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 Врз основа на член 94 точка 37 и член 154 став 4 од Законот за високото 
образование („Службен весник на РМ“ број 82/2018 и „Службен весник на РСМ“ број 
178/2021) Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
на 209-та седница одржана на 30.01.2023 година, го донесе следниов 
 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
за изменување на Правилникот за можните начини за проверка 

на знаењето на студентот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 
 

Член 1 
 Во Правилникот за можните начини за проверка на знаењето на студентот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола донесен на 201-та седница одржана на 
20.04.2022 година, со изменување и дополнување на 208-та седница одржана на 28.12.2012 
година, во членот 13 ставот 4 се брише.  

 
Член 2 

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

 
 

         Проф. д-р Николче Јанкуловски 
                  Претседател на Сенат 
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Врз основа на член 94 став 1 точка 14, во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот 

за високото образование („Службен весник на РСМ“ бр.82/2018), а во согласност со 
Финансискиот  план – Расходи за 2023 година усвоен од страна на Универзитетскиот 
сенат, се донесува следната 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

ЗА 2023 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со Програмата за инвестиции на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ -  Битола 

за 2023 година, во натамошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и 
планираните инвестиции содржани во Финансискиот план за 2023 година, на расходните 
ставки од групата 48 – капитални расходи. 

 
Член 2 

Програмата ги опфаќа потребите и планираните капитални расходи на Централната 
стручна и административна служба (во понатамошниот текст Ректоратот) и на единиците 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (во понатамошниот текст 
Единиците). 

Со Програмата е предвидено да се спроведе:                                                                   
1. Набавка на информатичка опрема 
2. Набавка на канцелариска опрема 
3. Набавка на наставна, научно-истражувачка и лабораториска опрема 
4. Набавка на друга опрема и машини 
5. Набавка на мебел 
6. Завршување на започнати инвестиции во реконструкција и адаптација на 

објекти 
7. Нови реконструкции и адаптации на објектите на Ректоратот и Единиците 
8. Санирање на оштетувања на објектите на Ректоратот и Единиците 
9. Други потреби од реконструкција, адаптација и санација на објектите на 

Ректоратот и Единиците 
10. Набавка и одржување на софтвери за потребите на Ректоратот и Единиците 
11. Набавка на книги за библиотеки и учебници за потребите на Ректоратот и 

Единиците. 
 

Член 3 
Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна 

и административна служба (Ректоратот) и на Единиците, согласно Финансискиот план за 
2023 година. 

 
Член 4 

Финансиските средства од расходната ставка 480 - Купување на опрема и 
машини, наменети за купување на информатичка, канцелариска, наставна, научно-
истражувачка, лабораториски и друга опрема и машини, се наменети за: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот 
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2. Педагошки факултет – Битола 
3. Висока медицинска школа – Битола 
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола 
6. Технички факултет – Битола 
7. Ветеринарен факултет – Битола 
8. Економски факултет – Прилеп 
9. Научен институт за тутун – Прилеп 
10. Правен факултет – Кичево 
11. Технолошко-технички факултет – Велес 
12. Факултет за безбедност – Скопје и 
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 

 
Член 5 

Финансиските средства од расходната ставка 481 - Градежни објекти, се предвидени 
за реконструкција на градежни објекти и надзор над изградбата на: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот 
2. Педагошки факултет – Битола 
3. Висока медицинска школа – Битола 
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола 
6. Технички факултет – Битола 
7. Ветеринарен факултет – Битола 
8. Економски факултет – Прилеп 
9. Научен институт за тутун – Прилеп 
10. Правен факултет – Кичево 
11. Технолошко-технички факултет – Велес 
12. Факултет за безбедност – Скопје и 
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 

  
Член 6 

Финансиските средства од расходната ставка 482 –Други градежни објекти, се наменети 
за реконструкција на други објекти и надзор над изградбата на: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот 
2. Педагошки факултет – Битола 
3. Висока медицинска школа – Битола 
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола 
6. Технички факултет – Битола 
7. Ветеринарен факултет – Битола 
8. Економски факултет – Прилеп 
9. Научен институт за тутун – Прилеп 
10. Правен факултет – Кичево 
11. Технолошко-технички факултет – Велес 
12. Факултет за безбедност – Скопје и 
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 
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Член 7 
Купување канцелариски, училишен и друг мебел од расходната ставка 483 - 

Купување на мебел, е предвидено за Централната служба и на единиците кои го 
предвиделе тоа во своите Финансиски планови: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот 
2. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
3. Факултет за биотехнички науки – Битола 
4. Технички факултет – Битола 
5. Ветеринарен факултет – Битола 
6. Научен институт за тутун – Прилеп 
7. Правен факултет – Кичево 
8. Технолошко-технички факултет – Велес и 
9. Факултет за безбедност – Скопје. 

 
Член 8 

Финансиските средства од расходната ставка 485 - Вложувања и нефинансиски 
средства, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници 
и друго, се предвидени за набавки на Централната служба и на единиците кои го 
предвиделе тоа во своите Финансиски планови: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот 
2. Научен институт за тутун– Прилеп 
3. Технолошко – технички факултет – Велес и 
4. Факултет за безбедност – Скопје. 

 
Член 9 

Финансиските средства за реализирање на Програмата се обезбедуваат од страна на 
Буџетот на Република Северна Македонија, на сметките од типот 603, од сопствени 
приходи на сметките од типот 788, како и од донации на сметките од типот 785. 

 
Член 10 

Финансиските средства на расходната ставка 480 - Купување на опрема и машини, 
кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Северна Македонија се 
распоредуваат со одлука на ректорот врз основа на направена анализа на реалните 
потреби на Ректоратот и на единиците (за што единиците поднесуваат барања до 
Ректоратот). Анализата ја изработува Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и 
развој во соработка со проректорот за финансии и развој и се разгледува на Седница на 
Ректорската Управа. 

Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 1 од овој член, за 
Единиците, се спроведуваат на ниво единицата на која и се доделени, согласно законските 
прописи и актите на единицата.  

Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и 
административна служба од став 1 од  овој член, се спроведува на ниво Централната 
стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на 
Универзитетот. 
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Член 11 
Финансиските средства на расходната ставка 481 - Градежни објекти, кои се 

обезбедени од страна на Буџетот на Република Северна Македонија се распоредуваат со 
одлука на ректорот врз основа на направена анализа на реалните потреби на Ректоратот и 
на единиците (за што единиците поднесуваат барања до Ректоратот). Анализата ја 
изработува Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој во соработка со 
проректорот за финансии и развој и се разгледува на седница на ректорската управа. 

Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 1 од овој член, за 
единиците, се спроведуваат на ниво единицата на која и се доделени, согласно законските 
прописи и актите на единицата.  

Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и 
административна служба од став 1 од  овој член, се спроведува на ниво Централната 
стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на 
Универзитетот. 

 
Член 12 

Финансиските средства на расходната ставка 482 - Други градежни објекти, кои се 
обезбедени од страна на Буџетот на Република Северна Македонија се распоредуваат со 
одлука на ректорот врз основа на направена анализа на реалните потреби на Ректоратот и 
на единиците (за што единиците поднесуваат барања до Ректоратот).Анализата ја 
изработува Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој во соработка со 
проректорот за финансии и развој и се разгледува на седница на ректорската управа. 

Реализацијата на набавките за одобрените средства од став 1 од овој член, за 
Единиците, се спроведуваат на ниво единицата на која и се доделени, согласно законските 
прописи и актите на единицата.  

Реализацијата на набавките за одобрените средства за Централната стручна и 
административна служба од став 1 од  овој член, се спроведува на ниво Централната 
стручна и административна служба, согласно законските прописи и актите на 
Универзитетот. 

 
Член 13 

Анализата предвидена во членовите 10, 11 и 12 на оваа програма, се изработува 
интегрирано за сите три буџетски ставки, 480 - Купување на опрема и машини,481 - 
Градежни објекти, 482 - Други градежни објекти. 

 
Член 14 

Финансиските средства за реализирање на Програмата кои се обезбедуваат од 
сопствените приходи на сметките од типот 788, се распределуваат со одлука на деканот на 
конкретната единица за соодветната сметка, односно ректорот за сметките на Ректоратот. 
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Член 15 
Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од 

типот 785, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на соодветниот проект и 
Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни 
и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ -  Битола. 

 
           Член 16 

Постапките за инвестиции започнати пред влегувањето во сила на оваа Програма, 
ќе завршат согласно претходно донесените одлуки. 

 
 

Член 17 
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот. 
 
  
 
        
          Проф. д-р Николче Јанкуловски с.р. 
                     Претседател на Сенат 
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РЕЦЕНЗИЈА 
НА РАКОПИСОТ „ТРГОВСКО ПРАВО-ПРАКТИКУМ“ 

ОД АВТОРИТЕ 
ДОЦ. Д-Р ЕМИЛИЈА ЃОРЃИОСКА И 

ПРОФ. Д-Р МИРОСЛАВ  АНДОНОВСКИ 

Врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – 
Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 02-72/2 од 25.1.2023 
година, за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на ракописот: 
„Трговско право-практикум“ од авторите: доц. д-р Емилија Ѓорѓиоска и проф. д-р 
Мирослав Андоновски, наменет за студентите на Економскиот факултет - Прилеп за 
предметот Трговско право, избрани се проф. д-р Саша Дукоски, редовен професор на 
Правниот факултет од Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и 
проф. д-р Ристо Ристески, редовен професор во пензија, на Економскиот факултет од 
Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, рецензентите го 
поднесуваат следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

Општ дел 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: ТРГОВСКО ПРАВО-ПРАКТИКУМ 

Назив на предметната програма: Трговско право (Економски факултет - 
Прилеп) 

Назив на студиската програма: Е-бизнис 
Менаџмент 
Сметководство и ревизија 
Меѓународен бизнис 
Маркетинг 
Банкарство и финансии 
(прв циклус на Економски факултет - 

Прилеп) 

 

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

Економски факултет – Прилеп: 4 + 2 (7 
ЕКТС кредити) 
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Предметот Трговско право на Економскиот факултет во Прилеп е изборен предмет 
на сите насоки на прв циклус на студии со фонд на часови 4 + 2, број на ЕКТС-
кредити 7 и се слуша во вториот семестар (прва студиска година), а е изборен предмет 
на сите други насоки. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи вкупно 146 страници 
(формат Б5), напишани на компјутер во единечен проред со фонт Times 
New Roman, со големина на фонтот 12, додека пак фонтот на примерите 
е со големина 11 и единечен проред. Текстот е поделен во 3 (три) дела 
(вклучувајќи ја и литературата) и содржи 15 слики. 

                         

РЕЦЕНЗЕНТИ, 

проф. д-р Саша Дукоски, с.р.  

проф. д-р Ристо Ристески, с.р. 
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I. Посебен дел од рецензентот: Ред. проф. д-р Саша Дукоски 

 

Краток опис на содржината: Учебното помагало „Трговско право-
Практикум“ се состои од 2 (два) дела.  

Првиот дел е посветен на СТАТУСНИОТ 
ДЕЛ ОД ТРГОВСКОТО ПРАВО. Во овој дел 
кој е поделен на 6 (шест) поглавја, се 
обработуваат прашања за трговските друштва, 
трговците поединци, белезите на трговските 
друштва, застапувањето, финансиските 
резултати и распределбата на добивката. 
Посебно внимание е посветено на секоја од 
законските форми на трговски друштва и тоа: 
јавното трговско друштво, командитното 
друштво, друштвото со ограничена 
одговорност, акционерското друштво и 
командитното друштво со акции, начинот на 
нивно основање, управување, органите на 
управување, правата и обврските на 
содружниците/акционерите, начинот на 
престанување на друштвата и други 
карактеристики на секоја од наведените форми.  
Првиот дел изобилува со примери од 
практиката меѓу кои: изјави за основање на 
друштво, извадоци од статути на акционерски 
друштва, извадоци од договори за основање, 
одлуки од собранија на акционери или собири 
на содружници, пресуди, јавни повици, 
обрасци итн. На крајот од секое поглавје 
авторите им поставуваат практични задачи и 
прашања на студентите. 

