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Врз основа на член 103 точка 8, во врска со членовите 126, 127, 128, 134                
став 2, 149, 150 и 150 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 2022/2023 година, 
Ректорската управа на Универзитетот, на 281-та седница одржана на ден 01.07.2022 
година, го донесе следново  
 
 
 
 

У П А Т С Т В О 
 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА КОНКУРСОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  
ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА  
ВО АКАДЕМСКАТА 2022/2023 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 2022/2023 година и се регулира 
постапката и начинот на работа на телата за реализација на Конкурсот. 

 
Член  2 

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

 
 

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

 
Член  3 

Право на запишување во прва година на прв циклус студии на факултетите и 
Високата медицинска школа, имаат кандидати: 

1. кои положиле државна матура;   
2. кои положиле меѓународна матура; 
3. со завршено четиригодишно средно образование во претходните 

учебни години (пред учебната 2007/2008 година и во учебната 
2019/2020 година) кои не полагале државна матура. 

 
Член 4  

Право на запишување во прва година на прв циклус студии имаат и 
кандидати: 
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1. 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 школарина на студиите, како редовни или 
вонредни студенти надвор од вкупната квота, според успехот од завршеното 
претходно образование.    
 Сродноста на завршеното високо или вишо образование, како и сродноста на 
факултетите, студиските групи или насоки за кандидатите кои сакаат паралелно да 
студираат две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат единиците на 
Универзитетот.  
            Кандидатите со претходно завршено високо или вишо образование и 
кандидатите што се  пријавуваат за паралелно студирање, се запишуваат под  исти 
услови како и кандидатите со школарина за студирање (Глава IV од Конкурсот). 

2. кандидати кои целосно или делумно завршиле средно четиригодишно 
образование во странство.      

    
Член  5 

Доколку кандидатите не се примени во државната или квотата за школарина 
на студиската програма на којашто конкурирале, тие можат во истиот уписен рок да 
се запишат на друга студиска програма на која има слободни места, по нивен избор, 
во рамките на истата високообразовна единица. 

Овие кандидати се должни да достават барање до Конкурсната комисија за 
запишување на друга студиска програма и тоа најдоцна 24 часа по објавувањето на 
прелиминарната ранг листа. Tиe се рангираат на посебна листа во рамките на 
конечната ранг листа за соодветната студиска програма. 
 

Член  6 
Основен критериум за селекција на кандидатите за запишување во прва 

година  на прв циклус (додипломски) студии е успехот постигнат во средното 
образование. 

Вреднувањето на успехот се изразува во поени. 
При пресметувањето на поените, бодувањето се врши најмногу до 3 

децимали. 
 

 
III. Бодирање на кандидати кои го завршиле четиригодишното средно 

образование и положиле државна матура во учебната 2021/2022 и 
2020/2021 година 

 
Член 7 

За кандидатите што положиле државна матура во учебната 2021/2022 и 
2020/2021 година општиот успех по сите предмети во средното образование 
учествува со 60%, а успехот постигнат на државната матура со 40% во вкупниот 
број поени, којшто може да изнесува најмногу 100 поени. 

Бодирањето на предметите се врши во согласност со Прилог I од Конкурсот 
за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола во академската 2021/2022 и 2020/2021 година. 
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7.1. Бодирање на успехот од средно образование 
 
Бодирањето на успехот од средното образование се врши така што се 

собираат сите оценки што се внесени во свидетелствата од сите години, добиениот 
збир се дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со 12. 
По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени. 

 
просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени 

(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени) 

 
Бодирањето на успехот постигнат на државната матура се врши на следниов 

начин: екстерните предмети, во зависност од постигнатиот успех при нивното 
полагање, ќе се бодираат најмногу со по 12 поени, интерните предмети, во 
зависност од постигнатиот успех при полагањето, најмногу со по 6 поени, а 
проектната задача, во зависност од постигнатиот успех, најмногу со 4 поени. 
Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 40 поени (24 поени 
од двата екстерни предмети, 12 поени од двата интерни предмети и 4 поени од 
проектната задача). 

 
7.2. Бодирање на екстерните предмети 
 
Бодирањето на екстерните предмети се врши така што оценките од 

екстерните предмети се собираат со вредноста на перцентилниот ранг поделен со 
20. Така добиениот збир се множи со коефициент 1,2 за соодветните предмети или 
со коефициент 0,9 за несоодветните предмети. Потоа, производот се коригира со 
перцентилниот ранг на кандидатот за секој предмет поединечно. Добиените поени 
од двата екстерни предмети се собираат и по оваа основа може да се добијат 
најмногу 24 поени. За соодветни предмети се сметаат само екстерните предмети 
што се наоѓаат на Листата на екстерни предмети, објавени во Прилог I кон 
Конкурсот. 

Е1 + Пр / 20 = Н1 - број на поени (најмногу 10 поени) 
Н1 x 1,2 = С1 – пресметка за соодветен екстерен предмет (според Прилог бр. 

1 од Конкурсот) или 
Н1 х 0,9 = С1 – пресметка за несоодветен екстерен предмет (ако го нема во 

листата предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот) 
Е2 + Пр / 20 = Н2 - број на поени (најмногу 10 поени) 
Н2 x 1,2 = С2 – пресметка за соодветен предмет (според Прилог бр. 1 од 

Конкурсот) или 
Н2 х 0,9 = С2 – пресметка за несоодветен предмет (ако го нема во листата 

предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот) 
Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена 

државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава 
Дипломата. 

Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици 
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков. 
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Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати: 
 

Екстерни предмети Оценка 
Перцентилен 

ранг (PR) 
Број на поени 

1. Македонски јазик: Одличен   5 + 100,00 / 20 10 
2.  Математика: Многу добар    4 +  75,00 / 20 7,75 

 
7.3. Бодирање на интерните предмети 
 
Бодирањето на интерните предмети се врши така што оценката што 

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

 
- Пресметка за соодветен интерен предмет 

Ип х 1,2 = најмногу 6 поени 
(пример со просек 5,00: 5х1,2  = 6 поени) 

 
Бодирање на Интерни предмети 

Оценка 5 4 3 2 
Број на поени 6 4,80 3,60 2,40 

 
- Пресметка за несоодветен интерен предмет (ако го нема во листата 

предмети од Прилог бр. 1 од Конкурсот) 
Ип х 0,8 = најмногу 4 поени 

(пример со просек 5,00: 5х0,8  = 4 поени) 
 

Бодирање на Интерни предмети 
Оценка 5 4 3 2 
Број на поени 4 3,20 2,40 1,60 

 
7.4. Бодирање на проектната задача 

 
Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со 

коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени. 
 

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

 
Бодирање на Проектна  задача 

Оценка 5 4 3 2 
Број на поени 4,00 3,20 2,40 1,60 
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IV. Бодирање на кандидати со завршено четиригодишно средно 
образование ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година, како и на кандидати со 
завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни 
години ПРЕД УЧЕБНАТА 2007/2008 година 

 
Член  8 

За кандидатите кои завршиле четиригодишно средно образование во 
учебната 2019/2020 година, како и за кандидатите кои што го завршиле 
четиригодишното средно образование во претходните учебни години (пред учебната 
2007/2008 година) и не полагале државна матура, основен услов и критериум за 
запишување е општиот среден успех и успехот од четирите предмети: мајчин јазик и 
странски јазик и два предмети определени од единиците како битни за студирањето 
на таа високообразовна единица.  

Во вкупниот број поени, средниот успех од средното образование учествува 
со 60 поени, а средниот успех од два предмети битни за студирањето на таа 
високообразовна единица и средниот успех од предметите мајчин јазик и странски 
јазик учествува со 40 поени. 

Средниот успех од средното образование се вреднува со собирање на сите 
оценки што се внесени во свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се 
дели со бројот на оценките и вака добиениот среден успех се множи со коефициент  
12. По оваа основа можат да се добијат најмногу 60 поени. 
 

просечна оценка Х 12 = најмногу 60 поени 

(пример: со просек 5,00 х 12 = 60 поени) 
 

Вреднувањето на успехот од четирите предмети (два предмети битни за 
студирањето на таа високообразовна единица и предметите мајчин јазик и странски 
јазик) се врши на следниов начин: 

- се пресметува средна оценка за секој од четирите предмети и добиените 
средни оценки за секој предмет пооделно се множат со 2. Овие производи се 
собираат, пришто по оваа основа, за секој предмет може да се добијат најмногу 10 
поени, односно вкупно најмногу 40 поени. 

Ако кандидатот учел два или повеќе странски јазици, се пресметуваат 
оценките од странскиот јазик кој го учел повеќе години. 

Доколку кандидатот странските јазици ги учел ист број на години, во 
вреднувањето на поените се зема онаа оценка која е поповолна за кандидатот. 

Двата предмети битни за студирањето претходно ги утврдува секоја 
високообразовна единица и ги објавува на огласна табла.  

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

V. БОДИРАЊЕ НА КАНДИДАТИ ШТО ПОЛОЖИЛЕ  
               ДРЖАВНА ИЛИ МЕЃУНАРОДНА МАТУРА 
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Член 9 
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 
  

Бодирање на успехот постигнат на ДРЖАВНАТА МАТУРА 
 

Бодирањето на успехот постигнат на државната матура за кандидатите 
кои положиле државна матура во учебните 2013/14, 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година се врши на следниов начин: екстерните 
предмети во зависност од постигнатиот успех при нивното полагање ќе се бодираат 
најмногу со по 10 поени, интерниот предмет во зависност од постигнатиот успех 
најмногу со 6 поени, а проектната задача во зависност од постигнатиот успех 
најмногу со 4 поени. Вкупниот успех од државната матура може да донесе најмногу 
40 поени (30 поени од трите екстерни предмети, 6 поени од интерниот предмет и 4 
поени од проектната задача). 

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

 
9.1. Бодирање на екстерните предмети 

 
Бодирањето се врши само на оние екстерни предмети што се наоѓаат на  

Листите  на  екстерни предмети, објавени во Прилозите кон Конкурсот.   
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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, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година). 
 

Добиените поени од двата (трите) екстерни предмети се собираат и по оваа 
основа може да се добијат најмногу 20 (за кандидатите кои положиле државна 
матура пред учебната 2013/2014 година) или 30 поени (за кандидатите кои положиле 
државна матура во учебните 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 
2018/2019 година). 

Перцентилниот ранг се определува и се внесува во Дипломата за положена 
државна матура на секој ученик од страна на средното училиште што ја издава 
Дипломата. 

Перцентилниот ранг на кандидатот покажува од колкав процент на ученици 
што го решавале тестот, тој кандидат е подобар или еднаков. 
 

Пример: Ученикот на државната матура ги покажал следниве резултати: 
 

Екстерни предмети Оценка Перцентилен 
ранг(PR) 

Вкупно поени 

1. Македонски јазик: Одличен   5  + 100,00 / 20 10 
2. Англиски јазик: Многу добар    4    +  75,00 / 20 7,75 
3. Математика: Многу добар   4 + 70,00 / 20 7,50 

 
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 17,75 поени (ако кандидатот 

полагал државна матура пред 2013/2014 година). 
Ученикот за екстерните предмети освоил вкупно 25,25 поени (ако кандидатот 

полагал државна матура во 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 и 
2013/2014 година). 

 
9.2. Бодирање на интерните  предмети 

                    
За кандидати кои положиле државна матура во учебните 2013/14 

2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 година: 
Оценката што ученикот ја добил за полагање на интерниот предмет се множи 

со коефициент 1,2 при што може да се освои најмногу 6 поени.  
Интерниот предмет се бодира само доколку е на листата на интерни предмети 

објавена во Прилог I кон Конкурсот. Доколку ученикот има полагано повеќе интерни 
предмети, тогаш се пресметуваат поени за оној интерен предмет што се наоѓа на 
листата и за којшто ученикот добил највисока оценка.  

 

Ип х 1,2 = најмногу 6 поени 
(пример со просек 5,00: 5х1,2  = 6 поени) 
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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 

 
9.3. Бодирање на проектната задача 

 
Оценката што ја добил ученикот за Проектната задача се множи со 

коефициент 0,8 и за неа може да се добијат најмногу 4 поени. 
 

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

 
Бодирање на Проектна  задача 

Оценка 5 4 3 2 
Број на поени 4,00 3,20 2,40 1,60 
 

Член 10 
Бодирање на  успехот од  МЕЃУНАРОДНАТА  МАТУРА 

 
Бодирањето на успехот постигнат на меѓународната матура се врши на 

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

а1 = 1 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 
а2 = 2 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 
а3 = 3 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 
а4 = 4 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 
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а5 = 5 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 
а6 = 6 предмет Х 1,2 = најмногу 6 поени 

 
б = збир а1+ а2 +...а6 = најмногу 36 поени 

в = матурска тема Х 0,8 = најмногу 4 поени 
 

б+в = најмногу 40 поени 
 

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

 
 

VI. Бодирање на кандидати што се стекнале со СТРАНСКА ДИПЛОМА 
        

Член  11 
За кандидатите што се стекнале со странска диплома и немаат положено 

меѓународна матура, основен услов и критериум за запишување е успехот постигнат 
во средното образование, којшто учествува со најмногу 100 поени. 

Бодирањето се врши така што се собираат сите оценки што се внесени во 
свидетелствата од сите четири години, добиениот збир се дели со бројот на  оценките 
и вака добиениот среден успех се множи со коефициент, така што крајниот производ 
нема да биде поголем од 100.  
 

просечна оценка Х  ___ = најмногу 100 поени 
 

 
 

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

Член 12 
Кандидатите со завршено соодветно високо или вишо образование при 

пријавувањето поднесуваат уверение или диплома за завршено соодветно високо или 
вишо образование и се рангираат на посебна ранг листа врз основа на постигнатата 
просечна оцена од  тоа завршено претходно образование. 

Кандидатите што се пријавуваат за паралелно студирање поднесуваат 
свидетелства за завршено средно образование (во оригинал или заверена копија кај  
нотар) и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група 
или насока. Овие кандидати се рангираат според постигнатиот успех од средното 
образование на посебна ранг листа. 

 
Оценување на психо-физичките способности и   

проверка од познавање на англиски јазик на пријавените кандидати 
 

Член 13 
На Педагошкиот факултет - Битола се врши претходно оценување на психо-

физичките способности на пријавените кандидати за студирање. Оценувањето на 
кандидатите е елиминаторно.   
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Член  14 
Педагошкиот факултет - Битола ги објавува на огласна табла, 7 дена пред 

пријавувањето, термините за претходно оценување на психофизичките способности.  
Резултатите од оценувањето, исто така, се објавуваат на нивната огласна 

табла.  
 

Член 15 
Високообразовните единици во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, на кои се реализираат студиски програми на англиски јазик, 
вршат претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик на 
пријавените кандидати за овие студиски програми. Резултатот од проверката на 
нивото на познавање на англискиот јазик е елиминаторен. 

 
Член 16 

Термините за претходна проверка на нивото на познавање на англискиот јазик 
се објавуваат на огласните табли на високообразовните единици каде се реализираат 
студиските програми на англиски јазик, 7 дена пред пријавувањето.  

Резултатите од проверката, исто така, се објавуваат на нивните огласни табли. 
 
 

VIII. Конкурсни комисии 
 

Член  17 
За реализација на Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв 

циклус студии, Наставно-научните совети на факултетите, односно Наставничкиот 
совет на Високата медицинска школа, формираат Конкурсни комисии, а на 
Педагошкиот факултет - Битола и соодветни комисии за постапување во согласност 
со членот 13 од Упатството. 

По исклучок, доколку единицата на Универзитетот од објективни причини не 
може да формира Конкурсна комисија, Конкурсната комисија за таа единица ја 
формира Ректорската управа на Универзитетот. 

Имајќи го во предвид претходниот став, Ректорската управа, за единицата на 
Универзитетот којашто, од објективни причини, не може да формира Конкурсна 
комисија, одлучува за екстерните и интерните предмети од државната матура, како и 
за двата предмети битни за студирањето за пријавените кандидати со завршено 
четиригодишно средно образование во претходните учебни години пред учебната 
2007/2008 година и во учебната 2019/2020 година, а ќе одлучува и за други прашања 
поврзани со реализацијата на Конкурсот. 

Во состав на Конкурсните комисии не влегуваат деканот и продеканите, 
односно директорот и заменик директорот. 

Составот на Конкурсните комисии се доставува до Универзитетската 
конкурсна комисија. 

 
Член  18 

Конкурсните комисии на факултетите и на Високата медицинска школа, го 
вршат рангирањето на кандидатите. Конкурсната комисија објавува, на огласната 
табла и на веб страницата на факултетот, односно високата стручна школа,  
прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати според поените од средното 
образование. Кандидатот има право на приговор до Конкурсната комисија во рок од 
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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 и на веб страницата на факултетот, 
односно високата стручна школа објавува решение за прием на студенти (конечна 
ранг-листа), врз основа на што се врши запишување на студенти. 

Копија од Решението на Конкурсната комисија за прием на студенти 
(конечната ранг-листа) факултетите, односно високата стручна школа, истовремено 
го доставуваат  до Универзитетската комисија. 

Селектираните кандидати на претходните психофизички проверки и тестови 
на Педагошкиот факултет – Битола, како и селектираните кандидати на претходната 
проверка на знаењето на англискиот јазик имаат право на приговор 24 часа по 
објавувањето на  резултатите од оценувањето.  
 

