) и специјализирани
судови. Продолжува со положбата и надлежностите на судиите, обвинителите,
адвокатите, правните советници, јавните нотари, патентните застапници и застапниците
на жигови, за да на крај се осврне на другите правни струки во Англија и Велс.
Во рамки на оваа глава авторот ја презентира и организацијата и надлежностите на
судството во Северна Ирска (Врховен суд, Жалбен суд, Висок суд, Висок суд, Кралски
суд, регионални судови, магистратски судови, истражен суд), судската служба на Северна
Ирска, правните професии во Северна Ирска (судии, обвинители, адвокати, правни
советници, нотари, адвокати за патенти и трговски марки, судски службеници,
извршители) како и организацијата и надлежностите на судството во Шкотска (редовното
судство кое го чинат Врховниот граѓански суд, Врховниот казнен суд, грофовските судови
и судовиите на мировни судии и специјализираното судство) положбата и надлежностите
на судиите, обвинителите, адвокатите, правните советници, јавните нотари, патентните
застапници и застапниците за жигови.
Во четвртата глава од првиот дел со наслов „Правосудниот систем на Сојузна
Република Германија˝ авторот на трудот ги презентира видовите судови во Сојузна
Република Германија, нивната положба, организација и надлежност. Притоа ја истакнува
поделбата на судовите на општи и специјализирани, како и нивната организацина
структура (општите судови - локални судови, регионални судови, Сојузниот суд за
правдата; специјализирани судови-суд за работни односи, управни судови, социјални
судови, финансиски судови, уставен суд). Во продолжение на главата ја презентира
положбата и надлежностите на јавното обвинителство-федералното и во сојузните
држави, како и положбата и надлежностите на судиите, судските службеници, адвокатите,
патентните застапници, нотарите и другите правни професии поврзани со
функционирањето на правосудниот систем.
Во петтата глава со наслов „Правосудниот систем на Република Франција˝ авторот
ја претставува организационата структура на судството во чии рамки постои редовно и
управно судство. Во рамки на редовното судство спаѓаат граѓанските судови како што се
регионалните судови кои имаат надлежности и во граѓанската и во казнената област,
окружните судови, локалните судови, трговските судови, судовите за работни односи,
судовите за социјално осигурување, судовите за неспособност, судовите за земјоделско
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земјиште, казнените судови, поротните судови, полициските судови, локалните судови,
специјализираните казнени судови, Касацискиот суд и специјализираните судовиУставниот совет и управните судови. Авторот во оваа глава го претставува и Врховниот
судски совет, положбата и надлежностите на судиите, посебно на судиите кои судската
функција ја вршат на непрофесионална основа, на судските секретари, адвокатите,
јавните нотари, судските и другите службеници во судот, правните советници и
државните јавни обвинители.
Во шестата глава со наслов „Правосудниот систем во Република Италија˝ авторот
најнапред ја прикажува организацијата на редовното судство во граѓанската и казнена
област и на специјализираното судство (воените судови, управните судови) а потоа ги
претставува правните професии поврзани со функционирањето на правосудниот системсудската, обвинителската, адвокатската, јавно нотарската итн.
Во седмата глава насловена како „Организација на правосудниот систем на Република
Словенија˝ авторот најнапред го претставува судскиот систем во Република Словенија
презентирајќи дека во неговата организација се судови од општа надлежност
и
специјализирани судови.
Како судови од општа надлежност ги наведува реонските (обласните), окружните, вишите
судови и Врховниот суд.
Специјализирани судови се деловните судови, социјалните судови (кои ги разрешуваат
социјалните спорови) и управните судови (кои имаат статус на виш суд).
Уставниот суд е највисок орган во судската област за заштита на уставноста, законитоста,
човековите права и темелните слободи.
Во натамошниот дел на оваа глава авторот ја прикажува положбата и надлежностите на
обвинителството во Република Словенија, државното правобранителство, Државниот
судски совет, судиите, адвокатите и јавните нотари.
Во осмата глава со наслов „Правосудниот систем на Република Бугарија˝ авторот го
презентира судскиот систем на Република Бугарија. Најнапред го претставува начинот на
управување со судството во оваа земја а потоа видовите судови (окружни, регионални,
управни, воените, жалбените судови, специјализираниот казнен суд, Жалбениот
специјализиран казнен суд, Врховниот касационен суд, Врховниот управен суд,
Арбитражниот суд при Бугарската економска и индустриска комора, Уставниот суд на
Република Бугарија), нивната положба и надлежност. Во продолжение на главата зборува
за организацијата, положбата и надлежностите на обвинителството, истражителите,
судиите, судските и државнообвинителски обвинители, адвокатите, јавните нотари,
приватните и државните судски извршители, земјенокнижните судии.
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Деветтата глава е посветена на Правосудниот систем на Република Грција. Во неа
авторот ја претставува организацијата на судскиот систем во Република Грција
посочувајќи дека судовите во Република Грција се организирани како: управни судови;
граѓански судови; казнени судови; Воен суд, Поморски суд, Суд за воздушни сили;
Врховен посебен суд; Специјализиран суд за судски тужби поврзани со корупција;
Специјализиран суд за одговорност на министрите; Специјализиран суд за спорови
поврзани со надомест на правосудните претставници. Ја наведува и нивната положба и
надлежност. Посебно се осврнува и на останатите специјализирани судови кои
функционираат во Република Грција: специјализирани врховни судови, Специјализиран
суд за поништување на судењата, Специјализиран суд за постапки поврзани со
одговорноста на министрите, Специјализиран суд за спорови за надомест на правосудните
претставници службеници. Во продолжение на главата ја претставува положбата и
надлежноста на обвинителството, судиите, адвокатите, јавните нотари и судските
извршители.
Преку десетата глава со наслов „Правосудниот систем на Република Хрватска˝,
авторот го претставува судскиот систем на Република Хрватска, пред с÷ неговата
организација, видовите судови и нивните надлежности. Го презентира редовното судство
кои го чинат општинските и жупаниските судови, како и специјализираното судство кое
го чинат трговските судови и управните судови како првостепени судови, Високиот
прекршочен суд на Република Хрватска, Високиот трговски суд на Република Хрватска и
Високиот управен суд на Република Хрватска кои судат како второстепени судови.
Зборува и за положбата на судиите, обвинителите, државните правобранители, судскиот
персонал, стручните соработници, судиите поротници, директорот на судската управа,
судските секретари.
Во единаесетата глава со наслов „Правосудниот систем на Република Србија˝,
авторот ја презентира организацијата на судскиот систем на Република Србија која ја
чинат судови од општа и судови од посебна надлежност.
Судови од општа надлежност се основните судови, вишите, апелационите и Врховниот
касационен суд, додека судови со посебна надлежност се стопанските судови,
Стопанскиот апелационен суд, прекршочните судови, Вишиот прекршочен суд и
Управниот суд. Понатака зборува за положбата на судиите, положбата и организацијата
на обвинителството, адвокатите, јавните правобранители, медијаторот, нотарот,
извршителите, судските вештаци, стечајниот судија итн.
Во дванаесеттата глава со наслов „Правосудниот систем на Федерацијата Босна и
Херцеговина˝ авторот ја презентира судската организација на Босна и Херцеговина,
притоа истакнувајќи дека судскиот систем на федерацијата Босна и Херцеговина е
организиран во сложена мрежа на основни (во федерацијата БИХ општински) кантонални
(во Република Српска окружни), ентитетски и државни судови.
За воедначување на судската пракса е задолжен Врховниот суд на Федерацијата Босна и
Херцеговина и Врховниот суд на Република Српска. За разлика од кантоналните и
окружните судови Врховните судови судат исклучиво по жалбите и ревизиите кои се
поднесуваат за да се преиспитаат одлуките или постапките на окружните односно
кантоналните судови.
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На ниво на Босна и Херцеговина постојат и Суд на Босна и Херцеговина и Уставен суд на
Босна и Херцеговина. Судот на Босна и Херцеговина е надлежен за правна заштита на
граѓаните кои сметаат дека им е повредено некое право со управен акт од страна на
институциите на Босна и Херцеговина додека во Босна и Херцеговина постојат три
уставни суда, два ентитетски и еден државен.
Авторот ја претставува и структурата и надлежноста на јавното обвинителство во Босна и
Херцеговина, се осврнува на именувањето на судиите и обвинителите, како и на видовите
постапки кои стојат на располагање за разрешување на споровите.