Вториот дел е посветен на ТРГОВСКИТЕ 
ДОГОВОРИ. Во овој дел авторите изготвиле 19 
обрасци на трговски договори, коишто се 
најприсутни во деловната активност на 
стопанските субјекти. Преку модел договорите, 
авторите им овозможуваат на студентите 
практично да ги дефинираат основните начела 
на облигационото право, исполнувањето на 
договорите, одговорноста за повреда на 
обврските од трговските договори, формата на 
договорите, битните елементи на договорите, 
правата и обврските на договорните страни кај 
секој од секој трговски договор итн. На крајот 
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од секој  модел договор или пресуда, авторите 
им поставуваат практични задачи и прашања на 
студентите за конкретниот вид на трговски 
договор. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е во целост усогласен со 
потребите за наставата на предметната 
програма „Трговско право“ и претставува 
практично надополнување на основната 
литература по предметот Трговско право. 

Предлози за потребни корекции: Нема 

Оцена на ракописот: Ракописот Трговско право-практикум е 
плод на долгогодишната научна и практична 
работа на авторите од областа на трговското 
право. Практикумот е пишуван на јасен, 
недвосмислен и разбирлив начин. Текстот 
изобилува со голем број на практични примери, 
извадоци од статути, договори за основање на 
трговски друштва, модел трговски договори, 
судска практика, одлуки од трговски друштва и 
други обрасци. 

Ваквата содржина на практикумот ќе им го 
олесни на студентите совладувањето на 
материјалот по наставната дисциплина 
Трговско право, ќе овозможи студентите да се 
стекнат со практични и применливи знаења и 
ќе им биде од голема полза при изведувањето 
на вежбите по предметот Трговско право. 

Категоризација: Учебно помагало- практикум 

Заклучок со предлог за 
оправданоста за објавување: 

Предложениот ракопис под наслов 
„Трговско право-практикум“ од авторите: доц. 
д-р Емилија Ѓорѓиоска и проф. д-р Мирослав 
Андоновски, е во согласност со наставната 
програма по предметот Трговско право и е 
наменет за студентите на Економскиот 
факултет – Прилеп. 

Практичната примена на овој ракопис не 
завршува тука, бидејќи истиот може да биде од 
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голема корист на практичарите и трговските 
субјекти при извршувањето на секојдневниот 
трговски промет.  

Содржински и структурно ракописот 
опфаќа и обработува актуелна, 
мултидисциплинарна и применлива во пракса 
проблематика, па според погоре изнесеното, 
предлагам предложениот ракопис од авторите 
Емилија Ѓорѓиоска и Мирослав Андоновски да 
биде објавен како учебно помагало-практикум. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и 
да го предложам да се отпечати како учебно помагало-практикум по предметот 
Трговско право, примарно наменет за студентите на Економскиот факултет – Прилеп. 

Во Битола, 27.01.2023 година 

 

РЕЦЕНЗЕНТ, 

       Проф. д-р Саша Дукоски, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: РЕД. ПРОФ. Д-Р РИСТО РИСТЕСКИ 

Краток опис на содржината: Авторите на ракописот „Трговско право-
практикум“, во согласност со основната 
литература по предметот Трговско право, 
покрај теоретскиот дел, издвоиле голем број на 
правни акти, општи и посебни, судска 
практика, голем број на трговски договори, а се 
со цел да им го олеснат на студентите 
совладување на материјата по предметот 
Трговско право. 

Ракописот е поделен во два дела, од кои 
првиот дел: СТАТУСЕН ДЕЛ ОД 
ТРГОВСКОТО ПРАВО содржи 6 (шест 
поглавја) и тоа: Трговски друштва, Трговец 
поединец, Белези на трговски друштва, 
Застапување, Форми на трговски друштва 
(Јавно трговско друштво, Командитно 
друштво, Друштво со ограничена одговорност, 
Акционерско друштво, Командитно друштво со 
акции) и Финансиски резултат и 
распоредување на добивката.  

Во вториот дел: ТРГОВСКИ ДОГОВОРИ 
авторите изработиле 19 модел договори и тоа: 
договор за цесија, договор за преземање на 
долг, договор за закуп, договор за дело, 
договор за градење, договор за продажба, 
договор за заем, договор за превоз на лица, 
договор за гаранција, договор за лиценца, 
договор за порамнување, договор за трговско 
застапување, договор за посредување, договор 
за комисион, договор за контрола на стоки и 
услуги, договор за складирање, договор за 
осигурување, договор за превоз со железница и 
договор за шпедиција (експедирање).  

На крајот од секое поглавје од првиот и од 
вториот дел на ракописот, авторите им 
поставуваат на студентите практични прашања 
и задачи.  

Оцена за усогласеноста со предметната 

програма: 

Ракописот е целосно усогласен со 
предметната програма. 
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Предлози за потребни корекции: нема 

Оцена на ракописот: Ракописот претставува соодветно 
организирана,  кохезивна целина со основната 
литература по предметот Трговско право. 
Авторите преку обработката на голем број 
примери од практиката, одлуки од трговски 
друштва, општи акти за основање на трговски 
друштва, одлуки кои во текот на делувањето 
трговските друштва ги донесуваат, голем број 
на трговски договори кои во текот на вршењето 
на нивната трговска дејност ги склучуваат, како 
и примери од судската практика, им 
овозможуваат на студентите полесно 
совладување на материјата, стекнување на 
практични и применливи знаења, кои како на 
идни менаџери, управители, основачи или пак 
како вработени во трговски друштва ќе им 
бидат неопходни во текот на нивниот работен 
век.  

И покрај сложеноста на материјата, 
авторите при разработувањето на 
проблематиката користеле пристап кој е 
успешно прилагоден на потребите на 
студентите. 

Категоризација: Учебно помагало-практикум 

Заклучок со предлог за оправданоста за 
објавување: 

Ракописот под наслов „Трговско право-
практикум“ од авторите: доц.  д-р Емилија 
Ѓорѓиоска и ред. проф. д-р Мирослав 
Андоновски, претставува самостоен труд, 
добро структуриран и напишан на начин 
којшто им овозможува на студентите лесно да 
го совладаат материјалот.  

Ракописот е во согласност со наставната 
програма по предметот Трговско право на 
Економскиот факултет-Прилеп, но истиот, 
може да најде примена и на кој било друг 
факултет/универзитет во Р.С. Македонија.  

Покрај тоа што практикумот пред сè е 
наменет за студентите на прв циклус на студии 
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на Економскиот факултет во Прилеп, истиот 
може да им биде од голема корист и помош на 
трговските субјекти во секојдневниот правен 
промет.  