Член  19 
По завршувањето на својата работа Конкурсната комисија составува записник 

во којшто се констатира бројот на пријавените и на примените кандидати. 
Записникот го потпишуваат сите членови на Комисијата. 
По завршувањето на секој уписен рок, факултетите и високата стручна школа 

до Ректоратот доставуваат посебни прегледи за бројот на пријавените кандидати, за 
бројот на примените кандидати и за бројот на оние кои не се примени, по обрасци 
доставени од Ректоратот.   

 
Универзитетска конкурсна комисија 

 
Член  20 

Ректорската управа на Универзитетот формира Универзитетска конкурсна 
комисија од 12 члена,  со застапеност на сите факултети, високата стручна школа и 
на Ректоратот. 

Универзитетската  конкурсна комисија ја следи реализацијата на Конкурсот  
на факултетите и на високата стручна школа, се грижи за доследно почитување на 
одредбите од Конкурсот, дава упаства и мислења во текот на неговото спроведување, 
укажува на одделни пропусти и грешки на Конкурсните комисии и слично. 

Доколку, во текот на реализацијата на Конкурсот, Универзитетската 
конкурсна комисија, утврди дека постојат нарушувања  на одредбите од Конкурсот 
во поглед на бројот на студентите, може да донесе Одлука за поништување на 
одлуките на Конкурсните комисии. 
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Единиците на Универзитетот може да поднесат приговор на Одлуката на 
Универзитетската конкурсна комисија до Ректорската управа. Одлуката на 
Ректорската управа по приговорот е конечна. 

 
Запишување на кандидатите 

 
Член  21 

Примените кандидати се запишуваат како: 
-  редовни  студенти финансирани од државата со партиципација на    
       трошоците за студирање; 
-  редовни студенти со школарина за студирање; 
-  вонредни студенти со школарина за студирање,   
       доколку тоа го овозможува природата на студиската програма и 
- студенти ослободени од плаќање на партиципација во согласност со член 30 и 

31 од ова Упатство.  

 
Запишување студенти во државна квота 

 
Член 22 

Студентите во државната квота се запишуваат со плаќање партиципација на 
трошоците за студирање, секоја студиска година одделно, во текот на целокупното 
студирање.  

Надоместокот за студирање на студентите е составен дел на Конкурсот.  
Износот на надоместокот се пресметува според средниот курс на Народната 

банка на РСМ. 
Плаќањето на надоместокот од претходниот став се врши според склучениот 

Договор со факултетот, односно високата стручна школа и истиот може да се плати 
на две еднакви рати и тоа едната при запишувањето, а другата пред почетокот на 
вториот семестар.  

Доколку редовните студенти запишани во државната квота со партиципација 
на трошоците за студирање, без оправдани причини не ги исполнат условите 
утврдени со Законот за високото образование и актите на Универзитетот, ги 
поднесуваат трошоците за студирање во согласност со Законот за високото 
образование, Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола 
и Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска 
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот.  

Доколку има повеќе кандидати кои се рангирани со ист број поени како и 
десеттиот рангиран кандидат, Единицата ќе определи дополнителни критериуми врз 
основа на кои ќе се утврди кој/кои од сите рангирани кандидати со ист број поени ќе 
биде/бидат ослободен/и од плаќање партиципација за првиот семестар во прва 
година студии. 

 
 

Запишување студенти со школарина  
                                                  

Член 23 
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На факултетите и на високата стручна школа на Универзитетот, како редовни 
студенти, се запишуваат и кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување, а 
поради ограничените квоти не можат да се запишат во категоријата студенти 
финансирани од државата, со поднесување на писмена изјава дека се согласуваат 
целокупното студирање да го реализираат со школарина за студирање.  

 
Член 24 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот утврден во глава I  
од Конкурсот го плаќаат во две еднакви рати, во денарска противвредност според 
средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, според 
склучениот Договор со факултетот, односно високата стручна школа. 

Факултетот, односно високата стручна школа на Универзитетот објавува 
ранг-листа на кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување во оваа 
категорија. Кандидатите кои се согласуваат да се запишат во оваа категорија 
студенти, поднесуваат изјава во рок од 48 часа по објавувањето на конечната 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 школарина за студирање при запишувањето склучуваат 
договор со факултетот, односно високата стручна школа за меѓусебните права и 
обврски во остварувањето на наставно-образовниот процес. 

 
 

Запишување вонредни студенти 
 

Член 25 
На факултетите и на високата стручна школа како вонредни студенти може да 

се запишуваат кандидати кои ги исполнуваат условите за запишување и имаат 
засновано работен однос, како и кандидати кои од оправдани причини, не се во 
можност да се запишат како редовни студенти. 

За оправдани причини од претходниот став се сметаат: 
- инвалид кој не е во состојба да следи редовна настава 
- потешка долготрајна болест 
- родител на дете додека трае породилното отсуство 
- мајки со деца до шест годишна возраст. 

 
Член 26 

Вонредните студенти се запишуваат според исти услови и критериуми како и 
редовните студенти, а се рангираат на посебна ранг-листа. 

Вонредните студенти се запишуваат со школарина за студирање како и 
студентите запишани во категоријата со школарина на студиите од глава IV од 
Конкурсот. 

Студентите што се запишуваат во оваа категорија, износот, утврден во глава I 
од Конкурсот, го плаќаат во две еднакви рати, и тоа едната при запишувањето, а 
другата пред почетокот на вториот семестар, во денарска противвредност, според 
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средниот курс на Народната банка на РСМ на денот на плаќањето, во согласност со 
склучениот Договор со единицата на Универзитетот. 

При пријавувањето за запишување како вонредни студенти, кандидатите 
поднесуваат: копија од Образец М1 и М2 заверена на нотар или лекарско уверение за 
причините назначени во член 24 став 2 алинеа 1 и 2 (издадено од соодветна 
здравствена установа), доказ дека е родител на дете за кое се уште трае правото на 
породилно отсуство или доказ дека е мајка на дете до шест годишна возраст.  

 
 
 
 

Странски државјани 
 

Член 27 
Странските државјани се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот, во 

роковите утврдени за сите кандидати и се запишуваат надвор од квотите утврдени со 
Конкурсот.  

Бројот на странските државјани - стипендисти на Владата на Република 
Северна Македонија го утврдува Министерството за образование и наука - Скопје. 

За странските државјани што се пријавуваат за студирање на Педагошкиот 
факултет - Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за 
студирање на овој факултет.         
 При пријавувањето, кандидатите наведуваат на кој факултет, односно висока 
стручна школа на Универзитетот сакаат да студираат, дали се стипендисти на 
Владата на РСМ или самостојно ги поднесуваат трошоците на студирањето. Со 
пријавата поднесуваат нострифицирано свидетелство за завршено средно 
образование или копија од потврдата издадена од Министерството за образование и 
наука за започнување на постапката за нострификација, заверен превод на изводот од 
матичната книга на родените, копија од патна исправа, уверение за здравствената 
состојба издадено од соодветна здравствена станица, како и потврда за направен 
ХИВ тест и тест за хепатит Ц. 

При пријавувањето кандидатите поднесуваат сертификат за познавање на 
македонскиот јазик издаден од Педагошки факултет – Битола. 

За кандидатите кои го познаваат македонскиот јазик, а не поседуваат 
сертификат за познавање македонски јазик издаден од Педагошкиот факултет – 
Битола или поседуваат потврда за познавање македонски јазик издадена од други 
институции, се врши претходна проверка на нивото на познавање на македонскиот 
јазик на Педагошкиот факултет – Битола. 

За кандидатите кои не го познаваат македонскиот јазик, Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола организира подготвителна настава за изучување на 
македонскиот јазик на Педагошкиот факултет – Битола. 

Подготвителната настава се организира во траење од еден или два семестра 
според програма наменета за изучување македонски јазик како странски. 

Во текот на подготвителната настава се врши континуирана проверка на 
знаењето на кандидатите. 

По успешното завршување на подготвителната настава и полагањето на 
завршниот испит, кандидатите добиваат сертификат за познавање на македонскиот 



15 
 

јазик од Педагошкиот факултет – Битола и стекнуваат право на запишување во 
наредната академска година. 

Школарината за странските државјани за академската 2022/2023 изнесува 
1000 Евра, освен за Факултетот за туризам и угостителство, каде школарината за 
странските државјани за академската 2022/2023 изнесува 800 Евра. Овој износ 
странските државјани го плаќаат за секоја студиска година. 

Во оваа категорија студенти спаѓаат и студентите, странски државјани, чии 
родители или самите тие работат во дипломатските претставништва во Република 
Северна Македонија. Овие кандидати може да се запишуваат без плаќање 
школарина, доколку Министерството за образование и наука ги поднесува 
трошоците за нивното студирање. 

Странските државјани кои се запишуваат на начин утврден во точка 1 и 3 од 
Главата V од Конкурсот го задржуваат истиот статус до дипломирањето. 

Кандидати со завршено средно образование во странство 
 

Член  28 
Кандидатите чии родители се наши иселеници и кандидатите државјани на 

РСМ, кои целокупното или дел од средното образование го завршиле во странство се 
запишуваат надвор од редовните конкурсни квоти (на Педагошкиот факултет - 
Битола се врши претходно оценување на психофизичките способности за студирање 
на овој факултет). Во оваа квота можат да се запишат најмногу до 10% од бројот на 
редовните студенти. Во рамките на оваа посебна квота, кандидатите кои освоиле 
бодови најмалку како и последниот примен кандидат со партиципација (државна 
квота) на соодветната единица, студиска група или насока, исто се запишуваат со 
плаќање на износот на партиципација за трошоците на студирање определен во глава 
I од Конкурсот. 

Кандидатите кои ќе освојат помалку поени од последниот примен кандидат со 
партиципација (државна квота) на соодветната единица, студиска група или насока, 
ќе се запишат со плаќање на надоместокот за школарина за студирање. Надоместокот 
за студирање на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на 
Универзитетот, односно видот на студиите за една академска година изнесува како и 
за кандидатите од глава IV од Конкурсот. 

Кандидатите од став 1 со пријавата, поднесуваат нострифицирано 
свидетелство за завршено средно образование, како и нострифицирани свидетелства 
за сите класови од средното образование завршени во странство или копија од 
потврдата издадена од Министерството за образование и наука за започнување на 
постапката за нострификација на дипломата и свидетелствата од средно образование. 

 
Член  29 

Кандидатите државјани на РСМ кои дел од средното образование завршиле во 
странство и кандидатите со завршена меѓународна матура, се запишуваат под истите 
услови и критериуми како и кандидидатите со завршено средно образование во 
Република Северна Македонија, со тоа што покрај другите документи поднесуваат 
нострифицирани свидетелства за делот од средното образование завршен во 
странство, односно завршената меѓународна матура или копија од потврдата 
издадена од Министерството за образование и наука за започнување на постапката за 
нострификација на свидетелствата за тој дел од средното образование.  
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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 школарина. Надоместокот за студирање 
на оваа категорија студенти, во зависност од единицата на Универзитетот, односно 
видот на студиите за една академска година изнесува како и за кандидатите од глава 
IV од Конкурсот.  

Доколку за овие кандидати не е возможно да се изврши бодирање или 
рангирање, тогаш овие кандидати се запишуваат во квотата со партиципација. 

Кандидатите иселеници и државјани на РСМ со завршено целокупно средно 
образование во странство, кандидатите државјани на РСМ со завршен дел од 
средното образование во странство и кандидатите со завршена меѓународна матура 
се пријавуваат во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола,  во роковите утврдени со Конкурсот.  

 
 

Кандидати ослободени од плаќање на партиципација 
                                                                

Член  30 
На факултетите и високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола имаат право на студирање и лица со инвалидност и други лица 
ослободени од партиципација на студирање, во согласност со Уредбата за правото 
на лицата со инвалидност и други лица да бидат ослободени од партиципација 
за студирање („Службен весник на РМС“ бр. 61/2022): 
1. Лице со инвалидност, односно лице кои има долготрајни телесни, интелектуални, 
ментални или сетилни нарушувања кои во интеракција со различни пречки може да 
го спречат неговото целосно и ефикасно учество во општеството на еднаква основа 
со другите. 
2. Од страна на подносителот на барањето за ослободување од партиципација за 
студирање, се доставува наод и мислење на Службата за функционална проценка при 
Јавната здравствена установа – Здравствен дом Скопје, во согласност со членот 295 
од Законот за социјална заштита, односно наод и мислење од стручен орган за видот 
и степенот на попреченост и посебните потреби на лицето со попреченост. 
3. Лицата со инвалидност запишани на прв циклус на студии на јавните 
високообразовни установи, чие образование се финансира од Буџетот на Република 
Северна Македонија, се ослободени од партиципација за студирање. 
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4. Други лица кои се ослободени од партиципација за студирање, во смисла на оваа 
уредба, се лица запишани на прв циклус на студии на јавните високообразовни 
установи, чие образование се финансира од Буџетот на Република Северна 
Македонија и тоа: 

- лицe кое до 18-годишна возраст имало статус на дете без родители и 
родителска грижа, односно и по престанокот на старателството, а најмногу до 
26-годишна возраст, доколку е невработено; 

- родител на дете, но најдоцна до шест годишна возраст на детето, доколку е 
невработен и 

- воени инвалиди. 
5. Од страна на подносителот на барањето за ослободување од партиципација од 
точка 4 алинеа 1, се доставува потврда од надлежниот Центар за социјална работа 
дека имаат статус на дете без родители и родителска грижа.  
6. Од страна на подносителот на барањето за ослободување од партиципација од 
точка 4 алинеа 2, се доставува извод од Матичната книга на родените за детето и 
потврда за евидентирано невработено лице. 
7. Од страна на подносителот на барањето за ослободување од партиципација од 
точка 4 алинеа 3, се доставува решение донесено од страна на Министерството за 
труд и социјална политика – Управата за прашања на борците и воените инвалиди.   
8. Правото на ослободување од партиципација за студирање се однесува на лицата 
опфатени со уредбата, без оглед дали имаат статус на редовен или вонреден студент. 
9. Ослободени од партиципација за студирање се и лицата растени во домови за 
напуштени деца доколку се невработени. Од страна на подносителот на барањето за 
ослободување од партиципација се доставува соодветен доказ дека лицето е растено 
во дом за напуштени лица, како и потврда за евидентирано невработено лице. 
10. Правото на ослободување од партиципација за студирање престанува со 
престанувањето на статусот студент на лицето кои го остварило ова право. 
                                                           

Член  31 
Припадниците на безбедносните сили, децата на загинат или починат 

припадник  на  безбедносните сили и децата на воен инвалид од I до VII група, 
утврдени со одредбите од чл. 2 од Законот за посебните права на припадниците 
на безбедносните сили на Република Македонија и членовите на нивните 
семејства, како и лицата утврдени со одредбата од чл. 23 од истиот Закон (Сл. 
весник на РСМ бр. 2/2002), во академската 2022/2023, се запишуваат во посебна 
квота која може да изнесува најмногу до 10% од вкупниот број студенти на ниво на 
студиска програма и ќе студираат на факултетите и на високата стручна школа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, без плаќање на партиципација. 

Правото од претходниот став кандидадите го остваруваат при пријавувањето, 
со документ (Уверение) од Министерството за одбрана или од Министерството за 
внатрешни работи на Република Северна Македонија. Доколку кандидатот не донесе 
соодветно Уверение од надлежен орган при запишувањето, не ќе може да го оствари 
тоа право. 

 
 

Дополнителни квоти утврдени од Владата на РСМ 
 

Член 32 
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За обезбедување правична и соодветна застапеност на студентите припадници 
кои не се мнозинство во Република Северна Македонија, на факултетите, односно 
високата стручна школа на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола во 
академската 2022/2023 година, со Одлука на Владата на РСМ бр. 41-4898/1 од 
14.06.2022 година, („Службен Весник на РСМ“ бр. 139 од 17.06.2022 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 
прв циклус студии на ниво на единица. Притоа, во рамките на овој процент, 
соодветно ќе бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој 
соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Северна 
Македонија.  

На факултетите, односно високата стручна школа на Универзитетот                
„Св. Климент Охридски” - Битола, каде постојат студиски програми кои се застапени 
и на Универзитетот во Тетово и на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, 
припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти. 

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и 
дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната 
заедница во вкупното население на Република Северна Македонија.   

Прегледот на бројот на кандидатите е утврден според Извештајот за 
учеството на другите заедници кои не се мнозинство во РСМ, во вкупното попишано 
резидентно население во РСМ од Пописот во 2021 година и тоа: 
 

Национална припадност Број на попишано 
резидентно население 

Учество во % во 
вкупно попишано 

резидентно население 
Македонци 1.073.375    58.44 % 
Албанци 446.321 24.30 % 
Турци 70.897 3.86 % 
Роми 46.469 2.53 % 
Срби 23.877 1.30 % 
Бошњаци 15.979 0.87 % 
Власи 8.633 0.47 % 
Други 151.162 8.23 % 
Вкупно: 1.836.713 100 % 

 
Бројот на припадниците на заедниците опфатени во категоријата други, ќе се 

утврдува кумулативно од сите други заедници, според вкупниот број поени, односно 
предност ќе имаат кандидатите со највисок број поени. 