Методичко-дидактички и други вредности на трудот
Ракописот „Компаративни правосудни системи˝ од проф. д-р Наташа Пеливанова,
претставува заокружена наставна материја која во својата целост соодветствува на
потребите на наставата за потребите на студентите на Факултетот за безбедност во Скопје,
при што тој се одликува со оригиналност и актуелност. Насловот на трудот, како и
неговата содржина е компатибилна со насловот на наставната дисциплина Компаративни
правосудни системи на која тој се однесува. Трудот сеопфатно ги претставува
правосудните системи на повеќе земји кои дел припаѓаат на англосаксонскиот правосуден
модел (САД, Обединетото Кралство), а останатите на континенталниот правосуден модел
(Сојузна Република Германија, Република Франција, Република Италија, Република
Словенија, Република Бугарија, Република Грција, Република Хрватска, Република
Србија и Федерацијата Босна и Херцеговина). Од претставените европски држави освен
Република Србија и Федерацијата Босна и Херцеговина сите држави се членки на
Европската унија.
Ракописот опфаќа сто седумдест страници текст кој уредно е снабден со користени во
најголем број интернет извори (110) на кои податоците се актуелни и ажурирани што
допринесува текстот да биде квалитетно четиво за студентите за кои е наменет. Воедно
тој е структуриран во дванаесет глави.
Од погоре наведените причини, сметам дека целиот пристап во методолошката
елаборација на содржините ќе има значително педагошко влијание врз успешното
совладување на содржините обработени во текстот кај студентите.
Од аспект на содржината, сметам дека се коректно претставени правосудните системи на
Соединетите Американски Држави, државите-членки на Европската унија, Обединетото
Кралство, Сојузна Република Германија, Република Франција, Република Италија˝, на
Република Словенија, на Република Бугарија, на Република Грција, на Република
Хрватска, на Република Србија˝, на Федерацијата Босна и Херцеговина, при што авторот
успешно и прегледно ги претставил судските системи во земјите поодделно, но и
останатите
субјекти
кои
го
чинат
правосудниот
систем-обвинителство,
правобранителство, адвокатура, нотаријат, судиите, како и носителите на останатите
правни професии и квалификациите потребни за нивно вршење.
Ваквиот начин на изложување на материјата во целост ги задоволува критериумите за
квалитетно учебно помагало.
Оценето во целина, сметам дека методолошкиот пристап, сестраната опфатеност на
прашањата предмет на ракописот, вклучително и самиот пристап, терминологија и
изложување на темите од страна на авторот, претставуваат јасна и концепциски мошне
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успешна целина која со задоволство би можел да го оценам како оптимално
универзитетско учебно помагало – скрипта (авторизирани предавања), соодветно на сите
потребни критериуми и стандарди.