 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и 
да го предложам да се отпечати како учебно помагало- практикум по предметот 
Трговско право, примарно наменет за студентите на Економскиот факултет – Прилеп. 

Во Прилеп, 27.01.2023 година 

 

РЕЦЕНЗЕНТ, 

       Проф. д-р Ристо Ристески, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 

НА РАКОПИСОТ „ЗБИРКА НА РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ПО ПРЕНОС НА 
ТОПЛИНА“ од авторот  

вонр. проф. д-р Севде Ставрева 
 

Врз основа на Одлуката на Деканатската управа при Техничкиот факултет – 
Битола бр. 02-1147/3 од 20.12.2022 година, за членови на Рецензентската комисија за 
рецензирање на ракописот „Збирка на решени задачи по Пренос на топлина”, од 
авторот вонр. проф. д-р Севде Ставрева наменет за студентите на Технички факултет – 
Битола, за предметот Пренос на топлина и маса, избрани се д-р Марко Серафимов, 
редовен професор во пензија од Машински факултет - Скопје при Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”- Скопје и ред. проф. д-р Игор Андреевски од Технички факултет – 
Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола. 

По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до 
Деканатската управа на Техничкиот факултет во Битола, рецензентите го поднесуваат 
следниов 

    И З В Е Ш Т А Ј  

I. ОПШТ ДЕЛ 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „Збирка на решени задачи по Пренос на 
топлина“ 

Назив на предметната програма: Пренос на топлина и маса 

Назив на студиската програма: Машинство 

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

Пренос на топлина и маса (3+2) 

Предметот Пренос на топлина и маса на Технички факултет - Битола е задолжителен 
предмет со фонд на часови 3+2, број на ЕКТС-кредити 6 и се слуша во IV семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 172 страници (формат 
B5), напишани на компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 6 глави, во 10 поглавја и содржи 25 слики. 

                      
          РЕЦЕНЗЕНТИ 

 
Проф. д-р Марко Серафимов, с.р. 
Проф. д-р Игор Андреевски, с.р. 
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I. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р МАРКО СЕРАФИМОВ 

 

Краток опис на содржината: Содржината на ракописот „Збирка на решени 
задачи по Пренос на топлина“ е 
систематизирана во шест глави: Пренесување 
на топлина со кондукција, Премин на топлина, 
Пренесување на топлина со конвекција без 
промена на агрегатната состојба, Конвективно 
топлинопренесување при промена на 
агрегатната состојба, Зрачење и Комбинирани 
задачи од пренесување на топлина. Секоја од 
овие глави се состои од помали поглавја, како 
заокружени логички целини. На почетокот на 
учебното помагало е даден предговор и листата 
на ознаки и кратенки користени во него, а на 
крајот е даден списокот на користена 
литература. 
Првата глава од учебното помагало опфаќа 
решени примери од кондуктивно пренесување 
на топлина. Првото поглавје од првата глава се 
однесува на стационарна кондукција на 
топлината, при што се применети 
математичките модели за спроведување на 
топлина низ рамен, цилиндричен и сферичен 
ѕид. Решени се задачи од спроведување на 
топлина со променлива топлинска 
спроводливост, како и задачи со генерирање на 
топлина за различни геометриски 
конфигурации. Второто поглавје од првата 
глава се однесува на нестационарна кондукција 
на топлината и започнува со анализа на 
загревањето и ладењето на тела со мали 
внатрешни отпори, потоа нестационарна 
кондукција на топлината низ рамен, 
цилиндричен и сферичен ѕид без и со извор на 
топлина и се опфатени трите типа на гранични 
услови.  
Втората глава опфаќа решени примери од 
топлинопренесување од еден флуид на друг 
флуид низ цврст ѕид. Првото поглавје од 
втората глава го опфаќа преминот на топлина 
низ еднослоен и повеќеслоен рамен, 
цилиндричен и сферичен ѕид, анализирани се 
топлинските отпори во тие ѕидови, вкупниот 
коефициент на пренос на топлина, количината 
на топлина и др. Второто поглавје од втората 
глава се однесува на преминот на топлина низ 
стапови, оребрени површини и некои сложени 
геометрии кои се среќаваат во пракса.  
Во третата глава презентирани се решени 
примери од механимот за конвективно 
пренесување на топлина без промена на 
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агрегатната состојба. Првото поглавје од 
третата глава опфаќа задачи од присилна 
конвекција, при што се разгледани струењата 
на флудите над површините, како што се рамен 
ѕид, цилиндар, сфера и низ цевки и канали. 
Механизмот на природната конвекција е 
обработен во второто поглавје од третата глава, 
каде се опфатени различни геометрии, 
вклучувајќи и затворен простор. 
Во четвртата глава се проучува конвективното 
топлинопренесување при промена на 
агрегатната состојба на флуидите, односно при 
кондензација и испарување. Решените задачи 
во првото поглавје од четвртата глава ги 
разгледуваат процесите на конвективно 
топлинопренесување при кондензација на 
флуидите во допир со површините на цврстите 
тела. Второто поглавје од четвртата глава се 
однесува на процесите на конвективно 
топлинопренесување при испарување на 
флуидите во допир со површините на цврстите 
тела. 
Пренесувањето на топлината со зрачење е 
обработено во петтата глава од учебното 
помагало. Разгледани се фудаменталните 
аспекти на зрачењето и радијационите својства 
на површините.  
Во шестата глава од учебното помагало се 
решени комбинирани задачи кои ги опфаќаат 
трите механизми на пренесување на топлина.  

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Содржината на учебното помагало „Збирка на 
решени задачи по Пренос на топлина“ е во 
согласност со предметната програма Пренос на 
топлина и маса и првенствено е наменетo за 
студентите од Техничкиот факултет – Битола, 
но може да го користат и студенти од другите 
технички факултети на кои им се потребни 
познавања од областа пренос на топлина. 
Ракописот опфаќа материјал кој е соодветен на 
нормативот за универзитетско учебно помагало 
според бројот на часови предвиден по 
наведениот предмет. 