Во рамките на предвидените квоти за малцинските заедници, треба да се земе 
во предвид изјаснувањето на идните студенти во однос на националната припадност, 
онака како што е наведено во дипломите за завршено средно образование, или 
свидетелствата од прва до четврта година на средното образование. Изјаснувањето 
во пријавата од факултетот, односно високата стручна школа, треба да се совпаѓа со 
изјаснувањето во дипломата за завршено средно образование или свидетелствата. 
Доколку во дипломата за завршено средно образование или во свидетелствата не е 
наведена националната припадност, ученикот е должен да поднесе писмена изјава 
заверена кај нотар во која ќе се произнесе за националната припадност. 
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Член 33 
На  индексите  на  студентите  не  смее  посебно  да  се обележува нивната 

припадност во овие категории.  
 

Уписни рокови 
 

Член 34 
Реализацијата на Конкурсот ќе се одвива во уписни рокови, со тоа што во 

првиот уписен рок ќе се запишуваат сите пријавени кандидати што ги исполнуваат 
предвидените услови, а доколку останат слободни непополнети места запишувањето 
ќе се врши во втор и трет уписен рок. 
    По потреба Ректорската управа ќе донесе одлука за дополнителен уписен рок. 
 

Член 35 
Доколку во првиот уписен рок при рангирањето на крајот од листата на 

примените кандидати има повеќе кандидати со еднаков број поени (најмногу пет) 
факултетот, односно високата стручна  школа, ги запишува сите вакви кандидати. 
Ако пак бројот на ваквите кандидати е поголем од пет, тогаш факултетите, односно 
високата стручна школа, ќе ги рангираат овие кандидати според дополнителни 
критериуми и тоа: соодветноста на изработената проектна задача при полагањето на 
државната матура, освоени награди на републички и меѓународни натпревари, 
добиени сертификати за познавање на странски јазици на повисоко ниво и сл. Овие 
дополнителни критериуми ги донесуваат факултетите, односно високата стручна 
школа на Универзитетот. 

 
Член 36 

  Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола ќе ги објави дополнително 
слободните места за вториот и следните уписни рокови.  

 
 

Член 37 
   Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                      Проф. д-р Сашо Коруновски  с.р.                                                                                                   
                     Ректор 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕНАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ МАТЕМАТИКА (10900), НА ТЕХНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ БИТОЛА– ЕДИНИЦА НА УКЛО 
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Технички факултет - Битола, објавен во весниците Нова Македонија и Коха од 
21.04.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-
научната област (дисциплина) Безбедност на сообраќајот, и врз основа на Одлуката 
наНаставно-научниотсовет,бр.02-444/7,донесена на 10.05.2022, формирана е 
Рецензентска комисија во состав: Академик д-р Дончо Димовски, редовен професор во 
пензија, ПМФ-Скопје, д-р Ѓорѓи Маркоски, редовен професор на ПМФ-Скопје и д-р 
Митко Костов, редовен професор на Технички факултет-Битола.  

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научната област Математика, во предвидениот рок се пријави Вонр.проф.д-р Елена 
Котевска. 

Врз основа на поднесената Пријава (заверена во Архива при Технички факултет-
Битола, со бр.04-414/5 од 26.04.2022 година), од кандидатот и приложените документи, 
Комисијата ги изнесува следните констатации: 
 

Биографски податоци и образование 
 
Кандидаткатад-рЕлена Котевскаеродена на 13.05.1972, во Битола.  

Среднообразованиезавршилa во гимназијата „Јосип Броз Тито“во Битола, 1990 година. 
Со високо образование се стекнал на Природно-математичкиот факултет во Скопје, на 
Отсекот теориска математика. Дипломиралaво јули, 1996година, со просечен успех 
9.00. 

Во академската1996/97сезапишалaна втор циклус (магистерски) студиинана 
Природно-математичкиот факултет во Скопје, на Отсекот теориска математика. 
Студиите ги завршилaво2005 година, со просеченуспех9.50. На15.03.2007 година го 
одбраниламагистерскиоттруднатема:Дискретен развој на функција со користење на 
мали бранови.  

Докторскадисертацијапријавила на 18.04.2008година на Отсекот по Mатематика 
на Техничкиот факултет во Кајзерслаутерн, СР Германија. Дисертацијата на тема:Real 
Earth Oriented Gravitational Potential Determinationјаодбранилана30.09.2011година, пред 
Комисија во состав: Prof. Dr. Willi Freeden, Prof. Dr. Martin Grothaus, Prof. Dr. Heinrich 
von Weizsäcker, со оценка 2 (cum laude). Со тоа се стекналa со научниот степен доктор 
нa математички науки. 
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На20.11.2012година избранa e во звањетоДоцентна Технички факултет-Битола во 
областаМатематика. 

Во моментот е Вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр.426 од 03.04.2017 година. 

Кандидатката активно се служи со англиски и германски јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата,објавени во 
Билтен бр.366 од 10.10.2012и Билтен бр.426од03.04.2017, како и вкупните научни, 
стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот 
на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 
 

Наставно-образовна дејност 
 
Ворамкитенанаставно-образовнатадејностнаУКЛО,Технички факултет-Битола, 

кандидаткатад-рЕленаКотевскаизведуванастава (настава, вежби, семинари, 
работилници итн.)напрв и вторциклусстудиинасите студиски програми на Технички 
факултет-Битола. 

Во 1998 г. со Одлука бр.02-168/3 на 03.04.1998од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана е за стручен соработник- ангажиран за 
одржување на вежби по предметите од областа Математика. 

Во 1999 г. со Одлука бр. 02-48/16 од 19.01.1999од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана еза помлад асистент по Математика. 

Во 2002 г. со Одлука бр. 02-391/13 од 17.09.2002од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана е за помлад асистент по Математика. 

Во 2005 г. со Одлука 02-607/8 од 18.10.2005 од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана е за асистент по Математика.  

Во 2012 г. со Одлука 02-1067/8 од 20.11.12 од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана е задоцент во областа Математика. 

Во 2017 г. со Одлука 02-304/4 од 03.05.2017 од Наставно-научниот совет при 
Техничкиот факултет во Битола, избрана е за вонреден професор во областа 
Математика. 

Од вработувањето до денес Д-р Елена Котевска била ангажирана за изведување 
на настава и вежби по предметите Математика 1, Математика 2 и Математика 3и 
Нумерички Методи, Веројатност и Статистика на сите отсеци на Техничкиот факултет 
во Битола.Д-р Елена Котевска во текот на својот работен век учествувала во креирање 
и одржување на настава, како и вокреирање и изведување на испити по различни 
предмети од областа математика на сите студиски програми на прв циклус студии на 
Технички факултет Битола. Од 2017 година кандидатката е ангажирана и води 
математички предмети на втор циклус и трет циклус студии на сите студиски 
програми, како на пример: Одбрани поглавја по линеарна алгебра на втор студиската 
програма по електротехника, Математички методи во сообраќајот на трет циклус од 
студиската програма по сообраќајно инженерство и Математичко моделирање на трет 
циклус на студиската програма по општо машинство.Покрај тоа, во рамките на 
активностите од наставно-образовната дејност, д-р Елена Котевскаосмислувала и 
успешно спроведувала образовни семинари и студентски активности наменети за 
поттикнување на истражувачкиот дух кај студентите, како и поврзување и 
продлабочување на стекнатите знаења. Кандидатката исто така редовно соработувала 
со студентскиот парламент на Технички факултет Битола. Од таа соработка 
произлезени се мноштво студентски активности кои придонесуваат за поефикасно 
учење на студентите на Технички факултет. Како посебен успех го издвојуваме 
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формирањето на канцеларија за студенти-тутори, единствена на Универзитетот Св. 
Климент Охридски. Д-р Елена Котевска ја извршува наставно-образовната дејност 
посветено и одговорно, со постојано унапредување на методите за пренесување на 
стекнатите знаења и искуства на студентите. 

Кандидатката е автор на рецензиран учебник под насловЗбирказадачи 
попредметот Математика 1. 

 
 

Научно-истражувачка дејност 
 

Д-р Елена Котевскаво последните 5 (пет) години има објавено вкупно 11 научни 
трудовиод соодветна област, од кои3трудови во меѓународни научни списанија,и8 
трудови во зборници од научни собири. 

Д-р Елена Котевскабила член на комисии за одбрана на 3 дипломски работи. 
Д-р Елена Котевска учествува во тековниот проект на Македонската академија на 

науките и ументостите: Математички институт за научно-истражувачки подмладок, 
МАНУ 2022 

Комплетните трудови од кандидатот се објавени во Репозиториумот на УКЛО: 
http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Kotevska=3AElena=3A=3A.html 
Д-р Елена Котевска e член на уредувачки одбор на списанието  
http://mmm-gi.geo-see.org/ 
Д-р Елена Котевска била член на рецензирачки одбор на ICEST 2022. 

 
Д-р Елена Котевска во изминатите 5(пет)години ги има објавено следните научни 

трудови: 
 

1. Kostov, M., Kotevska, E., Atanasovski, M., MRA Based Efficient Database Storing 
and Fast Querying Technique-научен труд TEM Journal. Volume 6, Issue 1, Pages 
143-146, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM61-21, February 2017 

2. Kostov, M., Kotevska, E., Atanasovski, M., Janevska, G., Content-Based Images 
Retrieval with Discrete Wavelet Transform- научен трудProceedings ICEST 2017 
(335-338), 2017 

3. Kotevska E., Chalamani S.,On groups of cohomologies on a locally compact 
topological space-стручен труд Proceedings ICEST 2019 (4011-4013), 2019 

4. Chalamani S., Kotevska E., Seweryn-Kuzmanovska M.,An Original Approach to 
the Construction of (3,2,ρ)-N-Symmetrizible Hilbert Spaces-научен труд, 
Proceedings ICEST2019 (4008-4010), 2019 

5. Чаламани С., Северин-Кузмановска М., Котевска Е.,Споредба на 
наставната содржина децимални броеви во учебниците по математика за VI 
одделение- стручен труд, Зборник на трудови на Меѓународна конференција за 
образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, 
(196-204), 2019 

6. Котевска Е., Чаламани С., Соколоски П., Северин-Кузмановска М., 
Математика од основно образование до факултет-дали сме ланец или посебни 
алки?- стручен труд, Зборник на трудови на Меѓународна конференција за 
образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, 
(292-300), 2019 
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7. Соколоски П., Сретеноска Ј., Котевска Е.,Примена на апликацијата 
Пресметувач на матрици(matrixcalc.org) во наставата по математика- 
стручен труд, Зборник на трудови на Меѓународна конференција за 
образованието по математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, 
(189-201), 2019 

8. Seweryn-Kuzmanovska M.,  Chalamani S., Kotevska E.,Identification and specifics 
in the work with mathematical talents, II International conference The gifted and 
talented progress-creators, Bitola, 28 October 2020 Conference proceedings ISSN: 
159.928.22:37. 015(063) (online), pp. 591-596 , 2020 

9. Kostov, M., Kotevska, E., Atanasovski, M., Janevska, G.,Image Decomposing by 
Discrete Wavelet Transform in the Image Retrieval Systems-научен трудJournal of 
Multimedia Processing and Technologies, 12 (1). ISSN 0976-4135, 2021 

10. Chalamani S., Seweryn Kuzmanovska M., Kotevska E., Curcievska 
D.,Mathematics in higher education – a basis for a knowledge-based society,DOI 
10.20544/HORIZONS.A.29.2.21. P05 UDC378:616.98]:578.834, XXIX, pp. 47-57, 
2021 

11. Chalamani S., Seweryn Kuzmanovska M., Kotevska E.,Some Conditions on 
Boundness (3,2, 𝜌) −Symmetric spaces,ICEST2022 (in print)  

 На следниот линк е даден преглед на цитираноста на Д-р Елена 
Котевскаhttps://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=bZTvNz0A
AAAJ 

 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 

Кандидатот д-р Елена Котевска, вонреден професор при Техничкиот Факултет во 
Битола активно членува во Сојузот на математичари на Македонија (СММ)-Скопје. 
Кандидатката е дел од уредувачкиот одбор на списанието Нумерус, а истовремено е 
член на комисија за составување на натпреварувачки задачи. 

Покрај тоа, кандидатката е дел од тековен проект на МАНУ за унапредување на 
млад математички истражувачки кадар. 

Кандидатката била член во 2 рецензентски комисии за избор на лица во наставно-
научно звање. 

Исто така во текот на 2 мандати од кои вториот е тековен (2018-2022, 2022- во 
тек) кандидатката како Раководител на втор циклус студии на студиската програма 
Електроенергетски системи и обновливи извори на енергија, успешно го води советот 
на втор циклус, при што активно учествува во изработката на Елаборатот за 
акредитација на студиската програма за II циклус. 
 

Оценка од самоевалуација 
 
КандидаткатаЕлена Котевска, на 26.05.2022 година, доби позитивна оценка од 

анонимно спроведената анкета на студентите на Технички факултет-Битола за период 
од учебна 2017/18 до учебна година 2021/22. Резултатите се дадени во Прилог. 
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Наставник 

  
Елена Котевска 

 Институција 
  

Технички факултет - Битола 
 Број на анкетирани студенти 

    
353 

 
 

 Семестар 
   

зимски и летен семестар  
 

Aакадемска година 
   

2017/18л; 2018/19з,л; 2019/20з,л;2020/21з,л и 
2021/22зимски 

 
      

ранг на оценување од 1 - 5 
 I.         Квалитет на наставата 

     
 

 
     

 
  

постигната оценка 
 

          
 

 1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 
 4.78 

 
      

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

студентите  4.76 
 

      
     

 3. Наставникот користи современи методи на наставна работа  4.69 
 

      
     

 4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес  4.81 
 

      
     

 5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите   4.69 
 

      
     

 6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на 
знаењата од предметот 4.73 

 
          

 
 7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови 

 
4.84 

 
        

 
 

 
 8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 

 
4.72 

 
          

 
 9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 

наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 

 

4.59 
 

 
 

          
 

 II.         Однос кон студентите 
     

 
 

          
 

 10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
 

4.80 
 

          
 

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

 
4.84 

 
     

   
 

 
 

 III.          Oценување на студентите 
 

     
             12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма 

и предвидената основна литература 
4.49 

 
 

 
          

 
 



 

13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување 

    14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 

Средна постигната оценка 

       

Напомена: Анкетирани се студенти од прв циклус 
2017-2022 

Датум 26.05.2022 год. 
 

 
Битола 

   
 

ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО

 
Кандидатката д-р ЕленаКотевска

Законот за високо образование
во наставно-научни, наставни, научни, наставно
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
кандидатот има доставено соодветна документац
од Прилог бр.2, којшто е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 
Универзитетот и единиците во негов сост
Климент Охридски“ – Битола. 

 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО
НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ

 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ

1 Просечен успех од најмалку 8,00 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус
 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: _

Просечниот успех на втор ц
 

2 Научен степен-доктор на науки од научната област за која се 
избира 
Назив на научната област: 
 

3 Објавени најмалку 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор
*трудовите се наведени во рефератот

3.1 Научно списание во кое трудовите 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 

7 

13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување  

       14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  
 
 
               

Напомена: Анкетирани се студенти од прв циклус 
 

 

  

     
  

    

Претседател на комисија за самоевалуација 
на ТФБ 

ИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ
НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ

ЕленаКотевска ги исполнува општите услови предвидени во 
Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот има доставено соодветна документација и истите се наведуваат во табелите 

е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 
и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 

Битола.  
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО,
СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

ОПШТИ УСЛОВИ 
Исполнетост на 

услови    да/не
росечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 

втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус 

Просечниот успех на прв циклус изнесува: _9,00_____ 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: _9.50____ 

доктор на науки од научната област за која се 

Назив на научната област: Математика (10900) 

бјавени најмалку шест рецензирани научни труда во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во последните 
пет години пред објавувањето на конкурсот за избор 
трудовите се наведени во рефератот 

Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку 

4.50 
 

 
 

 
 

4.55 
 

 
4.7 

 
 

  
    
 

 

   
 

  
 Претседател на комисија за самоевалуација 

НАУЧНИ, 
СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

ги исполнува општите услови предвидени во 
и Правилникот за критериумите и постапката за избор 

стручни и соработнички звања на 
полнетоста на условите, 

ија и истите се наведуваат во табелите 
е составен дел на Правилникот за објавување на актите на 

ав во Билтенот на Универзитетот „Св. 

НАУЧНО, НАУЧНО, 

сполнетост на 
општите 

услови    да/не 

Да 

Да 

Да 

Да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите 

услови    да/не 
една електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот 
совет за високо образование 
 
1. Назив на научното списание: TEM Journal. Volume 6, 

Issue 1, Pages 143-146, ISSN 2217-8309, DOI: 
10.18421/TEM61-21 

2.Назив на електронската база на списанија:ЕBSCO 
иScopus 

   3. Наслов на трудот:  MRA Based Efficient Database Storing 
and Fast Querying Technique 

4. Година на објава: 2017 
   
3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 

подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, 
при што бројот на членови од една земја не може да 
надминува две третини од вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: ___HORISONS_______ 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, 
број и припадност по земји):7, Р.Македонија, Р. Хрватска, 
Р. Србија, Р. Бугарија,Р. Полска, 

   3. Наслов на трудот:  Mathematics in higher education – a 
basis for a knowledge-based society,DOI 
10.20544/HORIZONS.A.29.2.21. P05 
UDC378:616.98]:578.834, XXIX, pp. 47-57__________ 
   4. Година на објава: _____2021________ 

Да 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: 
2.  Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: 

   3.  Наслов на трудот: 
4.  Година на објава:  

 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД 
1. Наслов на книгата: _________  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД ________  
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: ____ 

 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три 
земји 
1. Назив на зборникот: Proceedings ICEST 2017, (335-338) 
2. Назив на меѓународниот собир: ICEST 2017 

Да 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост на 
општите 

услови    да/не 
3.Имиња на земјите:Р.Србија, Р. Бугарија,  Р.Македонија 
   4. Наслов на трудот: Content-Based Images Retrieval with 
Discrete Wavelet Transform 
5. Година на објава: 2017 

 
1.Назив на зборникот: Proceedings ICEST 2019, (4011-4013)) 
2. Назив на меѓународниот собир: ICEST 2019 
3.Имиња на земјите:Р.Србија, Р. Бугарија,  Р.Македонија 
4. Наслов на трудот: On groups of cohomologies on a locally 
compact topological space 

5. Година на објава: 2019 
 

 
 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и 
научноистражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Датум на објава  _____________  
3. Издавач, место на издавање и година 

 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира  
1. Наслов на учебникот, монографијата, практикумот или 
збирката задачи: Збирка задачи по предметот Математика 
1 
2. Место и година на објава: Битола, јули 2022 

Да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање-вонреден 
професор, Билтен бр.426 од 03.04.2017 година.  