Мислење и предлог
Сметам дека трудот „Компаративни правосудни системи” е сосема прифатлив како
универзитетско учебно помагало –скрипта (авторизирани предавања) и претставува
оригинален и заокружен текст во кој авторот на прегледен, јасен, прифатлив и разбирлив
начин ги објаснува правосудните системи на претставените држави. Текстот е посебно
препорачлив и прифатлив за читатели кои прв пат се сретнуваат со оваа материја, со што
се дава можност да се стекнат со познавања и знаења со правосудните системи на одделни
држави.
Наведените аргументи ми даваат основа со задоволство да го предложам трудот
„Компаративни правосудни системи” од авторот вон. проф. д-р Наташа Пеливанова за
објавување како
универзитетско учебно помагало-скрипта од кој студентите на
Факултетот за безбедност ќе можат да стекнуваат соодветни знаења од областа на
компаративните правосудни системи.

РЕЦЕНЗЕНТ
Д-р Гордан Калајџиев, с.р.
редовен професор на Правниот факултет
„Јустинијан Први“ во Скопје
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РЕЦЕНЗИЈА
За трудот “Компаративни правосудни системи˝
од авторот д-р Наташа Пеливанова
вонреден професор на Факултетот за безбедност - Скопје
Деканската управа на Факултетот за безбедност при Универзитетот ,,Св. Климент
Охридски,, - Битола, на ден 5.5.2017 година донесе Одлука бр. 02-2/40, со која за
рецензенти на трудот ˝Компаративни правосудни системи˝ од авторот вон. проф. д-р
Наташа Пеливанова се определуваат д-р Гордан Калајџиев, редовен професор и д-р Искра
Аќимовска Малетиќ, вонреден професор. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба
да бидам избрана за рецензент на трудот ˝Компаративни правосудни системи˝ од авторот
вон. проф. д-р Наташа Пеливанова, имам задоволство и чест да го поднесем следниов