Оцена на ракописот: Современата понуда на актуелни задачи во 
ракописот, наметнува инженерско расудување 
за решавање на проблемите, апликативна 
применливост на истиот и ќе биде од особено 
значење за студентите. Изложената материја во 
ракописот изобилува со решени задачи, реални 
проблеми од пренесувањето на топлината, кои 
се илустрирани и дообјаснети со бројни слики, 
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со што материјалот станува сликовит и јасен. 
Решавањето на задачите е постепено, односно 
има следственост во решавањето до 
добивањето на конечниот резултат, подржано 
со теоретски анализи, што го прави изнесениот 
материјалот во учебното помагало разбирлив.  
Ваквиот пристап значително го олеснува 
изучувањето на материјалот од страна на 
студентите и допринесува за надополнување на 
нивните теоретските знаења со практична 
применливост. 
Материјалот во ракописот го поттикнува 
креативното и логично размислување и им 
помага на студентите во изучувањето на 
различните аспекти на преносот на топлина и 
допринесува за аналитички пристап во 
решавањето на реални инженерски ситуации.  

Категоризација: Учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот „Збирка на решени задачи по 
Пренос на топлина“ кој е предмет на рецензија 
има висок квалитет и со оглед на опфатот, 
актуелноста, структурата и начинот на 
изложување на материјата, од педагошки, 
стручен и научен аспект, ги задоволува и 
исполнува сите критериуми за користење како 
учебно помагало на Техничкиот факултет - 
Битола каде предметот Пренос на топлина и 
маса се изучува како научна дисциплина.  
Со оглед дека ваква збирка на решени задачи 
која содржи решени примери од Пренос на 
топлина недостасува на Техничкиот факултет и 
пошироко, ја наметнува неопходноста од 
издавање на учебно помагало од овој вид на 
Технички факултет – Битола.  
Учебното помагало освен што е наменето за 
студентите на техничките факултети, може да 
им користи на инженерите кои во 
секојдневната пракса работат во областа на 
пренос на топлина. 

 

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 предметиот Пренос на топлина и 
маса, примарно наменет за студентите на Технички факултет - Битола. 
 
Во Скопје, 19.01.2023 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 
      Проф. д-р Марко Серафимов, с.р. 
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II. ПОСЕБЕН ДЕЛ ОД РЕЦЕНЗЕНТОТ: ПРОФ. Д-Р ИГОР АНДРЕЕВСКИ 

 

Краток опис на содржината: Во овој ракопис насловен како „Збирка на 
решени задачи по Пренос на топлина“ 
презентирани се решени задачи со кои се 
анализираат основните принципи на 
пренесувањето на топлина, изобилува со 
практични реални примери кои придонесуваат 
студентите да добијат чувство за инженерско 
расудување и решавање на проблемите. 
Учебното помагало е концепциски поделено во 
шест (6) глави, потоа содржи предговор, 
листата на ознаки и кратенки користени во него 
и литературата која е користена.  
Пренесување на топлина со кондукција е 
насловот на првата глава од учебното помагало. 
Стационарната кондукција на топлината е 
обработена во првото поглавје од првата глава. 
Со задачите е опфатен и механизмот на 
кондукција на топлината низ еднослојните и 
повеќеслојните ѕидови, истакнат е ефектот на 
топлинската спроводливост, генерирањето на 
топлина врз кондукцијата на топлината и врз 
температурното поле. Во второто поглавје од 
првата глава се дадени задачи од 
нестационарна кондукција, при што се 
анализирани системите во кои температурата е 
променлива во текот на времето, но е 
рамномерна во целиот систем во 
разгледуваниот временски период, користени 
се аналитички решенија и дијаграми за 
пресметување на еднодимензионално 
нестационарно спроведување на топлината низ 
цврсти тела за трите геометриски облици  
Втората глава - Премин на топлина е поделена 
на две поглавја. Во првото поглавје од втората 
глава е опфатен преминот на топлина и 
топлинските отпори при услови на конвекција 
и зрачење на граничните површини на 
еднослоен и повеќеслоен рамен, цилиндричен и 
сферичен ѕид. Решените задачи во второто 
поглавје од втората глава опфаќаат премин на 
топлина низ стапови со бесконечна и конечна 
должина со различни напречни пресеци, како и 
оребрени површини со различни напречни 
пресеци и некои сложени геометрии. 
Пренесување на топлина со конвекција без 
промена на агрегатната состојба е насловот на 
третата глава. Во првото поглавје од третата 
глава анализирана е присилната конвекција, 
размената на топлина како последица на 
струењата на флудите околу површините со 
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различни геометриски облици и низ цевки и 
канали. Разгледани се ситуации на ламинарно и 
турбулентно струење и решени се примери за 
определување на коефициентот на 
топлинопренесување, количината на топлина и 
др. Второто поглавје од третата глава, нуди 
избор на соодветни решени задачи кои треба да 
ги воведат студентите во механизмот на 
природната конвекција, при што е опфатено 
слободното струење на флуидите околу рамен, 
цилиндричен и сферичен ѕид, конвективниот 
коефициент на премин на топлина, 
топлинскиот флукс, турбулентниот граничен 
слој и др. 
Конвективно топлинопренесување при промена 
на агрегатната состојба е насловот на четвртата 
глава. Конвективното топлинопренесување при 
кондензација на флуидите во допир со 
површините на цврстите тела е предмет на 
разгледување во првото поглавје на четвртата 
глава, додека процесите на конвективно 
топлинопренесување при испарување на 
флуидите во допир со површините на цврстите 
тела, со посебен акцент на механизмот на 
меуресто испарување се обработува во 
наредното поглавје. 
Во петтата глава, со приложените задачи се 
анализирани основните законитости на 
пренесувањето на топлина со зрачење, како и 
зрачењето помеѓу две или повеќе површини, 
што е значајно за поголемиот број на реални 
инженерски проблеми. 
Комбинирани задачи од пренесување на 
топлина се приложени во шестата глава на 
учебното помагало.  

Оцена за усогласеноста со предметната 
програма: 

Учебното помагло првенствено е наменето за 
студентите од Техничкиот факултет – Битола и 
е усогласен со предметната програма Пренос на 
топлина и маса што се предава на студиската 
програма Машинство на Техничкиот факултет 
– Битола. Концептот на ракописот нуди 
можност да го користат и студенти од други 
технички факултети кои имаат потреба да го 
изучуваат пренесувањето на топлината. 
Може да се констатира дека е постигната 
целосна усогласеност на ракописот со 
содржината и целите на постоечката предметна 
програма за наведениот предмет.  