 
Да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

Да 

 
 

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА,НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидаткатад-р Елена Котевска ги исполнува и посебните услови 
заизбор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има 
доставеносоодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола. Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот се 
одбележани со “X”. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕНА ИСПОЛНЕТОСТА НА 

ПОСЕБНИТЕУСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВ X 

Кандидатот е цитиран вонајмалку еден труд (за избор во доцент, предавач или 
вишпредавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за  избор во редовен професор) од 
автори чии што трудови се објавени во референтна научна публикација. 
Цитираноста  на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преkу web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списаниеили публикација индексираниво некоја одследниве бази:ЕBSCO,Emerald, 
Scopus, Thomson Reuters, Webof Science, Journal Citation Report, SCImago Journal 
Rank(објавените трудовитреба да се нотирани 
науниверзитетскиотрепозиториумhttp://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 
 

Х 

Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииод 
предвидениотброј со општитеуслови заизбор во соодветното звање 

 
X 

Акредитиранеза ментор натрет циклус студии(безразликадаливопоследните5 
години) 

 

Раководелилиучествувалвонаучно-
истражувачкипроектилираководиилиучествувавонаучно-истражувачки проект кој 
ево тек 

 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторнасес
ијананаучнаконференција 

Х 

Билили сеуште ечлен на уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одбор намеѓународнанаучнаконференцијаилимеѓународно научно списание  

X 

Бил рецензентнанајмалкуеден научно-истражувачки илистручен труд  X 
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија
,практикум, збирказадачиисл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиодобренипрое
кти  

 

Бил рецензентнапредлози задржавниимеѓународни награди занаучниостварувања  
Член  е  во  домашни  или  странски  научни  здруженија, друштва, асоцијации  
илиинституции  

X 

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

 

Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучнат

а област закоја сеизбира(како автор или во коавторство)2 

X 

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

истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
надруга високообразовнаустановаод земјатаилистранство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници Х 
Учествувал или учествува во реализацијана наставатанавтор или трет циклус 
студии 

Х 

Реализирал  меѓународна  мобилност  на  странски  универзитет  односно  
странска високообразовнаустановапо различниоснови 

Х 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски на ставенјазик или понудил предмет на англискијазиккако прозорецна 
мобилност 

 

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

  Х 

Подготвил дигитални ресурси (презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на 
onlineплатформазадалечинскоучење(Moodleисл.)илинаweb странатана 
единицатаилиУниверзитетот 

 
Х 

Бил член на Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички 
илидокторскитруд 

 

Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломскитруд X 
Предавал или предава нов наставен предмет,кој за  прв пат се воведува во 
студискапрограма 

 
 

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграм
анапрв, втор илитретциклусстудии 

 
X 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител  на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица;член на Совет на докторски студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 
 
 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 Години -  2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 зимски – 4.7 

X 

вкупно исполнетиусловиодвтор критериум 9 

  

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка илистручно-уметничка дејност 

УСЛОВ  
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија,елаборат,идеенпроект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешени
е,стратегија, правилник, статут, законисл. 

X 

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

 
X 

Поседувасертификатилипотврда застручноили професионално усовршување 
издаденодРелевантнаинституција 
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АнгажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнаСтр
учнаорганизација, институцијаилиасоцијација 

Х 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручнаобласт/речник/енциклопедија  
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

X 

Бил илие член нанационалнаилимеѓународнажири комисијаодполето во кое 
сеизбира 

 

Реализирал превод на книгаилидел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементацијана софтверски илиИКТ 
решенија 

 

Учествувал во реализацијанапроектниактивности во проекти финансирани од 
ЕУилиДругидомашни илистранскифондови 

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
Билуредникнаречникилиенциклопедија  
Регистрирал   патенти/иновации   прифатени   од   Државниот   завод   за    
индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот 

 

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

Х 

Лекторирал трудови настрански/ македонскијазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
застопанството  

 

вкупно 
исполнетиусловиодтреткритериум 

6 

  

Вкупно исполнети услови од сите три критериуми 22 

 
 
 
 
 
 
Заклучок и предлог 

 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката истручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  д-р Елена Котевска.  

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Елена Котевскапоседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, ги 
исполнува сите услови да биде избран возвањето Редовен професорво научната област 
Математика.  
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Врз основа на Извештајот, рецензентската комисија позитивно ја оценува досегашната 
наставна и научна дејност на вонр. проф. д-р Елена Котевска. Кандидатката ги 
задоволува општите и посебните критериуми за избор во звање редовен професор.  
 
Со особено задоволство му препорачуваме на наставно-научниот совет на Технички 
факултетБитола при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, да ја 
изберевонр. проф. д-р Елена Котевска во звањето наставник – редовен професор во 
научната област  Математика (10900). 

 

 

 

РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 
 

 
1. Акад. д-р Дончо Димовски– претседател, с.р. 

Професор во пензија,ПМФ, Скопје 
 
 

2. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Марковски – член, с.р. 

    ПМФ,Скопје 
 
 

3. Ред. проф д-р Митко Костов, член, с.р. 
                                        Технички факултет, Битола 
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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на РМ“ број 27/2014, 199/2014 и 27/16, 35/2018, 198/2018, „Службен 
весник на РСМ“ бр. 143/2019 и 14/2020),  член 120, став 4, точка 2 од Законот за високото 
образовнаие („Службен весник на РМ“ бр.82/2018) и член 64 од Статутот на Факултетот, 
Деканатската управа на Техничкиот факултет-Битола при Универзитет „Св. Климент 
Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 17.05.2022 година, донесе 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за внатрешна организација на 
Технички факултет – Битола, 

Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола  
 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 
Член 1 

Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) 
на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет-Битола (во 
понатамошниот текст: Факултет)  се уредуваат се уредуваат видот и бројот на 
организационите единици-служби на Факултетот, нивниот делокруг на работа по 
организационите единици-служби, како и начините и формите на раководење како и 
графичкиот приказ на внатрешната организација на институција (органограм).    
         

Член 2 
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е 

составен дел на овој Правилник.  
 
 
 II. ВИД  И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ  
 

 Член 3 
За вршење на својата дејност, на факултетот се основани следните организациони 

единици: 
1.1 Наставно-научни организациони единици (отсеци): 

1.1.  Машински отсек, 
1.2.  Отсек за сообраќај и транспорт, 
1.3.  Електротехнички отсек, 
1.4.  Отсек за графичко инженерство, 
1.5.  Отсек за индустриско инженерство и менаџмент. 
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2.Стручна и административна служба во која се формираат: 

            2.1 Одделение за општи и правни работи 

2.2 Одделение за студентски прашања 

 2.3 Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење 
 

 
III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ  ЕДИНИЦИ - СЛУЖБА 
 
 

Член 4 
 

1.  НАСТАВНО-НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ги опфаќаат работите и 
надлежностите кои се однесуваат на остварување на дејноста на високото образование. 
 

- Отсеците ги опфаќаат работите во врска со подготвување и остварување на 
студиските програми за предметите во состав на отсекот, давање иницијатива за 
организирање на индувидуална и колективна научна работа, унапредување и 
стимулирање на наставно-образовната, научно-истражувачката и 
применувачката работа и соработка на своите членови со соодветни научни 
институции и организации, разгледување на прашања за изведување на 
наставата, како и прашања од интерес за научната и наставната работа, давање 
предлози за издавање на учебници, скрипти и други учебни помагала, 
предлагање избор на нови наставници и соработници, предлог за избор на 
раководител на отсекот,  давање предлози за студиски престој во земјата и 
странство, предлагање испраќање на  своите наставници на разни 
интерфакултетски конференции, симпозиуми, семинари и сл.  како и други 
работи утврдени во оштите акти на Факултетот. 
1.2. Студии на втор циклус 
1.3. Студии на трет циклус: 

Организирањето на Студиите на втор циклус  и студиите на трет циклус е  уредено со 
Статутот на Факултетот. 

 
 
2. СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА – НЕНАСТАВЕН КАДАР ги 

опфаќа работите и надлежностите  кои се однесуваат на планско –аналитички 
работи, персонални работи, работи на книговодството,  евиденција и статистиката, 
статистиката, работите на подготвувањето и обработувањето на материјалите од 
правно-стручна природа, работите на компјутерската мрежа, на информативниот и на 
библиотечниот систем, издавачката работа, административните работи (примање и 
испраќање на поштата, деловен протокол,  дактилографски, архивски и слични 
работи), општите работи, работите на чувањето на објектот, одржувањето и чувањето 
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на просториите како и други  работи што според својата природа спаѓаат во овие 
видови работи.  

 Службата е поделена на три Одделија и тоа: 
1. Одделение за општи и правни работи опфаќа работите и работни задачи кои се 
однесуваат на:  

- изготвување на општи и поединечни акти; 
- работите на подготвување и обработување на материјалите од правно-

стручна природа; 
- подготвување на материјали за седниците на Деканатската управа и 

Наставно-научниот совет, како и за другите тела на Факултетот;  
- организирање и координирање на работите поврзани со човечките ресурси; 
- следење и примена на прописите поврзани со тековното работење; 
- работите на компјутерската мрежа, на информацискиот и на библиотечниот 

систем, издавачката работа; 
- други административни работи во надлежност на Факултетот; 
- примање и испраќање на поштата, деловен протокол, стенографски, 

дактилографски, архивски и слични работи, 
- чувањето на објектот, одржувањето и чувањето на просториите на 

Факултетот; 
- одржување на хигиената и техничка исправност на инсталациите во 

Факултетот; 
- други работи што според својата природа спаѓаат во овие видови работи.  

Покрај сето тоа, одделението се грижи за примена на се она што е во делокруг на 
нивна работа. 

 
2. Oдделение за студентски прашања опфаќа работите и работни задачи кои се 
однесуваат на:  

- упис на студенти; 
- водење матични на запишани студенти и главни книги на дипломирани 

студенти, и други помошни регистри; 
- оформување досие за секој студент поодделно; 
- уписи на семестри, вршење заверка на семестри,  примање испитни пријави;  
-  издавање потврди, уверенија, дипломи, додаток на дипломи и други 

исправи на студентите; 
- вршење други административни работи во врска со студентските прашања. 

Покрај сето тоа, одделението се грижи за примена на се она што е во делокруг на 
нивна работа. 

 
 

3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење опфаќа 
работите и работни задачи кои се однесуваат на:  

- работи на книговодството, сметководство, инвестиции, планско–аналитички 
работи, евиденција и статистика; 

- финансов план и следење на извршувањето на истиот; 
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- составувањето на периодичните сметки и завршната сметка; 
- водење главна книга за состојбите и промените на средствата и нивните 

извори, приходи и расходи, 
- водење аналитички и синтетички картони, дневник и картици за основните 

средства;  
- водење грижа за Законите од областа на финасиските и книговодствените 

односи и составува статистички извешати (месечни, тромесечни, годишни); 
- вршење исплата на плати на вработените; 
- вршење контролира на работата на благајната и сите работи кои се поврзани 

со исплатата; 
- водење попис на основните средства и ситниот инвентар и давање упатства 

и стручна помош на пописните комисии и со истите соработува во рамките 
на законските прописи; 

- ги извршува работите поврзани со јавните набавки за потребите на 
Факултетот.  

Покрај сето тоа, одделението се грижи за примена на се она што е во делокруг на 
нивна работа. 
 
 
 
 
IV. НАЧИН И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 
 

 
Член 5 

Органи на Факултетот се : Наставно-научен совет,  Декан и  Деканатска управа. 
 

Член 6 
Наставно-научниот совет е орган на управување и  стручен орган на Факултетот. 

 
Член 7 

Деканот е раководен орган. Деканот го претставува Факултетот во земјата и во 
странство во согласност со Статутот на Универзитетот и  Статутот на Факултетот. 

Факултетот има продекани:  продекан за настава, продекан за  финансиско 
работење, продекан за меѓународна соработка и соработка со стопанството. 

За вршење на дел од своите права и обврски, деканот може да ги овластува 
продеканите. 

 
Член 8 

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 
 

Член 9 
Составот,  надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет и 

Деканатската управа се уредуваат со Закон, Статутот на Универзитетот и Статутот на 
Факултетот 
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Член 10 
 Со организациската единица Oтсек, раководи Раководител. 
  
 
 
 

Член 11 
Со стручната и административна служба на Факултетот раководи секретарот на 

Факултетот, во согласност со Законот за високото образование, Статутот на 
Универзитетот и Статутот на Факултетот. 

Секретарот на Факултетот за својата работа е одговорен пред Деканот на 
Факултетот и пред Генералниот секретар на Универзитетот. 

 
 
 
 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

 
Член 12 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува на начин и постапка како и при 
негово донесување. 
 

Член 13 
 Со влегувањето во сила на овој Правиник, престанува да важи Правилникот за 
внатрешна организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички 
факултет - Битола бр.02-261/3 од 29.03.2016 година. 

 
Член 14 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот, а ќе се објави по добиена согласност од  Министерство за информатичко 
општество и администрација. 
 
              
 
 
 
 
                   Д е к а н  
 
                                                                                                     Ред.проф.д-р Стојанче Нусев 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ 
(ОРГАНОГРАМ) 

НА 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Отсек за графичко инженерство 

Машински отсек 

Отсек за сообраќај и транспорт 

Електротехнички отсек 

Одделение за општи и правни работи 
 

НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 

(НАСТАВЕН КАДАР) 

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА 
СЛУЖБА 

(НЕНАСТАВЕН КАДАР) 

ДЕКАН 

НА ФАКУЛТ 

ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

Отсек за индустриско инженерство и 
менаџмент 

Одделение за студентски прашања 
 

Одделение за финансико, 
сметководствено и материјално 

работење 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:  ФИНАНСИИ (50326), ЕКОНОМИКА НА 
АГРАРОТ И ШУМАРСТВОТО (50314) И ДРУГО (50329) 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

Факултет за биотехнички науки - Битола, објавен во весниците Нова Македонија и 
Коха од  02.06.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: Финансии (50326), Економика на аграрот и шумарството 
(50314) и Друго (50329), и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-
422/6, донесена на 13.06.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: д-
р Трајан Дојчиновски, редовен професор во пензија на Факултетот за биотехнички 
науки-Битола, д-р Пеце Николовски, редовен професор на Економскиот факултет-
Прилеп и д-р Мери Бошкоска, редовен професор на Економскиот факултет-Прилеп.  

Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 
материјали, а врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование (Сл. 
Весник бр. 82/2018) и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (УКЛО), 
Рецензентската комисија го поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области : Финансии (50326), Економика на аграрот и шумарството (50314) и 
Друго (50329), во предвидениот рок се пријави д-р Николче Јанкуловски, вонреден 
професор на Факултетот за биотехнички науки – Битола (ФБН), катедра за 
агроекономија. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатот д-р Николче Јанкуловски е роден 1983 година во Битола. Средно 

образование завршил во гимназијата “Јосип Броз Тито” во 2002 година, со одличен 
успех. Со високо образование се стекнал на Економскиот факултет во 2006 година. 
Дипломирал 2006 година, со просечен успех 8,16. Во академската 2006/2007 се 
запишал на  втор циклус (магистерски) студии на Економскиот институт. Студиите ги 
завршил 2009 година, со просечен успех 9,66. Во 2009 година го одбранил 
магистерскиот труд на тема: Финансирање на општините во Република Македонијa 
преку задолжување и користење на претпристапните фондови – состојби и 
прерспективи на општина Битола. Докторска дисертација пријавил 2011-та година на 
Економскиот Институт во Скопје. Дисертацијата на тема: Финансирање на единиците 
на локалната самоуправа во контекст на рамномерниот регионален развој во Република 
Македонија, ја одбранил 2012 година, пред Комисија во состав: д-р Билјана Ангелова, 
д-р Снежана Костадиноска-Милошеска, д-р Климентина Попоска, д-р Дејан Пендев и 
д-р Диана Бошковска. Со тоа се стекнал со научниот степен доктор на економски 
науки. 
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На 21.8.2017 година е избран во звањето вонреден професор на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола во областа финансии, економски развој, економика на 
аграрот и друго.  

Во моментот е вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен бр.430 од 17.7.2017 година.  

Кандидатот активно владее англиски јазик, за што доставил и соодветни 
сертификати. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во 
билтени бр. 289, 334, 369 и 430, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други 
остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на 
сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 

последниот избор до денот на пријавата 
 
Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност на УКЛО, Факултет за биотехнички 

науки-Битола, катедра за агроекономија, кандидатот д-р Николче Јанкуловски изведува 
предавања и вежби, на прв, втор и трет циклус студии на сите студиски програми на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола.  