Рецензентски извештај

1. Општи податоци за трудот
Обем, содржина и структура на трудот.
Трудот ˝Компаративни правосудни системи˝ од авторот вон. проф. д-р Наташа
Пеливанова е наменет за студентите од I циклус универзитетски студии на Факултетот за
безбедност – Скопје, каде предметот Компаративни правосудни системи е предвиден на
студиската програма Криминологија и криминална политика. Трудот е напишан на 170
страници, а содржината е претставена во дванаест глави. На крајот од секоја глава се
предвидени прашања за дискусија и есеи како и користени извори.
Во првата глава со наслов ˝Федералното судство на Соединетите Американски
Држави˝ авторот го претставува федералниот судски систем на САД како и односот
помеѓу федералното судство и судството на државите членки на САД. Попатно се дадени
главните карактеристики на државната организација на САД, изворите на правото,
законодавната и извршната власт. Како главна карактеристика на правосудниот систем на
Соединетите Американски Држави авторот го наведува дуализмот помеѓу федералните и
државните судови и ја презентира организацијата, составот и надлежностите на сојузното
судство (окружни судови како првостепени судови,
апелациони судови како
второстепени судови, Врховниот суд како највисок суд и специјализирани судови со
посебна надлежност). Во рамки на оваа глава е презентирана и положбата на јавните
обвинители на САД и државните правобранители, како и условите за вршење одредени
правни професии поврзани со вршење на судската функција како што се адвокатската и
нотарската професија.
Втората глава на ракописот со наслов ˝Правосудниот систем на државитечленки на Европската унија˝ ги претставува главните карактеристики на правосудниот
систем на некои држави-членки на Европската унија. Притоа авторот истакнува дека
државите членки на ЕУ имаат многу различни правосудни системи што е резултат на
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различните национални правосудни традиции, наведувајќи дека главно во државите
членки на ЕУ постојат три вида судови: редовни судови, специјализирани судови и/или
судови кои се занимаваат со уставни прашања. Редовните судови обично решаваат
граѓански спорови (т.е спорови помеѓу граѓаните и /или претпријатијата) и/или казнени
спорови. Покрај нив, многу држави членки имаат основано судови за посебни области,
како што се споровите помеѓу јавните органи и граѓаните или претпријатијата (управни
спорови итн.). Покрај тоа, некои држави членки имаат и институции или суд кој го
обезбедува почитувањето на уставот. Авторот ја презентира и положбата и улогата на
судиите, државните правобранители, судскиот персонал, судските службеници,
адвокатите и јавните нотари во државите-членки на Европската унија. Авторот во оваа
глава ги претставува и судовите во Европската унија.
Во третата глава со наслов ˝Правосудниот систем во Обединетото Кралство˝
авторот ги претставува правосудните системи на земјите кои го чинат Обединетото
кралство - Англија, Велс, Северна Ирска и Шкотска. Во оваа глава авторот најнапред ги
презентира видовите судови во Англија и Велс истакнувајќи притоа дека постапките во
казнените предмети ги водат магистратски судови, Кралскиот суд, судските оддели на
Високиот суд и казнениот оддел на Жалбениот суд, додека постапката во граѓанските
предмети ја водат окружни судови, Високиот суд и цивилниот оддел на Жалбениот суд.
Потоа се презентираат редовните судови и нивната надлежност (Врховен суд;
Апелациониот суд; Високиот суд; судските оддели на Врховниот суд; окружните судови;
Кралскиот суд, прекршочните судови; Административниот суд; трибуналите на
административниот суд) и специјализирани судови. Понатаму се објаснува положбата и
надлежностите на судиите, обвинителите, адвокатите, правните советници, јавните
нотари, патентните застапници и застапниците на жигови, за да на крај се даде осврт на
другите правни струки во Англија и Велс. Во рамки на оваа глава авторот ја презентира и
организацијата и надлежностите на судството во Северна Ирска (Врховен суд, Жалбен
суд, Висок суд, Висок суд, Кралски суд, регионални судови, магистратски судови,
истражен суд), судската служба на Северна Ирска, правните професии во Северна Ирска
(судии, обвинители, адвокати, правни советници, нотари, адвокати за патенти и трговски
марки, судски службеници, извршители) како и организацијата и надлежностите на
судството во Шкотска (редовното судство кое го чинат Врховниот граѓански суд,
Врховниот казнен суд, грофовските судови и судовиите на мировни судии и
специјализираното судство) положбата и надлежностите на судиите, обвинителите,
адвокатите, правните советници, јавните нотари, патентните застапници и застапниците за
жигови.
Во четвртата глава со наслов ˝Правосудниот систем на Сојузна Република
Германија˝ авторот на трудот ги презентира видовите судови во Сојузна Република
Германија, нивната положба, организација и надлежност. Притоа ја истакнува поделбата
на судовите на општи и специјализирани, како и нивната организацина структура
(општите судови - локални судови, регионални судови, Сојузниот суд за правдата;
специјализирани судови-суд за работни односи, управни судови, социјални судови,
финансиски судови, уставен суд). Во продолжение на главата се презентира положбата и
надлежностите на јавното обвинителство-федералното и во сојузните држави, како и
положбата и надлежностите на судиите, судските службеници, адвокатите, патентните
застапници, нотарите и другите правни професии поврзани со функционирањето на
правосудниот систем.