Оцена на ракописот: Предложениот ракопис под наслов „Збирка на 
решени задачи по Пренос на топлина“ 



15 
 

изобилува со решени задачи кои поттикнуваат 
развивање на инженерско расудување кај 
студентите и осет за изнаоѓање решенија на 
реални проблеми и предизвици. Приложените 
задачи се со растечко ниво на комплексност, 
надополнети се со теоретски анализи, со 
соодветни слики, што придонесува за 
разбирање и совладување на изнесената 
материја од страна на студентите, како и 
постепено развивање на нивното логичко 
размислување со аналитички пристап. Стилот 
на пишување на учебното помагало е јасен и 
разбирлив за студентите, а тоа е дополнително 
постигнато со презентираната содржина во 
секоја глава.  
Оттука, обработената проблематика, обемот, 
структурата и содржината на ракописот 
соодветствуваат на критериумите за 
универзитетско учебно помагало и истото ќе 
биде од особено значење за студентите, но и за 
сите што имаат потреба за стекнување знаења 
поврзани со пренесувањето на топлината. 

Категоризација: учебно помагало  

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија, 
содржински и структурно и според обемот и 
високиот квалитет е соодветен за употреба како 
учебно помагало на Техничкиот факултет – 
Битола, каде се изучува предметот Пренос на 
топлина и маса. Имајќи го во предвид 
изнесеното, ракописот, од педагошки, стручен 
и научен аспект, во потполност одговара на 
стандардите кои универзитетското учебно 
помагало треба да ги задоволи. 
Ваква збирка на решени задачи која содржи 
решени примери од пренесувањето на топлина 
недостасува на Техничкиот факултет- Битола и 
тоа ја оправдува неопходноста од издавање на 
учебното помагало. Ракописот е погодно 
учебно помагало за студентите на техничките 
науки, каде се изучува предметната област. 

 

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 предметиот Пренос на топлина и 
маса, примарно наменет за студентите на Технички факултет - Битола. 
 
Во Битола, 20.01.2023 година 

РЕЦЕНЗЕНТ 
      Проф. д-р Игор Андреевски, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
 

НА РАКОПИСОТ „ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКА“ ОД АВТОРКАТА 
ВОН. ПРОФ. Д-Р МАЖАННА СЕВЕРИН-КУЗМАНОВСКА 

 
Врз основа на Одлуката на Деканатската управа на Педагошки факултет-Битола    
бр.03-452/3.1, од 19.12.2022 година, за членови на Рецензентската комисија за 
рецензирање на ракописот учебното помагало „Практикум по математика“ од 
авторката вон. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска, наменет за студентите на 
Педагошки факултет-Битола, за предметот Математика, избрани се вон. проф. д-р 
Соња Чаламани и ред. проф. д-р Елена Котевска. 
По добивањето на ракописот и неговото детално разгледување и анализа, до Наставно-
научниот совет на Педагошки факултет во Битола, рецензентите го поднесуваат 
следниов 

ИЗВЕШТАЈ 
Општ дел 

Основни податоци за ракописот 

Назив на ракописот: „Практикум по математика“ 

Назив на предметната програма: Математика 

Назив на студиската програма: Наставник за одделенска настава 
Воспитувач 

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

 Фонд на часови: 3+1, ЕКТС-кредити: 6 

Предметот Математика на Педагошки факултет-Битола на студиската програма 
Наставник за одделенска настава е задолжителен предмет со фонд на часови 3+1, број 
на ЕКТС-кредити 6 и се слуша  во првиот семестар. 
Предметот Математика на Педагошки факултет-Битола на студиската програма 
Воспитувач е задолжителен предмет со фонд на часови 3+1, број на ЕКТС-кредити 6 и 
се слуша  во вториот семестар. 

Реден број на изданието: прво издание 

Општи 
податоци за 
ракописот: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 159 страници (формат Б 
5), напишани на компјутер, со големина на фонтот  12. Текстот е 
поделен во           24 (дваесет и четири) поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 87 слики и 28 табели. 

                      
          РЕЦЕНЗЕНТИ 

вон. проф. д-р Соња Чаламани, с. р. 
проф. д-р Елена Котевска, с. р. 
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Посебен дел од рецензентот: вон. проф. д-р Соња Чаламани  
 

Краток опис на содржината: Ракописот „Практикум по математика“ се 
јавува како прво издание на учебно помагало за 
студентите од прва година на првиот циклус 
студии на Педагошки факултет–Битола кои го 
слушаат предметот Математика на студиските 
програми: Наставник за одделенска настава и 
Воспитувач. Тој всушност е наменет за 
практичниот дел од предметот, односно за 
реализирање на вежбите.  
Практикумот по математика содржи 
математички  термини и изрази од областа на 
математиката, со соодветни примери и решени 
задачи. 
Практикумот е поделен на 6 дела: 
Математичка логика, 
Множества. Релации. Пресликувања, 
Природни броеви. Дропки, 
Однос. Пропорција. Процент, 
Линеарна равенка со една променлива. Систем 
од две линерани равенки со две променливи, 
Геометрија, 
во кои се дадени вкупно 451 задача, од кои 128 
се решени. Решените задачи се 
систематизирани според видот, додека истото 
не е направено за нерешените задачи. Тоа е 
направено со цел студентите самостојно да 
одлучат на кој вид припаѓа дадената задача и 
кој метод ќе го искористат за нејзиното 
решавање.  
Ракописот кој е предаден на рецензија покрај 
решени задачи содржи 39 примери, 28 табели, 
87 цртежи и 4 графици. 
Воедно, авторката оди и чекор понатаму, па 
Практикумот по математика е наменет и за 
студенти од Педагошките факултети кои го 
изучуваат предметот Математика, како и 
дополнителна наставна содржина која можат да 
ја користат надарени и талентирани ученици од 
основните училишта во одделенска настава. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Ракописот е усогласен со предметните 
програми за коишто основно е наменет. 

Оцена на ракописот: Ракописот ги задоволува критериумите за 
учебно помагало. Она што ракописот го прави 
значаен и стручен е што изборот на термините 
и изразите произлегува од практичната настава 
по Математика. Притоа, авторката води грижа 
да не го оптоварува помагалото со општото 
значење на поимите, туку се задржува посебно 
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само на практична примена на наставните 
математички содржини, кој ќе бидат 
најкорисни за идната професија на студентите 
како идни наставници и воспитувачи. Со сите 
овие особености, ракописот недвосмислено ги 
задоволува критериумите што треба да ги 
опфати едно вакво учебно помагало. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
159 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 24 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 87 слики и 28 табели. 