Кандидатот бил ментор на повеќе од 20 дипломски и на 6 магистерски трудови. 
Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на повеќе од 

30 дипломски, повеќе од 6 магистерски трудови и на 2 докторски дисертации.  
Кандидатот е автор на рецензиран учебник (практикум – учебно помагало) - под 

наслов: Сметководство во агробизнис, издадено од Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Факултет за биотехнички науки – Битола, ISBN 978-608-4962-02-
1, COBISS.MK-ID 57437445, чија рецензија е објавена во билтен број 494 од 3.5.2022. 
Автор е и на нерецензиран учебник со наслов “Финансиски менаџмент и калкулации”, 
како и на нерецензиран практикум “Економика и организација на агропрехранбената 
индустрија”. 

Кандидатот, вонреден професор д-р Николче Јанкуловски одржувал редовна 
настава, целосно ги исполнувал своите обврски, остварувал консултации со 
студентите, со високо ниво на соработка, одговорност и дисциплина при исполнување 
на работните обврски. Постојаното позитивно оценување од страна на студентите на 
анонимните анкети претставува потврда за високото ниво на успешност на кандидатот 
во реализација на наставно – образовната дејност. 
  

Научно-истражувачка дејност 
Кандидатот Јанкуловски е автор или коавтор на 75 рецензирани научни трудови 

објавени во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации или презентирани на конференции во земјата и/или странство (дел од 
трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве бази: Ebsco, 
Thomson Reuters, Web of Science - Emerging Sources Citation Index, Scopus, Google 
Scholar, Research Gate итн. На објавените трудови oд 2017 година до денес, се 
евидентирани 43 цитирања на Google Scholar. Од последниот избор за вонреден 
професор до денес, Н. Јанкуловски е автор/коавтор на 21 научен труд, објавeни во 
референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија и зборници на 
трудови од меѓународни научни конференции. 
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 Во прилог дадена е и листа на објавени научно – стручни трудови од кандидатот 
во последните 5 години: 
 1. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski, Trajan 
Dojchinovski (2017): Competitiveness and Adaptibility to the European Market of the Stock 
Breeding Branch in Pelagonia Region. 3rd International Symposium for Agriculturale and 
Food – ISAF 2017, Ohrid, Republic of Macedonia. 
 2. Katerina Bojkovska, Trajan Dojchinovski, Nikolche Jankulovski, Goran 
Mihajlovski, Sasho Bojkovski, Elena Joshevska (2017): Managerial Challenges and 
Leadership in Function of Development of Modern Agribusiness Companies. VIII 
International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, Jahorina mountain, 
Bosnia and Herzegovina. 
 3. Goran Mihajlovski, Trajan Dojcinovski, Katerina Bojkovska, Nikolce Jankulovski 
(2017): Catering as a sustainable business idea in times of economic crisis. Proceedings of 
the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering 
and Technology – 2017”, Volume 64, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version, University 
of food technologies, Plovdiv Bulgaria, pp. 325-329. 
 4. Dojcinovski Trajan, Jankulovski Nikolce, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran 
(2017): Risk in animal insurance in Republic of Macedonia with special review to fish 
insurance, Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation 
“Food Science, Engineering and Technology – 2017”, Volume 64, Issue 1, University of food 
technologies, Plovdiv Bulgaria, pp. 277-281  
 5. Monika Angeloska Dichoska, Nikolche Jankulovski (2017). Application of 
balanced Scorecard Method in the Evaluation of E-business Strategy. International Scientific 
Journal Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities. DOI 
10.20544/HORIZONS.A.21.2.17. ISSN 1857-9884. 
 6. Mihajlovski G., Dojcinovski T., Bojkovska K., Jankulovski N. (2018): Agroturism 
as a measure for economic development on the rural environment, International Journal 
Knowledge, Institute of Knowledge Management, ISSN: 1857-923, Vol.23.1, pp. 336-340, 
IF=1,322  
 7. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G. (2018): Agricultural Financing in 
the European Union: The Cap Framework, Journal of Economics and Sustainable 
Development, Vol. 9, No. 18, ISSN 2222-2855 (Online), pp. 64-68 Impact Factor (7.15). 
 8. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G., Dojchinovski T. (2018): Major 
Trade Trends and Competitiveness of the European Union Food Industry, Scientific Works of 
University of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference with 
International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018” Volume 65, 
Issue 1, E-ISSN 2535-1311. 
 9. Mihajlovski G., Dojcinovski T., Bojkovska K., Jankulovski N. (2018): The 
emergence of a new product on the market and its impact on consumers, Proceedings of the 
65th Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and 
Technology – 2017”, Volume LXV, Issue 1, University of food technologies, Plovdiv 
Bulgaria, 2018, pp. 277-281. 
 10. Dojcinovski T., Bojkovska K., Jankulovski N., Mihajlovski G. (2018): The 
Entrepreneurship in Agro-complex in Republic of Macedonia, Scientific Works of University 
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of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference with International 
Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018” Volume 65, Issue 1, E-
ISSN 2535-1311. 
 11. Jankulovski N., Angelova B., Poposka K., Boshkoska M. (2018): Impact of 
Budget Allocation in Enhancing Agricultural R&D: Study in EU. TEM JOURNAL - 
Technology, Education, Management, Informatics, International Journal, Vol.7, No.4. 
Индексиран труд во Web of Science, Thomson Reuters, SCOPUS. 
 12. Jankulovski N., Chkareuli V. (2019): Agricultural Transformation and Rural-
urban Migration. Ecoforum Journal, ISSN  2344 – 2174, Vol. 8, Issue 1(18).  
 13. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G., Jankulovska A. (2019): Food 
processing and preservation -An added economic and ecological value to European countries. 
Scientific works of University of food technologies at: University of food technologies, 
Plovdiv, R. Bulgaria. Volume 66 Issue 1, ppt. 164-170. 
 14. Jankulovski Nikolche, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran, Jankulovska 
Angelka (2020): Profitability Development of Dairy Farms in Slovenia, Journal of 
Agricultural Science; Vol. 12, No. 11; ISSN 1916-9752 E-ISSN 1916-9760 Published by 
Canadian Center of Science and Education, https://doi.org/10.5539/jas.v12n11p150. Google-
based Impact Factor (2018): 2.28.  
 15. Bojkovska Katerina, Jankulovski Nikolche, Mihajlovski Goran, Momirceski 
Jovica (2020): Analysis of market opportunities for raspberry production in the Republic of 
North Macedonia. International journal of research - granthaalayah, 8(12), 149-154. 
https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i12.2020.2698. 
 16. Mihajlovski G., Bojkovska K., Jankulovski N., Makarijoski B. (2020): 
Development of entrepreneurship in conditions of economic transition, International 
Scientific Congress for business, economy, sport and tourism ICONBEST 2020, University 
of tourism and management – Skopje, Macedonia, pp. 320-324. 
 17. Boshkoska Meri, Jankulovski Nikolche (2020): Coronavirus impact on global 
economy. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, 
Issue 4/2020, pp.18-24.  
 18. Nikolche Jankulovski, Biljana Angelova, Meri Boshkoska.(2021).An Empirical 
Relationship between Agriculture Investment and Economic Growth in North Macedonia: An 
ARDL Analysis.TEM Journal, 10(3), 1470-1475. Индексиран труд во Web of Science, 
Thomson Reuters, SCOPUS. 
 19. Jankulovski N., Bojkovska K., Mihajlovski G. (2021): The impact of food quality 
management on the well-being of the population and the development of the 
country, International Scientific Conference The Role of Higher Education in Society 
Advancement - REAS, UKLO Bitola, Ohrid. 
 20. M. Boshkoska, M. Angeloska-Dichovska, N. Jankulovski (2021): The Covid–19 
crisis as a game-changing event toward smes digitalization, International Scientific 
Conference Emerging trends in the global and national economy, Faculty of Economics, 
University of Niš, Serbia. 
 21. Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski, Monika 
Angeloska Dichovska (2022): The effect of economic policies on North Macedonia’s food 
system, BIO Web of Conferences, Vol.45, EDP Sciences. 
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Кандидатот бил ментор на 6 магистерски трудови. 
 
Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Николче Јанкуловски активно е вклучен во стручно-апликативната работа на 

Факултетот за биотехнички науки-Битола како раководител на катедрата за 
агроекономија и е дел од повеќе комисии и тела на ФБН Битола и УКЛО Битола.  

Стручно усовршување во странство остварил со студиски престој во Португалија, 
Австралија, Бугарија. 

Д-р Николче Јанкуловски активно е/бил вклучен во работата на бројни комисии 
на УКЛО, и тоа: комисија за наука, комисија за меѓународна соработка, комисија за 
издавачка дејност, универзитетска изборна комисија.. 

Кандидатот учествувал во уредувачкиот одбор за издавање на монографија “60 
години Факултет за биотехнички науки – Битола”. 

Бил член на 3 (три) рецензентски комисии за избор на лица во наставно-научно, 
во 1 (една) рецензентска комисија за избор во соработничко звање и во 1 (една) 
рецензентска комисија за избор во асистент. 

Д-р Николче Јанкуловски учествувал во изработка на  елаборати за 
акредитација/реакредитација на студиски програми за прв, втор и трет циклус студии, 
како и во конкурсна комисија за реализација на конкурсот  за запишување студенти во 
прва година на прв циклус студии на ФБН Битола за академската 2010/2011, 2011/2012, 
2014/2015, како и за реализација на конкурсот  за запишување студенти во прва година 
на втор циклус студии на ФБН Битола за академската 2013/2014 година. 

Активно учествувал во промотивните активности што ги организирал ФБН 
Битола и УКЛО Битола. 

д-р Николче Јанкуловски, покрај наставно-образовната дејност, вклучен  бил и во 
реализација на следните проекти: 

2007-2010: Mониторинг на паразитофауната кај рибите од Дојранското езеро и 
развојниот циклус на економски значајните и најчести видови ендохелминти, научно 
истражувачки проект, Министерство за образование и наука на Република Македонија. 

2008–2009: Екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија, 
Развојно истражувачки проект, Министерство за образование и наука на Република 
Македонија. 

2009–2012: Using local resources for micro regional development sustainable 
agribusiness and tourism in the southern Balkans” – SATIS, Tempus JP 159143. 

2015–2017: Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable 
land use planning” – TERRA MED, IPA Cross Border, Cooperation Greece - Republic of 
Macedonia. 

2012-2013: Interactive farmers support system for efficient water use management”, 
RULAND, IPA Cross Border Cooperation, Greece - Republic of Macedonia. 

2013-2018: “Физибилити студија за развој на агропрехранбениот сектор во 
Пелагонија”, Факултет за биотехнички науки – Битола. 

2018-2021: “Намалување на ризик факторите на млечните фарми со цел 
подобрување квалитетот на млекото и млечните производи”, Факултет за биотехнички 
науки, Битола. 

01.03.2021–01.10.2022: “Квалитетот и безбедноста на храната во Пелагонискиот 
регион, како значаен аспект од одржливиот систем за производство”, Факултет за 
биотехнички науки-Битола.  
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 Проф. д-р Николче Јанкуловски бил член на Меѓународен комитет за 
организација на Втора Меѓународна конференција по биотехнологија, Валeнсија, 
Шпанија, 15-17.04.2019 година.  

 Проф. д-р Николче Јанкуловски бил член на Уреднички одбор на годишните 
глобални конференции: Meѓународен самит за земјоделска биотехнологија (AEM 
AGRITECH-2019), 15-16 Mај 2019, Мајами, Флорида, САД и од 16-17 август 2019 во 
Дубаи ОАЕ и Meѓународен самит за земјоделска биотехнологија (AEM AGRITECH -
2020) од 16-17 март 2020, Банког, Тајланд. 

 Проф. д-р Николче Јанкуловски е рецезент на  меѓународните списанија: 
Southeast European Review of Business and Economics (SERBE), Economics World, David 
Publishing Company, New York и Jhand Advanced Research Analysis & Publication. 
 Од 16.10.2015 до 28.10.2019 година бил продекан за наука и меѓународна 
соработка, како и Еразмус координатор на Факултетот за биотехнички науки – Битола. 
Истовремено, во рамките на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола е член 
на комисијата за соработка со универзитетите во земјата и странство. 
 Од 14.5.2015 година кандидатот е член на Комисијата за самоевалуација на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола. 
 Oд 2.4.2013 е избран за секретар на катедрата за организациони науки и 
менаџмент во агропрехранбената индустрија. 
 Од 31.10.2013 е член на Факултетскиот одбор за соработка и доверба на 
јавноста. 
 Од страна на наставно-научниот совет на ФБН Битола бил назначен за ментор 
за изведување на практична настава на студентите за академските 2013/2014 и 
2014/2015 година. 
 Од 26.12.2016 година е член на координативното тело за организирање 
Универзитетска интерна конференција УИК 21. 
 Од 23.02.2018 година е претседател на Комисијата за издавачка дејност на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола и член на универзитетската комисија за 
издавачка дејност (16.11.2018). 
 Од 01.11.2019 год избран е за раководител на катедра за агроекономски развој 
при Факултетот за биотехнички науки – Битола. 
 д-р Николче Јанкуловски е член на Здружението на агроекономисти на 
Република Македонија (ЗАЕМ), и е дел од мрежата за соработка на истражувачи од 
Западен Балкан, во областа на рурален развој. 
 Во текот на 2012 година  бил обучувач на наставен кадар во средните училишта 
од битолскиот регион - “Модернизација на средното образование во Република 
Македонија”. 
 Кандидатот бил член на Комисија за избор на “Најдобар млад научник”, за 
2015, 2016, 2017 и 2018 година.  
 Во рамките на Еразмус+ програмата на Европската комисија има реализирано 
академска мобилност во периодот 30.03.2015 до 30.04.2015 година, на Аграрниот 
универзитет во Пловдив, Република Бугарија.  
 Во рамките на Tempus Project No. JP-159143-200 (“Using local resources for micro 
regional development - sustainable agribusiness and tourism in Southern Balkans”) има 
реализирано академска мобилност во периодот 7.6.2011 до 19.6.2011 година, на 
Универзитетот на Азорите, Терцеира, Азори, Португалија. 
 Во периодите 28.08-8.8.2006 и 7-18.09.2009 бил на меѓународни обуки 
организирани од Универзитетот во Трст, Италија. 
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Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес, 
каде активно е вклучен во активности за стручно апликативна соработка со бројни 
стопански субјекти, но секако и бројни контакти во индустриски капацитети со цел 
креирање на можности за спроведување на практична работа на студентите во рамки 
на стопанските субјекти. 
 Од 2013-2017 и 2017-2021 година бил член на Советот на општината Битола, 
како и претседател на комисијата за контрола на финансиското и материјалното 
работење, и член на комисијата за меѓународна соработка и комисијата за безбедност 
при општината, а од 2017 година па наваму е член на комисијата за финансии и 
комисијата за млади и спорт на општина Битола, каде активно учествувал во 
донесување на правилници, стратегии итн. 

 
Оценка од самоевалуација 
Кандидатот д-р Николче Јанкуловски, добил позитивни високи оценки од 

анонимно спроведените анкети на студентите на Факултетот за биотехнички науки – 
Битола (https://anketi.uklo.edu.mk/Professor). Според извештаите објавени на Iknow – 
системот на Универзитетот Св. Климент Охридски Битола, просечните оценки за проф. 
д-р Николче Јанкуловски се: зимски семестар 2017/18 = 4,60138; летен семестар 
2017/18 = 4,52946, зимски семестар 2018/19 = 4,79568, летен семестар 2018/19 = 
4,52760, зимски семестар 2020/21 = 4,69902, летен семестар 2020/21 = 4,96571, зимски 
семестар 2021/22 = 4,73980. Со ова се потврдува високиот квалитет во реализација на 
наставно образовната дејност на кандидатот, јасното и разбирливо пренесување на 
наставните содржини, како и високо професионалниот и коректен однос со студентите. 

 
ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 

НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 
Кандидатот д-р Николче Јанкуловски ги исполнува општите услови предвидени 

во Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот/ката има доставено соодветна документација и истите се наведени во 
табелите од Прилог бр. 2, којшто е составен дел на Правилникот за  објавување на 
актите на Универзитетот  и единиците во негов состав во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола.  
 

ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА, НАСТАВНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО-СТРУЧНИ И 
СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатот д-р Николче Јанкуловски ги исполнува и посебните услови за 
избор во звање предвидени со правилникот за избор во звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” – Битола. За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено 
соодветна документација и истите се дадени во Табела – Анекс 1 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
Условите во табелите кои што ги исполнува кандидатот се одбележани со “X”. 
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Заклучок и предлог 
 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на  д-р Николче Јанкуловски.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Николче Јанкуловски 
поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во звањето редовен професор во 
научните области финансии, економика на аграрот и шумарството и друго. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола во Битола, д-р 
Николче Јанкуловски да биде избран во звањето редовен професор во научните 
области: финансии, економика на аграрот и шумарството и друго. 

 
 
 
 
                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. д-р Трајан Дојчиновски,  редовен професор во пензија, с.р. 
 
 
2. Проф. д-р Пеце Николовски, редовен професор, с.р. 