41

Во петтата глава со наслов ˝Правосудниот систем на Република Франција˝
авторот ја претставува организационата структура на судството во чии рамки постои
редовно и управно судство. Во рамки на редовното судство спаѓаат граѓанските судови
како што се регионалните судови кои имаат надлежности и во граѓанската и во казнената
област, окружните судови, локалните судови, трговските судови, судовите за работни
односи, судовите за социјално осигурување, судовите за неспособност, судовите за
земјоделско земјиште, казнените судови, поротните судови, полициските судови,
локалните судови, специјализираните казнени судови, Касацискиот суд и
специјализираните судови-Уставниот совет и управните судови. Авторот во оваа глава го
претставува и Врховниот судски совет, положбата и надлежностите на судиите, посебно
на судиите кои судската функција ја вршат на непрофесионална основа, на судските
секретари, адвокатите, јавните нотари, судските и другите службеници во судот, правните
советници и државните јавни обвинители.
Во шестата глава со наслов ˝Правосудниот систем во Република Италија˝
авторот најнапред ја прикажува организацијата на редовното судство во граѓанската и
казнена област и на специјализираното судство (воените судови, управните судови), а
потоа ги претставува правните професии поврзани со функционирањето на правосудниот
систем-судската, обвинителската, адвокатската, јавно нотарската итн.
Во седмата глава насловена како ˝Организација на правосудниот систем на
Република Словенија˝ авторот најнапред го претставува судскиот систем во Република
Словенија презентирајќи дека во неговата организација се судови од општа надлежност и
специјализирани судови. Како судови од општа надлежност ги наведува реонските
(обласните), окружните, вишите судови и Врховниот суд. Специјализирани судови се
деловните судови, социјалните судови (кои ги разрешуваат социјалните спорови) и
управните судови (кои имаат статус на виш суд). Уставниот суд е највисок орган во
судската област за заштита на уставноста, законитоста, човековите права и темелните
слободи. Во натамошниот дел на оваа глава авторот ја прикажува положбата и
надлежностите
на
обвинителството
во
Република
Словенија,
државното
правобранителство, Државниот судски совет, судиите, адвокатите и јавните нотари.
Во осмата глава со наслов ˝Правосудниот систем на Република Бугарија˝
авторот го презентира судскиот систем на Република Бугарија. Најнапред го претставува
начинот на управување со судството во оваа земја а потоа видовите судови (окружни,
регионални, управни, воените, жалбените судови, специјализираниот казнен суд,
Жалбениот специјализиран казнен суд, Врховниот касационен суд, Врховниот управен
суд, Арбитражниот суд при Бугарската економска и индустриска комора, Уставниот суд
на Република Бугарија), нивната положба и надлежност. Во продолжение на главата
зборува за организацијата, положбата и надлежностите на обвинителството,
истражителите, судиите, судските и државнообвинителски обвинители, адвокатите,
јавните нотари, приватните и државните судски извршители, земјенокнижните судии.
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Деветтата глава е посветена на Правосудниот систем на Република Грција. Во
неа авторот ја претставува организацијата на судскиот систем во Република Грција
посочувајќи дека судовите во Република Грција се организирани како: управни судови;
граѓански судови; казнени судови; Воен суд, Поморски суд, Суд за воздушни сили;
Врховен посебен суд; Специјализиран суд за судски тужби поврзани со корупција;
Специјализиран суд за одговорност на министрите; Специјализиран суд за спорови
поврзани со надомест на правосудните претставници. Ја наведува и нивната положба и
надлежност. Посебно се осврнува и на останатите специјализирани судови кои
функционираат во Република Грција (специјализирани врховни судови, Специјализиран
суд за поништување на судењата, Специјализиран суд за постапки поврзани со
одговорноста на министрите, Специјализиран суд за спорови за надомест на правосудните
претставници (службеници). Во продолжение на главата ја претставува положбата и
надлежноста на обвинителството, судиите, адвокатите, јавните нотари и судските
извршители.
Преку десеттата глава
со наслов ˝Правосудниот систем на Република
Хрватска˝, авторот го претставува судскиот систем на Република Хрватска, пред се
неговата организација, видовите судови и нивните надлежности. Го презентира редовното
судство кои го чинат општинските и жупаниските судови, како и специјализираното
судство кое го чинат трговските судови и управните судови како првостепени судови,
Високиот прекршочен суд на Република Хрватска, Високиот трговски суд на Република
Хрватска и Високиот управен суд на Република Хрватска кои судат како второстепени
судови. Зборува и за положбата на судиите, обвинителите, државните правобранители,
судскиот персонал, стручните соработници, судиите поротници, директорот на судската
управа, судските секретари.
Во единаесетата глава со наслов ˝Правосудниот систем на Република Србија˝,
авторот ја презентира организацијата на судскиот систем на Република Србија која ја
сочинуваат судови од општа и судови од посебна надлежност. Судови од општа
надлежност се основните судови, вишите, апелационите и Врховниот касационен суд,
додека судови со посебна надлежност се стопанските судови, Стопанскиот апелационен
суд, прекршочните судови, Вишиот прекршочен суд и Управниот суд. Понатаму се
зборува за положбата на судиите, положбата и организацијата на обвинителството,
адвокатите, јавните правобранители, медијаторот, нотарот, извршителите, судските
вештаци, стечајниот судија итн.
Во дванаесеттата глава со наслов ˝Правосудниот систем на Федерацијата
Босна и Херцеговина˝ авторот ја презентира судската организација на Босна и
Херцеговина, притоа истакнувајќи дека судскиот систем на федерацијата Босна и
Херцеговина е организиран во сложена мрежа на основни (во федерацијата БИХ
општински) кантонални (во Република Српска окружни), ентитетски и државни судови.
За воедначување на судската пракса е задолжен Врховниот суд на Федерацијата Босна и
Херцеговина и Врховниот суд на Република Српска. За разлика од кантоналните и
окружните судови Врховните судови судат исклучиво по жалбите и ревизиите кои се
поднесуваат за да се преиспитаат одлуките или постапките на окружните односно
кантоналните судови. На ниво на Босна и Херцеговина постојат и Суд на Босна и
Херцеговина и Уставен суд на Босна и Херцеговина. Судот на Босна и Херцеговина е
надлежен за правна заштита на граѓаните кои сметаат дека им е повредено некое право со

43

управен акт од страна на институциите на Босна и Херцеговина додека во Босна и
Херцеговина постојат три уставни суда, два ентитетски и еден државен. Во овој дел од
трудот се претставува и структурата и надлежноста на јавното обвинителство во Босна и
Херцеговина, потоа се дава осврт на именувањето на судиите и обвинителите, како и на
видовите постапки кои стојат на располагање за разрешување на споровите.