Врз основа на изнесеното, чест ми е и задоволство овој ракопис да го поддржам и да го 
предложам да се отпечати како учебхо помагало на прв циклус студии по предметот 
Математика на студиските проми: Наставник за одделенска настава и Воспитувач, 
примарно наменет за студентите на Педагошки факултет-Битола. 
 
Во Битола, јануари 2023 година 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
вон. проф. д-р Соња Чаламани, с. р. 
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Посебен дел од рецензентот: ред. проф. д-р Елена Котевска 
 

Краток опис на содржината: Ова учебно помагало е наменето за студентите 
од прва година на прв циклус студии на 
Педагошкиот факултет во Битола на 
студиските програми: Наставник за одделенска 
настава и Воспитувач. Практикумот 
претставува поддршка за студентите за полесно 
совладување на наставата по предметот 
Математика и наменет е специфично за 
увежбување на вештините на идните 
наставници и воспитувачи. Математиката е 
предмет за кој од особена важност е јасно и 
прецизно запознавање со основните термини и 
концепти, уште од најмала возраст. Затоа од 
огромна важност оние кои први ја пренесуваат 
кон најмладата популација, да имаат одлична 
подготовка, знаења и вештини. Во практикумот 
се опфатени следните теми:  
- Математичка логика,  
- Множества. Релации. Пресликувања, 
 - Природни броеви. Дропки,  
- Однос. Пропорција. Процент,  
- Линеарна равенка со една променлива. 
Систем од две линерани равенки со две 
променливи,  
- Геометрија,  
преку кратки воведи во математичите поими, 
дефиниции и концепти, решени примери и 
задачи за самостојна работа. Ракописот содржи 
солиден број на табели, цртежи и графички 
прикази за олеснување на разбирањето на 
студентите. Од вкупниот број на задачи, 
приближно 30% се систематизирани и детално 
решени. Остатокот се несистематизирани и 
нерешени задачи, со цел студентот да добие 
најдобра подготовка при реално решавање на 
задачи во пракса. Практикумот исто така може 
да се користи како помагало при работа со 
надарени и талентирани ученици од основните 
училишта во одделенска настава. 

Оцена за усогласеноста со 
предметната програма: 

Оценувам дека ракописот е усогласен со 
предметните програми за кои е примарно 
наменет. 

Оцена на ракописот: Ракописот ги задоволува критериумите за 
учебно помагало. Практикумот е добро 
осмислен, со добар избор и сооднос на решени 
и нерешени задачи. Примената на ова учебно 
помагало при практичното изведување на 
наставата, ќе биде од огромна корист при 
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обучувањето на идните наставници и 
воспитувачи. 

Категоризација: учебно помагало 

Заклучок со предлог за оправданоста 
за објавување: 

Ракописот кој е предаден на рецензија содржи 
159 страници (формат Б5), напишани на 
компјутер, со големина на фонтот 12. Текстот е 
поделен во 24 поглавја (вклучувајќи ја 
литературата) и содржи 87 слики и 28 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 предметот Математика, примарно 
наменет за студентите на Универзитет „Св. Климент Охридски“ /Педагошки факултет. 
 
Во Битола, јануари 2023 година 
 
 
 

Рецензент 
Проф. д-р Елена Котевска,  с. р. 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 21202 - ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И 

МРЕЖИ И 21208 - МУЛТИМЕДИСКИ СИСТЕМИ И МРЕЖИ ЗА ИСПОРАКА 
НА СОДРЖИНИ, НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА  
 
 
Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, објавен во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.11.2022 година, за избор на наставник во 
сите наставно-научни звања во наставно-научните области 21202 - Информациони 
системи и мрежи и 21208 - Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини, 
и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии - Битола, бр. 02-569/5, донесена на 19.12.2022, формирана 
е Рецензентска комисија во состав: Редовен професор д-р Андреа Кулаков, Факултет за 
информатички науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје, Редовен професор д-р Костандина Вељановска, Факултет за 
информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 
Битола и Редовен професор д-р Слободан Калајџиски, Факултет за информатички 
науки и компјутерско инженерство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје.  

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, го 
поднесуваме следниот: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области 21202 - Информациони системи и мрежи и 21208 -  
Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини, во предвидениот рок се 
пријави кандидатот д-р Зоран Котевски. 

 
Биографски податоци и образование 

Кандидатот д-р Зоран Котевски е роден на 27.10.1974 година во Битола. Средно 
образование завршил во родниот град Битола, на електро-машинскиот училишен 
центар „Ѓорѓи Наумов“, на насоката автоматика и сметачка техника. Со високо 
образование се стекнал на Технички факултет - Битола, каде дипломирал на тема 
„Моделирање на World Wide Web графика“ на 30.05.2002 година. 

Во академската 2005/2006 година, се запишал на магистерски студии на Технички 
факултет - Битола. Студиите ги завршил во 2007 година, кога на 26.12.2007 година го 
одбранил магистерскиот труд на тема „Анализа на квалитетот и перформансите на 
техниките за MPEG-2 компресија“. 

Докторска дисертација пријавил на 24.11.2009 година на Технички факултет - 
Битола. Дисертацијата на тема „Моделирање и анализа на перформансите на P2P видео 
стриминг системи“ ја одбранил на 04.03.2013 година, пред Комисија во состав: Ред. 
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проф. д-р Игор Неделковски (претседател), Технички факултет - Битола, Ред. проф. д-р 
Пеце Митревски (ментор), Технички факултет - Битола, Ред. проф. д-р Марјан Гушев, 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - Скопје, Ред. проф. д-р 
Тони Јаневски, Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје и 
Вонр. проф. д-р  Кире Поповски, Технички факултет - Битола. Со тоа се стекнал со 
научен степен Доктор на науки од областа на техничките науки. 

На 24.06.2013 година е избран во наставно-научно звање Доцент на Технички 
факултет - Битола, во наставно-научните области 21202 - Информациони системи и 
мрежи, 21208 - Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини и 20800 - 
Припрема за печатење и ДТП (Desktop Publishing). 