 
 

3. Проф. д-р  Мери Бошкоска, редовен професор, с.р. 
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Прилог  бр. 2      

                                                                                         

 
 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО, НАУЧНО, 

НАСТАВНО-СТРУЧНО И СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 
 
Кандидат:  д-р Николче Јанкуловски, вонреден професор     
Институција: Факултет за биотехнички науки – Битола (Катедра за агроекономија).        
Научни области: Финансии, Економика на аграрот и шумарството и Друго.       
 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – РЕДОВЕН 
ПРОФЕСОР/ НАУЧНО ЗВАЊЕ – НАУЧЕН СОВЕТНИК 

Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус * 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,16 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,66  

да 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која 
се избира. 
Назив на научните области: финансии, економика на аграрот 
и шумарството и друго, поле: Економски науки, подрачје: 
општествени науки. 

да 

3 Објавени најмалку шест рецензирани научни труда ** во 
референтна научна публикација согласно со ЗВО во 
последните пет години пред објавувањето на конкурсот за 
избор 
 

да 

3.1 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една 
електронска база на списанија со трудови достапна на 
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или 
друга база на списанија која ќе ја утврди Националниот совет 
за високо образование 

 

1. Назив на научното списание: TEM Journal  
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science | 
Clarivate Analytics - Master Journal List, SCOPUS,            
Directory of Open Access Journals, CEEOL - Central and Eastern 
European Online Library, EBSCO, Google Scholar,           
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers,  
MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals – link, 
TIB - German National Library of Science and Technology,           
ERIH PLUS etc. 
 3. Наслов на трудот: An Empirical Relationship between 
Agriculture Investment and Economic Growth in North 
Macedonia: An ARDL Analysis. 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

4. Година на објава: 2021 
 

 1. Назив на научното списание: TEM Journal  
2. Назив на електронската база на списанија: Web of Science | 
Clarivate Analytics - Master Journal List, SCOPUS,            
Directory of Open Access Journals, CEEOL - Central and Eastern 
European Online Library, EBSCO, Google Scholar,           
Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers,  
MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals, TIB - 
German National Library of Science and Technology, ERIH 
PLUS etc. 
 3. Наслов на трудот: Impact of Budjet Allocation in Enhancing 
Agticultural R&D: Study in EU.  
4. Година на објава: 2018. 

 

3.2 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки 
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при 
што бројот на членови од една земја не може да надминува 
две третини од вкупниот број на членови 
1. Назив на научното списание: Ecoforum Journal 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): 173, од 33 земји 

   3. Наслов на трудот:  Agricultural Transformation and Rural-
urban Migration.  
4. Година на објава: 2019 

3.3 Научно списание во кое трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое е објавено во земја членка на 
Европската Унија и/или ОЕЦД 
1. Назив на научното списание: Annals of the „Constantin 
Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 4/2020 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Romania 

   3. Наслов на трудот:  Coronavirus impact on global economy 
4. Година на објава: 2021 

3.4 Книга или дел од книга рецензирана и објавена во земја 
членка на Европската Унија и/или ОЕЦД  
1. Наслов на книгата: _________  
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД________  
3. Издавач, година и место на издавање/објавување: 
_____________ 

3.5 Зборник на рецензирани научни трудови, презентирани на 
меѓународни академски собири каде што членовите на 
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји 
1. Назив на зборникот: SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIESAt: UNIVERSITY 
OF FOOD TECHNOLOGIES, Plovdiv, R.Bulgaria. 
2. Назив на меѓународниот собир: Participation “Food Science, 
Engineering and Technology – 2019” 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, 
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Ред. 
број ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

Полска, Грција, Русија, Белорусија, Кахазстан 
   4. Наслов на трудот:  Food processing and preservation - An 
added economic and ecological value to European countries    
5. Година на објава: 2019 
 

 1. Назив на зборникот: SCIENTIFIC WORKS OF 
UNIVERSITY OF FOOD TECHNOLOGIESAt: UNIVERSITY 
OF FOOD TECHNOLOGIES, Plovdiv, R.Bulgaria. 
2. Назив на меѓународниот собир: Participation “Food Science, 
Engineering and Technology – 2019” 
3. Имиња на земјите: Јапонија, Германија, Италија, Франција, 
Полска, Грција, Русија, Белорусија, Кахазстан 
   4. Наслов на трудот:  The effect of economic policies on 
Macedonia’s food system 
5. Година на објава: 2021 

3.6 Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и 
научноистражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Датум на објава  _____________  
3. Издавач, место на издавање и година 

4 Објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или 
збирка задачи од научната област за која се избира *** 
1. Наслов на практикумот: Сметководство во агробизнис. 
2. Место и година на објава: Битола, 2022-ра година. 

да 

5 Претходен избор во наставно-научно звање – вонреден 
професор, датум и број на Билтен: 17/07/2017, Билтен бр.430. 

да 

6 Има способност за изведување на високообразовна дејност да 
 
* На лицата кои имаат заснован работен однос на Универзитетот или на некој од универзитетите во 
Република С. Македонија во моментот на стапување во сила на Законот за високото образование 
(Службен весник на Републиа Македонија бр.82/2018), нема да се применуваат одредбите од Законот 
кои се однесуваат  на просекот, односно дека лицата треба да имаат остварено просечен успех од 
најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, односно имаат 
остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните студии од првиот и вториот циклус. 
Во овој случај, полето под реден број 1 не се пополнува. 
 
** За кандидатот/ите кој има повеќе од 6 (шест) научни труда во референтна научна публикација, 
рецензентската комисија научните труда ќе ги наведе во рефератот. 

***Наведениот услов ќе се применува по истекот на три години од денот на стапувањето во сила на 
Законот за високото образование (Службен весник на Република Македонија бр.82/2018). 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

(Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“- Битола) 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно – истражувачка работа 

УСЛОВИ  

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач 
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку 
писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или 
преу web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google 
Scholar или сличен на него) 
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=U179l8QAAAAJ&view_o
p=list_works&sortby=pubdate 

х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено 
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве 
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal 
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се 
нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/) 1 
http://eprints.uklo.edu.mk/id/user/1101 

х 

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

х 

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

х 

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

х 

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

х 

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

х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд х 

                                                
1
Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, имаат 

обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 



32 
 

 

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

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи 
од одобрени проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
или институции 

х 

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

 

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

 

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

x 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 10 

 
 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

УСЛОВИ  

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

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

х 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 
странска високообразовна установа по различни основи  х 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност  

х 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.)  х 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online 
платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на 
единицата или Универзитетот  

х 

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

                                                
2Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став (3) 
точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во 
редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 
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Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  х 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

 

х 

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

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

х 

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

х 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 12 

 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  

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

x 

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

х 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден од релевантна институција   
Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

х 

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

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира   
Реализирал превод на книга или дел од книга 

 
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија  

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ или други домашни или странски фондови х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  х 
Бил уредник на речник или енциклопедија   
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска сопственост   

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот  

x 

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

х 

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

х 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 9 
 

 
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ  
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ИЗВЕШТАЈ ОД КОМИСИЈА 

ЗА ОЦЕНА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД ”ВЛИЈАНИЕ НА 

ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТАТИВНИТЕ И 

КВАНТИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ БЕЛО САЛАМУРЕНО 

СИРЕЊЕ” ОД  М-Р МУХАРЕМ ИСМАИЛИ, ПРИЈАВЕНА НА ФАКУЛТЕТ ЗА 

БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА. 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки-Битола, на 

седницата одржана на 29.04.2022 година, со Одлука бр. 02-323/3, формираше Комисија за 

оцена на докторскиот труд на кандидатот м-р Мухарем Исмаили со наслов ”ВЛИЈАНИЕ 

НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТАТИВНИТЕ И 

КВАНТИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ БЕЛО САЛАМУРЕНО 

СИРЕЊЕ”, во состав: проф. д-р Гордана Димитровска (ментор), проф. д-р Соња 

Србиновска (член), проф. д-р Елена Јошевска (член), проф. д-р Вангелица Јовановска 

(член) и проф. д-р Николче Јанкуловски (член). 

Комисијата во наведениот состав, со внимание ја прегледа и го оцени докторскиот 

труд (докторската дисертација) и до Советот на докторски студии го поднесува следниот:   

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Анализа на трудот (дисертацијата) 

Докторскиот труд на кандидатот м-р Мухарем Исмаили, со наслов „Влијание на 

фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики 

кај бело саламурено сирење“, содржи 180 страници компјутерски обработен текст во 

фонт Times New Roman, со 1.5 проред и големина на букви 12, 101 библиографски 

единици, меѓу нив научни трудови, статии, книги, национални прописи, меѓународни акти 

и интернет-ресурси. 

Трудот е структуриран во четири глави, вовед и заклучни согледувања. Деловите се 

систематизирани во точки и потточки со наслови и поднаслови, со што се обезбедува 

соодветно следење на материјата која е обработена во истражувањето.  
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Во воведот на трудот, е претставен воведот во проблематиката на истражувачката работа. 

Прикажани се мотивите за отпочнување на истражувањето, предметот и целта на 

истражувањето како и очекуваните резултати од него. Исто така во кратки црти е 

објаснета и самата структурна организација на дисертацијата. Кандидатот укажува дека со 

постигнување на целта на истражувањето и резултатите кои произлегуваат од неа, ќе се 

даде апликативн придонес во областа на млекарството. 

Првата глава од докторскиот труд (докторската дисертација) е насловена „Преглед на 

литература“. Во неа се анализирани теоретските основи, кои се однесуваат на 

производството на бело саламурено сирење во нашата земја, како и во земјите од нашето 

опкружување. Детално се објаснети параметрите кои треба да ги исполнува млекото како 

суровина за добивање на квалитетен финален производ, различниот температурен режим 

на пастеризација и употребените стартер култури исто како фундаментални фактори од 

кој зависи процесот на производство на бело саламурено сирење. Опишани се основните 

технолошки операции кои се применуваат за производство на бело саламурено сирење. 

Исто така добро се објаснети промените на физичко-хемиските компоненти кои се 

случуваат за време на процесот на зреење на сирењето, како и условите на чување и 

лагерување на белото саламурено сирење. 

Втората глава која е насловена ,,Цели и задачи на истражувачката работа” ги 

анализира  целите кои се конкретни и добро формулирани. Од основната цел на 

истражувањето, произлегуваат и други цели кои придонесуваат кон појасна слика на 

истражувачката работа. Главната цел е постигната, односно кандидатот го утврди 

влијанието на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните 

карактеристики кај бело саламурено сирење. 

Третата глава која е насловена ,,Материјали и методи” ги анализира во целост 

употребените материјали и методи кои кандидатот ги користел во истражувачката работа. 

Методите кои се употребени се современи, јасно и концизно наведени, а испитувањата од 

научно-истражувачката работа се изработени во акредитирана лабораторија за испитување 

на квалитетот на млеко и млечни производи  LbLact, во Пловдив, Р. Бугарија. Кандидатот 

во својата истражувачка работа испитувал вкупно 25 (дваесет и пет) параметри кои имаат 
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влијание на квалитетот и сензорната анализа на белото саламурено сирење, преку чиишто 

вредности ја утврдил нивната поврзаност со фундаменталните фактори (квалитетот на 

млекото, температурата на пастеризација и употребените стартер култури). 

Во четвртата глава која е насловена ,,Резултати и дискусија” презентирани се 

резултатите од научно-истражувачката работа. Експерименталните резултати од 

докторската дисертација се претставени на 71 страницa и истите опфаќаат 39.44% од 

целокупниот труд. Резултатите концизно и детално се прикажани во 23 табели и 39 

графици. Кандидатот со примена на современи варијационо-статистички методи направил 

одлична компарација помеѓу квалитетните параметри, а исто така ги определил и 

сигнификантните разлики на ниво p<0.05, на сите следени варијанти бело саламурено 

сирење со примена на Двофакторска анализа на варијанса (АНОВА), а исто така беше 

изработена и Корелациона зависност (𝜌-коефициент на корелација или Пирсонов 

коефициент на корелација) помеѓу квалитетните параметри кај секоја од произведените 

варијанти бело саламурено сирење. Статистичките  податоци во оригинална форма се 

наведени во Прилозите на крајот од докторската дисертација. Исто така во Прилозите се 

прикажани и автентични фотографии од процесот на производство на производните серии 

бело саламурено сирење.  

Во заклучните согледувања, прикажани се шест основни заклучни согледувања во 

врска со обработуваната тематика, резимирани се одредени резултати и заклучоци од 

направените истражувања, а исто така неведени се насоките за понатамошна научно-

истражувачка работа. 

Предмет на истражување 

Со определувањето на влијанието на фундаменталните фактори врз квалитативните 

и квантитативните карактеристики на бело саламурено сирење, ќе се создадат можности 

за нови технолошки решенија за добивање на стандардно квалитетен производ со добри 

сензорни карактеристики во технолошкиот процес на производството на бело саламурено 

сирење.  
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 Целите на оваа докторска дисертација се ориентирани кон влијанието на одредени 

фундаментални фактори кон квантитативните и квалитативните својства кај бело 

саламурено сирење. Во светот постои тип кисело солени сирења кои зреат во саламура, 

голем број на видови на сирења со блиски или слични технологии, но кандидатот ставил 

акцент на поопсежни и подлабоки истражувања во технолошки рамки за ваквиот вид на 

сирења.  

Сите видови на сирења од овој тип кои се произведуваат од млеко со квалитетни 

физичко-хемиски карактеристики, а тоа значи дека млекото кое е наменето за 

производство на ваков вид на сирење треба да е пресно и полномасно, во кое нема ништо 

ни додадено ни одземено. За производство на ваков вид на сирење во индустриски услови 

се применува стандардизација на масленоста на млекото, а притоа се вршат додавање на 

одредени адитиви како што се стартер култури, калциум хлорид, сирило и сол. Како 

предмет на нашите истражувања земени се во предвид два фундаментални фактори, а тоа 

се нивото и времетраењето на пастеризацијата на млекото, како и видот и времето на 

додавање на чистите култури во истото. Како резултат на ваквите истражувања на 

влијанието на дадените фактори, се произведоа производни серии на бело саламурено 

сирење со различни квалитативни и квантитативни својства, односно сирења со различни 

реолошки својства и различен рандман. За истата цел избрана е локална млекара од 

Пелагонискиот регион, која располага со дадена апаратура за регулирање на нивото на 

пастеризација со одредено време на задржување. Во оваа докторска дисертација беа 

применети три нивоа на пастеризација (72оC, 78oC и 86оC) со исто време на задржување од 

270 секунди, и две групи на чисти култури произведени од акредитирани лаборатории 

(Hanssen и Danisco). Добиените примероци на сирење се испитуваа во Акредитирана 

лабораторија Lb-Lact во Пловдив, Р. Бугарија. Добиените резултати се обработени со 

стандардна математичко-статистичка алатка и графички презентирани. 

 Добиените резултати од ова научно истражување имаат силно влијание врз 

подобрувањето на квантитативните и квалитативните својства кај белото саламурено 

сирење, а со тоа ќе добиеме бело меко сирење со подобрен квалитет, со што ќе се зголеми 

асортиманот на понуда на пазарот. Имајќи го во предвид погоре наведеното, предметот на 



39 

 

истражување на оваа докторска дисертација се дефинира како: научно истражување во кое 

со примена на голем број методолошки постапки, значително се подобрува процесот на 

производство на бело саламурено сирење, а со тоа се постигнува производот кој ги 

исполнува бараните стандарди според Правилникот за квалитет.  

Податоци за состојбата на подрачјето во кое е работена дисертацијата 

Белото саламурено сирење е составен дел на трпезата кај сите општествени слоеви, 

па затоа разбирлива е потребата да се посвети големо внимание на усовршување на 

неговата технологија со цел добивање на квалитетен краен производ. Овој производ се 

карактеризира со квалитетни технолошки, прехранбени и нутритивни особини поради кои 

е доста ценето од страна на потрошувачите.   

Белото саламурено сирење зазема значајно место во сиренарската индустрија во 

нашата земја. Конкретни податоци за тоа од кога истото започнало да се произведува не 

постојат, меѓутоа според некои стари записи може да се заклучи дека на народот овој 

производ му бил познат уште од далечното минато, па со право можеме да кажеме дека 

белото саламурено сирење е автохтон производ во нашата земја. 

Неговото производството се појавило како резултат на заложбите на големиот број 

произведувачи на млеко да создадат млечни производи кои би имале трајност подолго 

време. Самото производство  на почетокот било рутинско и затоа се добивале сирења кои 

имале нестандарден квалитет. Но како се развивала науката, со нејзините научни 

дисциплини се отпочнало со разработување на разни технологии со кои се овозможило 

производство на сирење во контролирани призводствени процеси и услови. 

Определувањето на влијанието на фундаменталните фактори врз квалитативните и 

квантитативните карактеристики кај бело саламурено сирење, во голема мера ќе ни 

овозможи да го подобриме квалитетот и квантитетот на производството на сирење од овој 

тип и вид.  