Методичко-дидактички и други вредности на трудот

Ракописот ˝Компаративни правосудни системи˝ од вон. проф. д-р Наташа
Пеливанова, во целост ги задоволува барањата на наставната програма на предметот и
соодветствува на потребите за наставата на студентите на Факултетот за безбедност во
Скопје. При тоа насловот на трудот и неговата содржина се компатибилни со насловот на
предметната програма Компаративни правосудни системи на која тој се однесува. Трудот
сеопфатно ги претставува правосудните системи на повеќе земји кои дел припаѓаат на
англосаксонскиот правосуден модел (САД, Обединетото Кралство), а останатите на
континенталниот правосуден модел (Сојузна Република Германија, Република Франција,
Република Италија, Република Словенија, Република Бугарија, Република Грција,
Република Хрватска, Република Србија и Федерацијата Босна и Херцеговина). Од
претставените европски држави освен Република Србија и Федерацијата Босна и
Херцеговина сите држави се членки на Европската унија.
Ракописот е напишан на 170 (сто седумдест) страници текст и содржи користени во
најголем број интернет извори (110) во кои податоците се актуелни и ажурирани што
придонесува текстот да биде квалитетно четиво за студентите за кои е наменет. Воедно
тој е структуриран во дванаесет глави. На крајот од секоја глава се предвидени прашања
за дискусија и есеи како и користени извори.
Во однос на пристапот кон методолошката елаборација на содржините сметам дека
трудот ќе има значително педагошко влијание врз успешното совладување на содржините
од ракописот кај студентите.
Што се однесува до содржината, сметам дека правосудните системи на
Соединетите Американски Држави, на државите-членки на Европската унија, на
Обединетото Кралство, на Сојузна Република Германија, на Република Франција, на
Република Италија˝,на Република Словенија, на Република Бугарија, на Република Грција,
на Република Хрватска, на Република Србија˝, на Федерацијата Босна и Херцеговина се
коректно претставени. Исто така авторот успешно и на прегледен начин ги претставил
судските системи во земјите поодделно, но и останатите субјекти кои го чинат
правосудниот систем-обвинителство, правобранителство, адвокатура, нотаријат, судиите,
како и носителите на останатите правни професии и квалификациите потребни за нивно
вршење. Ваквиот начин на изложување на материјата во целост ги задоволува
критериумите за квалитетно учебно помагало.
Имајќи го предвид претходното, сметам дека методолошкиот пристап, сестраната
опфатеност на прашањата предмет на ракописот, вклучително и самиот пристап,
терминологија и изложување на темите од страна на авторот, претставуваат јасна и
концепциски мошне успешна целина која со задоволство би можела да ја оценам како
оптимално универзитетско учебно помагало – скрипта, соодветно на сите потребни
критериуми и стандарди.
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Мислење и предлог
Трудот ˝Компаративни правосудни системи” е целосно прифатлив како
универзитетско учебно помагало – скрипта и претставува оригинален и заокружен текст
во кој авторот на прегледен, јасен и разбирлив начин ги објаснува правосудните системи
на претставените држави. Ракописот е особено препорачлив за читатели кои прв пат се
сретнуваат со оваа материја, со што се дава можност да се стекнат со знаења за
правосудните системи на одделни држави.
Врз основа на погоре изнесеното со задоволство го предлагам трудот
˝Компаративни правосудни системи” од авторот вон. проф. д-р Наташа Пеливанова за
објавување како универзитетско учебно помагало - скрипта од кој студентите на
Факултетот за безбедност – Скопје ќе можат да стекнуваат соодветни знаења од областа
на компаративните правосудни системи.

РЕЦЕНЗЕНТ

Вон. проф. д-р Искра Аќимовска Малетиќ, с.р.
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РЕФЕРАТ
за избор на еден соработник во сите наставно-научни звања од областите Индустриски
растенија и Генетика и селекција на растителното производство,
во Научниот институт за тутун – Прилеп

Со Oдлука бр. 02-300/3 од 12.4.2017 год., донесена на седницата на Советот на
Научниот институт за тутун – Прилеп, именувани сме за членови на Рецензентската
комисија за избор на еден соработник во сите наставно-научни звања во подрачјето
Биотехнички науки (400), научно поле Растително производство (403), области
Индустриски растенија (40302) и Генетика и селекција на растителното производство
(40308) и Друго (40309), во Научниот институт за тутун – Прилеп.
Врз основа на прегледот и анализата на доставениот материјал, го поднесуваме
следниов
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен од Научниот институт за тутун – Прилеп во дневните весници
„Дневник“ и „Koha“ од 23.3.2017 година за избор на еден соработник во сите наставнонаучни звања од областите Индустриски растенија и Генетика и селекција на
растителното производство, во предвидениот рок се пријави доц. д-р Милан Митрески –
научен соработник во Научниот институт за тутун – Прилеп.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Доцент д-р Милан Митрески е роден на 7.10.1957 год. Во Прилеп. Основно
образование и Средно тутунско училиште завршил во Прилеп. Дипломирал на
Земјоделскиот факултет во Скопје во 1981 год., со просечна оценка 8,50.
Во 1985 година се вработил како помлад асистент во Институтот за тутун во
Прилеп, во Одделението за генетика, селекција и семеконтрола, каде работи до денес на
работното место научен соработник. Од 1996 до 2004 година бил раководител на
Службата за производство на тутунско семе и тутун. Од 2006 год. наваму е раководител
на акредитираната лабораторија за контрола на квалитетот на семе од земјоделски
растенија – L01 при Научниот институт за тутун
- Прилеп. За потребите на
лабораторијата се здобил со сертификати за имплементација на системот за квалитет и
интерен проверувач (аудитор), според стандардот МКС ЕN ISO/IEC 17025: 2006.
Постдипломски студии завршил на Земјоделскиот факултет во Скопје, на групата
Генетика и селекција на растенијата, со просечна оценка 9,50. Магистрирал во 2005 год.
на Факултетот за земјоделски науки и храна при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ –
Скопје, на тема: „Наследување на поважните морфолошки и биолошки својства и
содржината на никотин кај F1 хибридите од некои сорти тутун“.
Докторската дисертација од областа на генетиката и селекцијата на тутунот со
наслов: „Компаративни проучувања на поважните производни, технолошки и квалитетни
својства кај некои сорти тутун од типот прилеп“, ја одбранил во јули 2012 год. во
Научниот институт за тутун – Прилеп.
За научен соработник (доцент) е избран во септември 2012 год.
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Има учествувано на повеќе симпозиуми и конференции во земјава и странство, меѓу
кои и на симпозиумите на CORESTA во Швајцарија (1997 год.), Португалија (2000 год.),
Романија (2003 год.) и Франција (2006 год.). Со свои трудови има учествувано и на
Балканската конференција за тутун во Бугарија (1998, 2002 и 2014 год.) и симпозиумите
во Ровињ (2006 год.) и Опатија (2008 год.), Република Хрватска, како и оние организирани
од Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје (2012 и 2015 год.).
Кандидатот добро се служи со францускиот јазик.
Меѓу другото, во Научниот институт за тутун - Прилеп е ангажиран во наставата на
неколку предмети од вториот циклус постдипломски студии.
По изборот во научен соработник (доцент), бил ментор на еден магистерски труд
(2013 год.) и член на комисија за оцена и одбрана на докторска дисертација (2013 год.) и
магистерски труд (2014 год.).
Во периодот 2005 - 2012 год. бил претседател на Комисијата за полагање испит за
добивање лиценца за процена на тутунот, формирана од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на Република Македонија. Учествувал во изготвување на
Законот за семенски и саден материјал, објавен во „Службен весник“ на РМ бр 39/2006,
како и во следниве подзаконски акти: Правилник за трговија со семенски материјал од
тутун („Службен весник“ на РМ бр. 28/2008) и Правилник за единствени мерила за
квалитативна процена на суровиот тутун во лист на ориенталските ароматични и
ориенталските дополнителни типови тутун: прилеп, јака, џебел и басмак („Службен
весник“ на РМ бр. 20/2011 год.).
До денес има објавено и презентирано 86 научни трудови (43 печатени научни
трудови и 43 излагања на научни симпозиуми и конференции). Во нив се обработени теми
од областа на генетиката, селекцијата, агротехниката, технологијата и економиката на
тутунот. Во последниве пет години објавил 17 научни и 2 стручни труда и учествувал на
10 симпозиуми и конференции (шест постери и четири усни излагања).