 

 

Краток опис на применетите методи 
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Во оваа докторска дисертација беa изработени шест варијанти бело саламурено 

сирење, чии што квалитативни и квантитативни параметри беа цел на следење и 

истражување, односно пратени беа промените кои настануваа за време на процесот на 

зреење. Сите варијанти бело саламурено сирење беа производени во индустриски услови  

 Методите кои се користеа за испитување на физичко-хемиските и микробиолошките  

параметри на млекото како суровина за производство на бело саламурено сирење се 

следниве: 

 Анализа на хемиски состав на кравјо млеко: млечна маст, протеини, лактоза (со 

апарат, безмаслена сува материја (со апарат Lactoscope, Delta Instruments); 

 Анализа на физичко-хемиски параметри на кравјо млеко:  титрациона киселост – 
оSH, температура на млекото, специфична тежина на млекото, точка на мрзнење; 

додадена вода) 

 Анализа на хигиенската и микробиолошка исправност на млекото (број на 

соматски клетки, вкупен број на микроорганизми, тест за присуство на антибиотици 

во сурово млеко); 

 Изработени беа шест варијанти на бело саламурено сирење, кои меѓу себе се 

разликуваа по употребената стартер култура, како и применетата температура за термичка 

обработка на млекото (различен режим на пастеризација). Во процесот на производство се 

употребија две стратер култури и тоа: стартер култура А (Chr. Hansen) и стартер култура B 

(Danisco), како и три температурани режими на пастеризација од 72oC(1), 78oC(2) и 

85oC(3), па следственo на овие податоци произведентие варијанти бело саламуено сирење 

се следниве А1, А2, А3, B1, B2 и B3.  

  Методите за физичко-хемиски испитувања на белото саламурено сирење се 

следниве:содржина на вода- BDS 1109:1989; сува материја-BDS 1109-1989); содржина на 

вода во безмасна сува материја-пресметковно според Кожев, 2006); активна киселост - pH 

(со pH–метар, модел MS 2000); титрациона киселост-оSH,(Sokslet Henkel, модификација 

по Moress, Caric, 2000); содржина на млечна маст -ISO 3433:2008; млечна маст во сува 

материја -ISO 3433:2008/IDF 222; вкупна содржина на протеини - BDS 6231-1972; 

протеини во сува материја - пресметковно; процент на сол во производ - BDS 8247-1982; 

процентна сол во солен раствор - BDS 8247-1982; процент на сол во водена фаза–
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пресметковно (според Кожев, 2006); титрациона киселост на солен раствор - (според Caric, 

2000); одредување на масни киселини во зрел производ: по метода на Bligh и Deyer (1959); 

одредување на амино киселини во зрел производ-Pico-TAG метода (Milipore) (Waters 

Associates, USA) според Cohen et al.(1988) и индекс на зрелост (RI) – Метод по Alais 

(1984); Рандман-пресметковно; 

 Сензорна анализа на финален производ (Метод на бодување)  

 

 Методи за микробиолошки испитувања на белото саламурено сирење се 

следниве: Определување на вкупен број на лактобацили, ISO 7889, IDF 117; 

Определување на вкупен број на лактококи, ISO 7889, IDF 117; Еscherichia colli 

(BDS ISO 16649-2:2014); Патогени стафилококи (BDS EN ISO 6888-

1:2005/A1:2005); Listeria monocytogenes (BDS EN ISO 11290-1:2000/A1:2005); 

Salmonella spp. (BDS EN ISO 6579-1/2017); Колиформни бактерии (ISO 4832:2006); 

и Квасци и мувли (BDS ISO 6611:2006); 

Статистичката обработка на добиените резултати од спроведените испитувања на 

шесте варијанти бело саламурено сирење е направена со помош на статистички методи 

кои се применуваат за научно-истражувачки цели. При обработката на податоците е 

користена програмата Microsoft Excel, која влегува во програмскиот пакет Microsoft 

Office, а за одредени цели е користен и статистичкиот пакет SPSS. При тоа се пресметани 

мерките на централна тенденција и мерките на варијабилитет: средна вредност ( ), 

коефициент на варијација (CV) и стандардна девијација (SD). Добиените резултати се 

претставени и интерпретирани табеларно и графички. Исто така, е изработена и 

интерпретирана корелационата зависност, како и анализа на варијанса помеѓу 

набљудуваните параметри.  

 

Краток опис на резултатите од истражувањето 

Експерименталните резултати од докторската дисертација се претставени на 71 

страницa и истите опфаќаат 39.44% од целокупниот труд. Резултатите концизно и детално 

се прикажани во 23 табели и 39 графици. Кандидатот со примена на современи 
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варијационо-статистички методи направил одлична компарација помеѓу квалитетните 

параметри (содржина на вода, содржина на сува материја, активна киселот, титрациона 

киселост, содржина на млечна маст, содржина на млечна маст во сува материја, содржина 

на протеини, содржина на протеини во сува материја, содржина на сол) а исто така ги 

определил и сигнификантните разлики на ниво p<0.05, на сите следени варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3), а исто така презентирани се резултати од 

изработената корелациона зависност  помеѓу квалитетните параметри кај секоја од 

произведените варијанти бело саламурено сирење. 

Добиените резултати од истражувањето во оваа докторска дисертација поврзани со 

определувањето на влијанието на фундаменталните фактори врз квалитативните и 

квантитативните параметри кај бело саламурено сирење, ќе имаат научна и апликативна 

примена во насока на проширување на знаењата во соодветната област.  

Кандидатот со изработката на оваа докторска дисертација направи сериозен 

придонес во развитокот на производството на бело саламурено сирење, а со тоа и во 

млекарската индустрија како значајна гранка од развитокот на сточарството во секоја 

држава. 

Оцена на трудот 

Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р Мухарем 

Исмаили, со наслов ,,Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и 

квантитативните карактеристики кај бело саламурено сирење“, претставува 

истражување во научното подрачје од биотехничките науки (прехранбена технологија). 

Изработката на темата на овој докторски труд (докторска дисертација) ќе има научна и 

апликативна примена во насока на проширување на знаењата во соодветната област, со 

што ќе се направи сериозен придонес во развитокот на производството на бело 

саламурено сирење во нашата земја. 

Докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р м-р Мухарем 

Исмаили, со наслов ,,Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и 

квантитативните карактеристики кај бело саламурено сирење“, според мислењето на 

Комисијата за оцена, ги исполнува основните услови и стандарди за подготовка на 

докторски труд.  
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Исполнетост на законските услови за одбрана на трудот 

Кандидатот пред одбраната на докторскиот труд (докторската дисертација) ги 

објавил следниве рецензирани научно-истражувачки трудови во референтни научни 

публикации: 

Автори: Muharrem Ismaili, Stefche Presilski, Borche Makarijoski, Sasho Trajchevski  

Наслов:„Sensory evaluation of probiotic yogurt inoculated with дifferent starter cultures “, 

Oбјавен во: Јournal of agriculture and plant sciences, Vol 17, No. 1, 2019; 

Автори: Muharrem Ismaili1, Stefche Presilski1, Borche Makarijoski, Vesna Karapetkovska-

Histova, Sasho Trajchevski   

Наслов:„ Starter cultures effect on ph and sh dynamics of inoculum during fermentation 

period of probiotic yogurt “,  

Oбјавен во: Јournal of agriculture and plant sciences, Vol 17, No. 1, 2019; 

 

 

Заклучок и предлог 

 

Главни научни придонеси на кандидатот се:  

1. Докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р Мухарем Исмаили претставува  

самостоен  и  оригинален  научно-истражувачки  труд, кој дава значителен 

придонес во областа на анализираната проблематика; 

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката работа,  

што се согледува низ примената на различните методи и постапки во 

истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и 

дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна; 
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3. Кандидатот,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирал мноштво 

комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 

способност, креативност, како и сеопфатно познавање на предметот на 

истражување и владеење со презентираната проблематика; 

4. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 

изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од 

истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека 

докторантот располага со потребните знаења од областа на науката за млеко, 

технологија на преработка на млекото, а особено производството на бело 

саламурено сирење; 

5. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Мухарем Исмаили 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирањето 

на истата; 

6. Според законските прописи на Република С. Македонија, трудот е внесен во 

базата  на  податоци  на  Министерството  за  образование  и  наука 

plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на 

нашите сознанија, трудот не претставува плагијат; 

7. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 

законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во 

постапката за стекнување на докторат на науки. 

Подрачјето на примена и ограничувањата се: биотехнички науки. 

Можните понатамошни истражувања се: истражувања поврзани со диететски и 

нутритивни вредности на овој тип на сирење во однос на подобрување на здравјето на 

потрошувачите.  

Со оглед на наведеното, Комисијата му предлага на Наставно-научниот/Научниот 

совет на Факултетот за биотехнички науки-Битола да ја прифати позитивната оценка и да 

закаже одбрана на докторскиот труд (докторската дисертација) на кандидатот м-р 
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Мухарем Исмаили со наслов ,,Влијание на фундаменталните фактори врз 

квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено сирење“. 

 

                                   КОМИСИЈА 

Проф. д-р Гордана Димитровска, ментор 

Проф. д-р Соња Србиновска, член 

Проф. д-р Елена Јошевска, член 

Проф. д-р Вангелица Јовановска, член 

Проф. д-р Николче Јанкуловски, член 
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Издвоени мислења (доколку има): 
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РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ „ЗАЧИНСКИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА (практикум)“ ОД 

АВТОРОТ Проф.д-р Живко Јанкулоски 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички 
Науки-Битола, бр.02-422/5 oд 13.06.2022 година, за членови на Рецензентската комисијаза 
рецензирање на ракописот Зачински и лековити растенија (практикум) од авторот: проф. д-р 
Живко Јанкулоски, наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки – Битола, за 
предметот Зачински и лековити растенија, избрани се проф. д-р Ана Корубин Алексоска и проф. 
д-р Мирослав Димитриески. 

Подобивањето на ракописоти неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки- Битола, рецензентите го поднесуваат 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: Зачински и лековити растенија (практикум) 

Назив на предметната програма: Зачински и лековити растенија 

Назив на студиската програма: Квалитет и безбедност на храна/Технологија на 
анимални производи 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

2+2 и 6 кредити 

Предметот Зачински и Лековити растенија на ФБН Битола, единицае  
(изборен/задолжителен) предмет со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во 
втор семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 122 страници (формат А4), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 68 слики и 2 табели. 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Ана Корубин Алексоскас.р. 

2. Проф. д-р Мирослав Димитриески с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:ПРОФ. Д-Р АНА КОРУБИН АЛЕКСОСКА 

 

Краток опис на содржината: Основна градба на растенијата, активни материи, 
класификација и таксономија на растенијата, опис на 
одделни видови зачински и лековити растенија со 
посебен осврт на нивниот опис, хемиски состав и 
употреба во прехранбената индустрија. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Ракописот е усогласен со предметната 

програма. 

Оцена на ракописот: Предложениот ракопис под наслов „Зачински и 
лековити растенија“ од авторот проф. д-р Живко 
Јанкулоски е во согласност со наставните програми 
на Факултетот за биотехнички науки – Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. 
Според концептуалната структура, обемот, 
пристапот на обработка и презентација на 
растенијата, сеопфатноста и користената литература, 
овој ракопис секатегоризиракакоучебно 
помагало.Освенштоќебидеодголемо значење 
застудентите на Факултетот за биотехнички науки во 
Битола, тој ќе биде корисен и за многу експерти од 
соодветната област, но земјоделски производители 
кои ќе одлучат да се занимаваат со производство на 
некои од наведените зачински и лековити растенија. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 122 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 68 
слики и 2 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми еи задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како практикум по предметот Зачински и лековити растенија, 
примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

 

Во Битола,23.06.2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска с.р. 
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ:ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ ДИМИТРИЕСКИ 

 

Краток опис на содржината: Основна градба на растенијата, активни материи, 
класификација и таксономија на растенијата, опис на 
одделни видови зачински и лековити растенија со 
посебен осврт на нивниот опис, хемиски состав и 
употреба во прехранбената индустрија.  

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Ракописот е усогласен со предметната 

програма. 

Оцена на ракописот: Ракописот насловен како Зачински и лековити 
растенија ќе им помогне на студентите полесно да ја 
совладаат предметната програма по соодветниот 
наставен предмет. Практикумот изобилува со 
потребните знаења кои треба да ги стекнат 
студентите и тоа во делот на класификација и 
таксономија на растенијата, градба на растенијата, 
активни материи во растенијата, како и опис на 
одделни видови растенија. Истиот го оценувам со 
позитивна оценка и предлагам негово издавање. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 122 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 5 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 68 
слики и 2 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како практикум по предметот Зачински и лековити растенија, 
примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

 

Во Битола, 23.06.2022 година 

 

 
 
 

Рецензент 

Проф. д-р Мирослав Димитриескис.р. 
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Прилог бр.3 

РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА“ ОД АВТОРИТЕ:  
ПРОФ. Д-Р ДИЈАНА БЛАЖЕКОВИЌ - ДИМОВСКА И ПРОФ. Д-Р ВАНЃЕЛ 

СТЕВАНОВСКИ 

Врз основа на Одлука бр. 02-323/6 од 29.04.2022 на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање 
на ракописот “РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА” од авторите: Проф. д-р Дијана Блажековиќ - 
Димовска и Проф. д-р Ванѓел Стевановски, наменет за студентите на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола, за предметите Рибарство, Аквакултура, Квалитет и безбедност на риби и рибини 
производи, Хигиена и безбедност во аквакултурата и Технологија на риби, избрани се Проф. д-р 
Васил Костов и Научен советник д-р Стојмир Стојановски. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, рецензентите го поднесуваат 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРА 

Назив на предметната програма: Рибарство 
Аквакултура 
Квалитет и безбедност на риби и рибини производи 
Хигиена и безбедност во аквакултурата 
Технологија на риби 

Назив на студиската програма: Зоотехника 
Квалитет и безбедност на храна 
Технологија на анимални производи 
Агроменаџмент 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

1. Рибарство (3+2; 6 кредити) 
2. Аквакултура (2+2; 6 кредити) 
3. Квалитет и безбедност на риби и рибини 

производи (2+2; 6 кредити) 
4. Хигиена и безбедност во аквакултурата (2+2; 

6 кредити) 
5. Технологија на риби (3+2; 6 кредити) 
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Предметот Рибарство на Факултетот за биотехнички науки - Битола е задолжителен 
предмет на студиската програма Зоотехника, со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и 
се слуша во III семестар и изборен предмет на студиските програми Квалитет и безбедност на 
храна и Технологија на анимални производи, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и 
се слуша  во III семестар.  

Предметот Аквакултура на Факултетот за биотехнички науки - Битола е задолжителен 
предмет на студиската програма Агроменаџмент, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 
6 и се слуша во IV семестар. 

Предметот Квалитет и безбедност на риби и рибини производи на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола е задолжителен предмет на студиската програма Квалитет и 
безбедност на храна и изборен предмет на студиските програми Зоотехника, Технологија на 
анимални производи и Агроменаџмент, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се 
слуша во VI семестар. 

Предметот Хигиена и безбедност во аквакултурата на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола е изборен предмет на студиските програми Зоотехника, Квалитет и безбедност на 
храна и Технологија на анимални производи со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-кредити 6 и 
се слуша во IV семестар. 

Предметот Технологија на риби на Факултетот за биотехнички науки - Битола е 
задолжителен предмет на студиската програма Технологија на анимални производи, со фонд на 
часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во V семестар и изборен предмет на студиските 
програми Зоотехника и Квалитет и безбедност на храна, со фонд на часови 2+2, број на ЕКТС-
кредити 6 и се слуша во V семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 160 страници (формат A4), 
напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 8 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 69 слики и 5 табели. 

                      

          РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. Проф. д-р Васил Костов, с.р. 

2. Н.с. д-р Стојмир Стојановски, с.р.  
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ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ВАСИЛ КОСТОВ 

 

Краток опис на содржината: Учебното помагало Рибарство и аквакултура 
првенствено е наменето за студентите од сите 
студиски програми на Факултетот за биотехнички 
науки - Битола и истото нуди комплетна содржина 
на програмата по предметите Рибарство, 
Аквакултура, Квалитет и безбедност на риби и 
рибини производи, Хигиена и безбедност во 
аквакултурата и Технологија на риби.   
Во учебното помагало се обработени седум поглавја, 
чија структура се темели на модерна и обемна 
програма во рамките на истоимените научни 
дисциплини кои се изучуваат на Факултетот. 
Деловите од учебното помагало се логично поврзани 
како целина и методолошки усогласени. Првото 
поглавје се однесува на водата како основна животна 
средина на рибите, каде се опфатени физичките и 
хемиските параметри за квалитетот на водата, 
неопходни за рибопроизводство. Второто поглавје се 
однесува на морфолошките особини на рибите, каде 
акцент е ставен на обликот на телото и 
екстериерните карактеристики на рибите. Во третото 
поглавје даден е опис на слатководните видови риби 
во нашите води. Четвртото поглавје се однесува на 
топографската положба на органите кај коскените 
риби. Во петтото поглавје се обработуваат 
биолошките особини на рибите, со акцент на 
одредувањето на староста и плодноста на рибите. Во 
шестото поглавје се претставени основите на 
исхрана на рибите и во седмото поглавје е 
обработена храната и исхраната, претставени се 
неопходните компоненти во исхраната на рибите, со 
посебен осврт на салмонидите и ципринидите кои се 
одгледуваат. 
Учебното помагало, покрај обемната теоретска 
содржина, содржи и голем број практични примери и 
слики, со кои на студентите им се олеснува начинот 
на учење и совладување на материјалот, а 
истовремено ќе имаат можност да ги продлабочат 
своите знаења од областа на рибарството и 
аквакултурата.  

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагало е во согласност со наставната 
програма по предметите Рибарство, Аквакултура, 
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Квалитет и безбедност на риби и рибини производи, 
Хигиена и безбедност во аквакултурата и 
Технологија на риби. 