Посебни достигнувања во примената на научноистражувачката работа
Како посебно достигнување на кандидатот д-р Милан Митрески се истакнува
неговото авторство во создавањето на 30 признати сорти од различни типови тутун,
запишани во Националната сортна листа на Република Македонија, а сопственост на
Научниот институт за тутун – Прилеп, и тоа:
1.
Прилеп, П-23 (1995)
16. Басмак, МБ-2 (2010)
2.
Маја – 36 (2005)
17. Басмак, МБ-3 (2010)
3.
Јака Басма М (2005)
18. Басмак, МС-8/1 (2010)
4.
Јака 48-2 (2005)
19. Басмак, МК-2 (2010)
5.
Маја – 36 (2005)
20. Ориент Пела + 100 – 3 (2010)
6.
Прилеп, П-532-7/116 (2010)
21. Ориент Пела + 100 – 1 (2010)
7.
Прилеп, П-501-7/123 (2010)
22. Ориент Пела + 100 – 2 (2010)
8.
Прилеп 90 (2010)
23. Прилеп Басма 82 (2010)
9.
Прилеп, НС-75 (2010)
24. Прилеп 80 СИК-Розета М-67 (2010)
10.
Прилеп, П-26 (2010)
25. Прилеп 15-Басма М-58 (2010)
11.
Прилеп НС-72 Басма-43 (2010)
26. Вирџинија ПЕЛ-283 (2010)
12.
Јака САМ-168 (2010)
27. Берлеј ПЕЛ ББ-295 (2010)
13.
Басмак, МБ-3 (2010)
28. Јака ЈЗ-7 (2014)
14.
Басмак, МК-1 (2010)
29. Прилеп НС-72-ЕКО-1 (2014)
15.
Басмак, МС-9/3 (2010)
30. Маја – Рана (2014)
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Учество во национални и меѓународни научноистражувачки проекти
Во текот на своето работење во Научниот институт за тутун – Прилеп, д-р Милан
Митрески учествувал во повеќе национални и меѓународни научноистражувачки проекти
од областа на генетиката и селекцијата, агротехниката, технологијата и економиката на
тутунот, работени за потребите на тутунското стопанство во Република Македонија и
пошироко, од кои ги издвојуваме:
- Создавање и воведување на нови сорти тутун во производството на Република
Македонија (национален проект од 2004 до 2007 год., на барање на МЗШВ на
Република Македонија).
- Испитување на домашни и странски ориенталски сорти тутун (полски опит),
во Институтот за тутун – Прилеп (2007 и 2008 год. - меѓународен проект на
барање од „Сокотаб“ АД - Битола и мултинационалната компанија Philip
Morris).
- Проучување на постојната и создавање на нова ген-плазма од ориенталските
тутуни во агроеколошките услови на Република Македонија и Република
Бугарија (2010 - 2012 год. - меѓународен проект помеѓу Научниот институт за
тутун – Прилеп и Институтот за тутун и тутунски производи - Пловдив).

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ
(2012 – 2017)
1.

2.

3.

4.

5.

МITRESKI Milan,
Plant height in some Prilep tobacco varieties.
Тутун / Tobacco, 7-12, стр. 61-67,2012
PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, MITRESKI Milan, MAVROSKI
Robin
Change in quantitative and qualitative characteristics of tobacco variety YK-48 depending
on mineral nutrition.
Тутун / Tobacco, 7-12, стр. 72-78.2012
KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, PELIVANOSKA Valentina, MITRESKI Milan,
TRAJKOSKI Jordan, MAVROSKI Robin
Dry tobacco yield in some Prilep tobacco varieties.
65 Years Faculty of Agricultural Sciences and Food, Proceedings, p. 78-85.
12-14 December 2012, Skopje, R. of Macedonia, 2012
МITRESKI Milan, KORUBIN-ALEKSOSKA Ana
Degustational properties of some Prilep tobacco varieties.
Тутун / Tobacco, 1-6, p. 19-27,2014
MITRESKI Milan, BELOVSKI Vladko, KORUBIN-ALEKSOSKA Ana
The influence of some chemicals on seed germination of Burley tobacco variety
Pelagonec.
Тутун / Tobacco, 7-12, p. 36-42,2014
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

MITRESKI Milan, KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, ZDRAVESKA Natasha,
TRAJKOSKI Jordan, MAVROSKI Robin
Important technological properties of Prilep tobacco varieties.
Юбилейна международна научна конференция – 70 години Институт по тытына и
тытыневите изделия, 13-14 ноември, 2014
TASKOSKI Petre, KRSTESKA Vesna, MITRESKI Milan, MAVROSKI Robin,
STOJANOSKI Petre
Damping off disease and its control in field conditions
Юбилейна международна научна конференция – 70 години Институт по тытына и
тытыневите изделия, 13-14 ноември, 2014
TRAJKOSKI Jordan, MITRESKI Milan, PELIVANOSKA Valentina, MAVROSKI
Robin, ZDRAVESKA Natasha
Chemical composition of some oriental varieties of Yaka tobacco
Юбилейна международна научна конференция – 70 години Институт по тытына и
тытыневите изделия, 13-14 ноември, 2014
PELIVANOSKA Valentina, JORDANOSKA Biljana, TRAJKOSKI Jordan, RISTESKI
Ilija, MITRESKI Milan
Finding suitable nutrition and irrigation regime for Otlia semi-orriental tobacco
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Анализа на објавените научни трудови
Од последниот избор до денес, д-р Милан Митрески објавил 17 научни и два
Врз
основа
на
направената
анализа
на
приложените
стручни
труда.
трудови, можеме да констатираме дека кандидатот работи на актуелна проблематика од
областа на селекцијата и семепроизводството на тутунот.
Во трудовите под реден број 1, 2, 3 и 11 е проучуван приносот и квантитативните
својства поврзани со него, кај признати сорти и линии на ориенталски тутуни. Добиените
резултати се значајни за насоките во селекцијата при создавањето на нови сорти.
Трудовите под реден број 4, 6, 15 и 18 значат придонес кон дегустативните и
технолошките проучувања на ориенталските генотипови тутун.
Во трудовите под реден број 8, 12 и 14 прикажан е хемискиот состав на
ароматичните сорти од типовите јака и прилеп, значаен за фабрикацијата на тутунот.
Трудовите под реден број 5, 10 и 16 се од областа на испитувањата за квалитетот на
тутунското семе. Во нив се публикувани податоци од проучувањата за 'ртливоста на
семето, коe е важна алка во семепроизводството.
Трудовите под реден број 9 и 13 нудат сознанија за минералната исхрана и
наводнувањето во расадопроизводството, како и во производството на полуориенталски
тутуни.
Трудовите под реден број 7 и 17 обработуваат проблематика од заштитата на
тутунот, што е од посебен интерес за развојот на производството на тутун во нашата земја.
Трудот под реден број 19 информира за економскиот ефект од проценката на
тутунската суровина на различни сорти од типот прилеп, што претставува важен податок
како за производителите така и за откупувачите на тутун во републиката.
Анализираните трудови објавени во наведените научни списанија и зборници имаат
научна и практична вредност.
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ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изнесените податоци за стручната и научната активност на д-р Милан
Митрески во периодот од неговиот избор во доцент (Одлука бр. 02-789/1 од 19.9.2012) до
денес, Рецензентската комисија заклучи дека кандидатот постигнал значајни резултати во
научноистражувачката работа. Тој одговорно ги извршува своите работни обврски на
полето во кое работи, што е потврда за неговата инволвираност во севкупната дејност на
Институтот. Наведените научни и стручни трудови, претежно од областа на селекцијата
на тутунот, презентациите на меѓународни научни советувања како и учеството во
создавањето на голем број ориенталски сорти се потврда за придонесот на кандидатот во
научноистражувачката и апликативната дејност.
Имајќи го предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија е едногласна во
оценката дека д-р Милан Митрески ги исполнува законските услови за избор и му
предлага на Советот на Научниот институт за тутун – Прилеп да го избере во звањето виш
научен соработник од подрачјето на биотехничките науки, научно поле растително
производство, научна област Индустриски растенија, генетика и селекција на
рaстителното производство и друго во Одделението за генетика, селекција и
семеконтрола при Научниот институт за тутун - Прилеп.
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9.05.2017 год.
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