Оцена на ракописот: Учебното помагало Рибарство и аквакултура 
произлегува како резултат на долгогодишната 
научна, образовна, експериментална и практична 
работа на авторите проф. д-р Ванѓел Стевановски и 
проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска. 
Учебното помагало е напишано со разбирлив јазик и 
стил, а во него се вткаени знаењата, размислувањата 
и ставовите за многу прашања поврзани со 
рибарството и аквакултурата, кај нас и во светот. 
Содржи голем број поглавја и подпоглавја во кои е 
обработен овој сложен, исклучително интересен и 
неопходен материјал што ќе придонесе студентите 
од Факултетот за биотехнички науки - Битола да 
стекнат неопходни знаења во совладувањето на 
проблематиката обработена во предметните 
програми Рибарство, Аквакултура, Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Хигиена и 
безбедност во аквакултурата и Технологија на риби. 
Учебното помагало има и апликативен карактер, при 
што ќе најде примена во практичната работа во 
рибарството и аквакултурата.  

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 160 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 8 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 69 
слики и 5 табели. 

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебно помагало по предметите Рибарство, Аквакултура, Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Хигиена и безбедност во аквакултурата и Технологија на 
риби, примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

Во Битола, 27.06.2022 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 

                     Проф. д-р Васил Костов, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: НАУЧЕН СОВЕТНИК Д-Р СТОЈМИР СТОЈАНОВСКИ 
 

Краток опис на содржината: Учебното помагало Рибарство и аквакултура ги 
обработува сите аспекти на биологијата, екологијата, 
одгледувањето и таксономијата на рибите, коишто се 
застапени и имаат големо значење за рибарството и 
аквакултурата во нашата земја.  
Авторите на учебното помагало покажувaат високо 
ниво на професионална компетентност и стручност 
во претставувањето на најсовремените научни и 
стручни достигнувања од соодветните области и 
нивно презентирање на прифатлив и разбирлив 
начин на студентите кои ги слушаат предметните 
програми Рибарство, Аквакултура, Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Хигиена и 
безбедност во аквакултурата и Технологија на риби. 

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагало е во согласност со наставната 
програма по предметите Рибарство, Аквакултура, 
Квалитет и безбедност на риби и рибини производи, 
Хигиена и безбедност во аквакултурата и 
Технологија на риби. 

Оцена на ракописот: Тематиката и содржината коишто се обработени во 
ова учебно помагало се современи и актуелни, и ќе 
придонесат студентите да се здобијат со соодветна 
стручна подготовка во совладувањето и решавањето 
на сложените проблеми од областа на рибарството и 
аквакутурата, кои се обработени во предметните 
програми Рибарство, Аквакултура, Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Хигиена и 
безбедност во аквакултурата и Технологија на риби, 
на студиските програми Зоотехника, Квалитет и 
безбедност на храна, Технологија на анимални 
производи и Агроменаџмент на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола. 
Имајќи го во предвид горенаведеното, препорачувам 
да се прифати финансирањето на печатењето на 
наведеното учебно помагало, со што студентите би 
се стекнале со соодветна литература, а со тоа и со 
способност за синтетизирање и интегрирање на 
знаењата од областа на рибарството и аквакултурата, 
сублимирани не само во текот на студиите, туку и 
понатаму, во текот на својот професионален 
ангажман.  
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Исто така, овој ракопис би дал голем придонес во 
афирмацијата на македонската наука. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 160 
страници (формат А4), напишани на компјутер, со 
големина на фонтот 12. Текстот е поделен во 8 
поглавја (вклучувајќи ја литературата) и содржи 69 
слики и 5 табели. 

 
Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 

предложам да се отпечати како учебно помагало по предметите Рибарство, Аквакултура, Квалитет и 
безбедност на риби и рибини производи, Хигиена и безбедност во аквакултурата и Технологија на 
риби, примарно наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 

 
Во Битола, 27.06.2022 година 

 
 
                                                                                 Рецензент 

  Научен советник д-р Стојмир Стојановски, с.р.  
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РЕЦЕНЗИЈА 

НА РАКОПИСОТ „ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“ ОД АВТОРОТ  

ВОНР. ПРОФ. Д-Р ЈАСМИНКА КОЧОСКА 

 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет- 

Битола/Ректорската управа на УКЛО, бр.14-611/5-2, за членови на Рецензентската 

комисија за рецензирање на ракописот „Интеркултурно образование“ од авторот: вонр. 

проф. д-р Јасминка Кочоска, наменет за студентите на Педагошки факултет- Битола, за 

предметите „Граѓанско и мултикултурно образование со методика“ и „Граѓанско и 

мултикултурно образование“, избрани се проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р 

Снежана Мирасчиева.  

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, рецензентите го 

поднесуваат следниов 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 

I. ОПШТ ДЕЛ  
Основни податоци за ракописот 
 

 
Назив на ракописот: 

 

 
 „Интеркултурно образование“ 

 
Назив на предметната програма: 

 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
со методика   

 Граѓанско и мултикултурно образование 
 

Назив на студиската програма: 
 

 Наставник за одделенска настава 
 Воспитувач 
 Македонски јазик и книжевност 
 Англиски јазик и книжевност 
 Социјална и рехабилитациска педагогија 
 Преведување од македонски на англиски 

јазик и од англиски на македонски јазик 
 

Фонд на часови и ЕКТС-кредити 
(доколку ракописот е наменет за повеќе 
предмети, да се наведат сите предмети): 

 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
со методика  3+1; 6 кредити 

 Граѓанско и мултикултурно образование 
3+1; 6 кредити. 

 
 Предметот „Граѓанско и мултикултурно образование со 

методика“ на Педагошкиот факултет- Битола е задолжителен предмет со фонд на 
часови 3+1, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во IV и V семестар. 

 Предметот „Граѓанско и мултикултурно образование“ на 
Педагошкиот факултет- Битола е изборен предмет со фонд на часови 3+1, број на 
ЕКТС-кредити 6 и се слуша во IV , V, VI, VII и VIII семестар. 

  
Реден број на изданието: 

 

 
прво издание 
 

 
Општи 

податоци за 
ракописот: 

 
Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 185 страници (формат 
B5), напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 10 поглавја и содржи 0 слики и 2 табели. 

 

    РЕЦЕНЗЕНТИ 

1. проф. д-р Татјана Атанасоска 

2. проф. д-р Снежана Мирасчиева 
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I ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: проф. д-р Татјана Атанасоска 

Краток опис на 
содржината: 

Содржината на ракописот е структурирана во два дела 
или 10 поглавја на следниов начин:  

Вовед;  
Прв дел 

 Култура  
(поим и суштина; компоненти; елементи и функции на 
културата); 

 Мултикултурализам и интеркултурализам  
(поим и дефинирање; стереотипи, предрасуди и 
дискриминација) 

 Интеркултурна интеграција  
(принципи; предности и недостатоци).  
Втор дел 

 Интеркултурно образование   
(глобални цели; глобални задачи; глобални принципи и 
стандарди и меѓународни документи);  

 Односот на интеркултурното образование со другите научни 
дисциплини;  

 Искуствата на другите земји во поглед на интеркултурното 
образование;  

 Интеркултурното образование во Македонија; 
 Интеркултурната димензија во воспитно-образовниот 

процес;  
 Пристапи и алатки за развивање на интеркултурни 

компетенции;   
 Интеркултурна интелигенција и интеркултурни односи.  

 
Секое поглавје од содржината на овој ракопис е 

структурирано на следниов начин:  
 предвидени цели за секоја содржина,  
 содржина на поглавјето 
 резиме за поглавјето,  
 прашања, наменети за студентите, за (само)проверка на 

нивното знаење и  
 користена литература за секое поглавје.    
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Оцена за усогласеноста 
со предметната 

програма: 

Имајќи ја предвид постоечката предметна програма за 
предметите „Граѓанско и мултикултурно образование со 
методика“ и „Граѓанско и мултикултурно образование“ може 
да се каже дека авторот на предложениот ракопис успеал во 
целост да ја постигне неопходната усоглесеност помеѓу него и 
она што е предвидено како содржина, но и цели во рамките на 
предметните програми од конкретните предмети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена на ракописот: 

Предложениот ракопис од авторот вонр. проф. д-р 
Јасминка Кочоска овозможува студентите кои ќе се сретнат со 
учебникот, преку неговото користење, да ги стекнат 
базичните поими кои се однесуваат на Интеркултурното 
образование, терминолошките дистинкции со 
мултикулурализмот како поим, интеркултурната димензија во 
образованието, интеркултурните пристапи во Р.С. 
Македонија, но и во други земји, а посебно е значајно тоа што 
во него се нудат и пристапи и алатки за развивање на 
интеркултурните компетенции кои се многу значајни во 
пописот на компетенции на идните наставници.  

Ракописот се развива од појдовните постулати на 
проблематиката, односно од фундаментите на 
интеркултурализмот, развивајќи и водејќи до последната 
клетка на образовниот процес, наставата. 

Посебно треба да се подвлече успешната и современа 
понуда на содржината, дадена не само во форма на 
информации и знаења, туку и интерактивен пристап во 
користењето од страна на студентите. Тоа е постигнато со 
специфичната структурираност: 

Секое поглавје од содржината на овој ракопис е 
структурирано на следниов начин:  
 предвидени цели за секоја содржина,  
 содржина на поглавјето 
 резиме за поглавјето,  
 прашања, наменети за студентите, за (само)проверка на 

нивното знаење и  
 користена литература за секое поглавје. 

Овој пристап на студентите им овозможува динамична 
комуникација со содржината, како и можност за 
самопроверка, увид во користената литература која е 
специфична за секое поглавје. 

На овој начин авторот успеал да понуди солиден, 
современо осмислен и реализиран ракопис. 
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Категоризација: Универзитетски учебник 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 

објавување: 

Според погоре изнесеното, слободно може да се 
предложи издавање на предложениот ракопис од авторот 
вонр. проф. д-р Јасминка Кочоска во форма на универзитетски 
учебник. Овој предлог произлегува од задоволеноста на сите 
критериуми кои треба да ги постигне и понуди еден ракопис 
за да биде издигнат на ниво на универзитетски учебник. 

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по предметите „Граѓанско и мултикултурно 
образование со методика“ и „Граѓанско и мултикултурно образование“, примарно наменет 
за студентите на Педагошкиот факултет- Битола.  

Во Битола, 2022 година.  

 

 РЕЦЕНЗЕНТ  

                                  проф. д-р  Татјана Атанасоска 
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II ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: проф. д-р Снежана Мирасчиева 

Краток опис на 
содржината: 

 
Содржината на ракописот е структурирана во два дела 

или 10 поглавја на следниов начин:  
Вовед;  
Прв дел 

 Култура (поим и суштина; компоненти; елементи и функции 
на културата); 

 Мултикултурализам и интеркултурализам (поим и 
дефинирање; стереотипи, предрасуди и дискриминација) 

 Интеркултурна интеграција (принципи; предности и 
недостатоци).  
Втор дел 

 Интеркултурно образование  (глобални цели; глобални 
задачи; глобални принципи и стандарди и меѓународни 
документи);  

 Односот на интеркултурното образование со другите научни 
дисциплини;  

 Искуствата на другите земји во поглед на интеркултурното 
образование;  

 Интеркултурното образование во Македонија; 
 Интеркултурната димензија во воспитно-образовниот процес;  
 Пристапи и алатки за развивање на интеркултурни 

компетенции;   
 Интеркултурна интелигенција и интеркултурни односи.  

Секое поглавје од содржината на овој ракопис е 
структурирано на следниов начин:  
 предвидени цели за секоја содржина,  
 содржина на поглавјето 
 резиме за поглавјето,  
 прашања, наменети за студентите, за (само)проверка на 

нивното знаење и  
 користената литература за секое поглавје.    

 

Оцена за усогласеноста 
со предметната 

програма: 

Начинот на кој е структуриран и разработен материјалот 
во овој ракопис во максимална можна мера е компатибилен со 
целите на предметната програма и ги покрива потребите на 
студентите во однос на изучувањето на интеркултурното 
образование. Овој учебник, според својата структура и намена 
ќе има големо значење за пошироката популација на студенти 
кои се подготвуваат за идни наставници и воспитувачи, но 
исто така ќе биде од голема корист за секој оној кој се 
занимава или се интересира за оваа проблематика. 

 
Ракописот разработува мошне важна и актуелна 

проблематика и во целост ги задоволува потребите за да биде 
универзитетски учебник. Авторот на еден систематичен, јасен 
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Оцена на ракописот: 

и релативно едноставен начин, кој пред сѐ е на високо-стручно 
ниво, ја разработува оваа проблематика. Содржината е 
концепциски адекватно обработена и изобилува со современи 
извори и бројни цитати, што укажува дека авторот има широко 
познавање на релевантната литература од оваа област. 
Ракописот со наслов „Интеркултурно образование“ од авторот 
проф. д-р Јасминка Кочоска ги задоволува сите критериуми за 
универзитетски учебник и во целост ги исполнува барањата на 
наставно-научната литература од областа на интеркултурното 
образование. 

Категоризација: Учебник 

 

 

 

 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за 

објавување: 

Концепциската поставеност на содржината и структурата 
на текстот, покрај наративниот модел оставаат простор за 
конструктивистичко знаење, логичко мислење и креативно 
учење на секоја индивидуа која пред себе го има учебникот. 
Затоа со право ќе кажеме дека ракописот „Интеркултурно 
образование“ доследно го следи принципот на 
индивидуализација и претставува работна книга за оној што 
учи, поттикнувајќи ја неговата креативност и инвентивност. Во 
целост, ракописот за учебник е синтеза на поучувањето и 
учењето, со голем акцент на учењето што го прави верен 
следбеник на насоките на активно учење како интенција на 
современата настава. 
         Од тие причини ракописот на учебникот „Интеркултурно 
образование“ на авторот проф. д-р Јасминка Кочоска е модел 
на современ наставен медиум, а хрестоматскиот пристап кој е 
застапен во него, со право дава можност за силна препорака на 
сите кои сакаат да бидат активни и иновативни партиципиенти 
во современата настава. 

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебник по предметите „Граѓанско и мултикултурно 
образование со методика“ и „Граѓанско и мултикултурно образование“, примарно наменет 
за студентите на Педагошкиот факултет- Битола. Во Битола, 2022 година. 

  

РЕЦЕНЗЕНТ  

                                  проф. д-р Снежана Мирасчиева 
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Прилог бр.5 

 
ПРЕГЛЕД 

НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ 
 

магистерски/специјалистички трудови 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Борка 
Клењоска 

„Улогата на јавните 
службеници од државите од 

Западен Балкан во 
исполнувањето на 

политичките критериуми за 
членство во Европската 

Унија“ 

Проф.д-р 
Младен 

Караџоски 

02-232/17 од 
22.06.2022 

 
 
 
 
 
 

декан 
проф. д-р Горан Илиќ с.р. 
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Прилог бр.5 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС 

 
магистерски/специјалистички трудови 

 

Ред
. 

бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Марија 
Стефановска 

„Валидација и веродостојност на 
анкетен прашалник за безбедност на 

храна“ 

Вонр.проф.д-р Весна 
Книгхтс 

02-216/5 од 
08.06.2022 

2. Марија Матовска „Улога на нутритивната терапија  кај 
пациенти со тироидна дисфункција – 

хипотироидизам“ 

Вонр.проф.д-р 
Татјана Блажевска 

 

02-216/6 од 
08.06.2022 

3. Биљана Журовска „Влијанието на нутритивните навики 
врз појавата на дебелина кај децата од 

7-10 години во Република Северна 
Македонија“ 

Вонр.проф.д-р    
Татјана Блажевска 

 

02-216/7 од 
08.06.2022 

4. Дијана Налоска „Влијанието на Ковид пандемијата врз 
животниот стил и појавата на 

прекумерна телесна маса кај учениците 
од средните училишта од градот 

Битола“ 

Вонр.проф.д-р 
Татјана Блажевска 

 

02-216/8 од 
08.06.2022 

 
 
 
               

             
 Технолошко-технички факултет Велес 

           Декан  
вонр.проф.д-р Татјана Калевска 
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Прилог бр.5 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА - 

ЕДИНИЦА 
магистерски/специјалистички трудови 

 
 

Ред
. 

бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  
Име и презиме на 

менторот 

Датум и бр. на 
Одлука на 
ННС/НС за 

прифаќање на 
темата 

 

1. Марија 
Цветковска 

Diabetes mellitus tip 2 – 
корелација на возраста со 

концентрацијата на одредени 
биохемиски параметри 

Проф.д-р 
Јованка Тутеска 

06.06.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
219/4-1 

2. Татјана 
Шошкоска 

Примена на централни венски 
катетри во единиците за 

интезивно лекување 

Проф.д-р Владо 
Дамевски 

06.06.2022 
година 

Бр.Одлука 02-
219/4 

 
 

 
 

Проф. д-р Домника Рајчановска 
Директор 
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Прилог бр.5 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ 
 

Магистерски труд 
 

Ред. 
бр. 

Име и презиме на 
кандидатот 

Наслов на темата  

Име и презиме на 
менторот 

Датум и 
бр. на 

Одлука 
на 

ННС/НС 
за 

прифаќа
ње на 

темата 

 

1. Симона 
Канзурова 

„Управувањето со човечките 
ресурси како клуч во 

процесот на имплементација 
на квалитетен систем за 

обезбедување“ 

Проф. д-р 
Жидас  

Даскалов
ски 

Одлука од 
ННС бр. 08-

435/9 од 
16.06.2022 

година 
 

                                                                                                                             
 
 

ДЕКАН   
   проф. д-р Никола Дујовски с.р. 














































































































































































































