Во моментот е Вонреден професор. Последниот реферат за избор е објавен во 
Билтен на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, бр. 440, од 02.04.2018 
година. 

Кандидатот активно ги владее англискиот, српскиот и хрватскиот јазик. 
Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во 
Билтен бр. 241 од 30.09.2002 (избор во звање Помлад асистент), Билтен бр. 250 од 
30.04.2003 (избор во звање Помлад асистент), Анекс на Билтен бр. 312 од 07.11.2008 
(избор во звање Асистент), Билтен бр. 353 од 07.10.2011 (избор во звање Асистент), 
Билтен бр. 375 од 30.05.2013 (избор во звање Доцент) и Билтен бр. 440 од 02.04.2018 
(избор во звање Вонреден професор), како и вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз 
основа на севкупната 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 Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола, 
кандидатот д-р Зоран Котевски изведува настава и вежби на прв, втор и трет циклус 
студии на студиските програми: Информатика и компјутерска техника (прв и втор 
циклус), Информатички науки и комуникациско инженерство (прв и втор циклус) и 
Информатички науки и компјутерско инженерство (трет циклус), по предметите Веб 
технологии, Принципи на мултимедиски системи и Компјутерска визија на прв циклус,  
предметите Мултимедиски комуникации и мрежи и Диструбиурани мултимедиски 
системи на втор циклус и предметот Напредни мултмедиски системи на трет циклус. 
Исто така, кандидатот учествува во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик, и предавал предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма. 

Кандидатот подготвил и низа дигитални ресурси за студентите, и тоа, дигитални 
книги, презентации, вежби и видео материјали. 

Кандидатот бил ментор на 36 дипломски трудови, а учествувал како член во 
Комисија за одбрана на 21 дипломски трудови. 

Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена или одбрана на шест 
магистерски трудови. 

Кандидатот д-р Зоран Котевски е автор и коавтор на следните рецензирани 
Универзитетски учебнци и учебни помагала: 
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Зоран Котевски. Мултимедиски мрежи - основни концепти. Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии, 174 стр., 
2018. ISBN: 978-9989-870-77-4 

Зоран Котевски. Основни математички конструкции во компјутерската графика 
(координатни системи, вектори, интерполации, трансформации). Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии, 90 стр., 2018. ISBN: 978-9989-870-78-1 

Зоран Котевски, Илиос Вилос. Елементи и принципи на графичкиот дизајн за 
инженери. Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Технички факултет - 
Битола, 126 стр., 2013. ISBN: 978-9989-786-93-8 

Игор Неделковски, Зоран Котевски. Интернет и мултимедија - Практикум (Второ 
издание). Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Технички факултет - Битола, 
118 стр., 2007. 

Игор Неделковски, Зоран Котевски. Интернет и мултимедија - Практикум. 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Технички факултет - Битола, 177 стр., 
2005. ISBN: 9989-786-44-5 

Покрај ангажираноста во формалната наставно-образовна дејност, д-р Зоран 
Котевски учествувал и во програмата за стручно и професионално усовршување „PHP 
MySQL Web Developer“, на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии, усвоена од Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола во март 2019 година. 

Кандидатот бил ангажиран во активности на менторирање на бизнис идеи 
поддржани од проектот EMPLOYOUTH, како дел од Interreg IPA програмата за 
прекугранична соработка „Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020“. 

 
Научно-истражувачка дејност 

Д-р Зоран Котевски, во последните пет години, има објавено 17 рецензирани 
научни трудови во референтни научни публикации, од кои 4 трудови во меѓународни 
научни списанија и 13 трудови во зборници од меѓународни научни конференции, и 
тоа: 
 
Nikola Rendevski, Andrijana Bocevska, Zoran Kotevski and Tome Dimovski. Immersive 
Technologies in 5G-Enabled Applications: Some Technical Challenges of the Novel Usage 
Models. International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), Vol. 
13, Number 6, pp. 31-37, December 2021. 
DOI: 10.5121/ijcsit.2021.13603 | Print ISSN: 0975-4660 | Online ISSN: 0975-3826 

Zoran Kotevski, Natasa Blazheska-Tabakovska, Andrijana Bocevska, Tome Dimovski. On 
the Technologies and Systems for Student Attendance Tracking. International Journal of 
Information Technology and Computer Science (IJITCS), Vol. 10, Number 10, pp. 44-52, 
October 2018. 
DOI: 10.5815/ijitcs.2018.10.06 | Print ISSN: 2074-9007 | Online ISSN: 2074-9015 

Zoran Kotevski, Aleksandar Milenkoski. Are Free Internet Technologies and Services the 
Future of Synchronous Distance Learning?. The Turkish Online Journal of Distance 
Education (TOJDE), Vol. 19, Number 3, pp. 4-14, July 2018. 
DOI: 10.17718/tojde.444604 | ISSN: 1302-6488 
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Zoran Kotevski. Simulating FSPN Models Using Process-Based Discrete-Event Simulation 
Language. Acta Simulatio - International Scientific Journal about Simulation, Vol. 4, 
Number 2, June 2018. DOI: 10.22306/asim.v4i2.42 | ISSN: 1339-9640 

Zoran Kotevski, Igor Nedelkovski, Aleksandar Markoski, Kostandina Veljanovska, 
Andrijana Bocevska, Tome Dimovski, Nikola Rendevski. Media Streaming Technologies: 
Current and Future Trends. Proceedings of the 12th International Conference on Applied 
Internet and Information Technologies, 14 October 2022, Zrenjanin, Serbia. ISBN: 978-86-
7672-361-4 

Mimoza Bogdanoska Jovanovska, Megi Vasileska, Zoran Kotevski, Natasa Blazeska 
Tabakovska. Regional E-Government Development in the Vardar Planning Region. 
Proceedings of the 12th International Conference on Economy, Business & Society in 
Digitalized Environment, 23-25 September 2022, Prilep, Republic of Macedonia. 
ISBN: 978-9989-695-70-4 

Zoran Kotevski, Aneta Shijakova Kotevski. Mitigating Covid-19 Impact on Small Businesses 
and Startups Using Digital Technologies. Proceedings of the 11th International Conference 
on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2021), 15 October 2021, Zrenjanin, 
Serbia. ISBN: 978-86-7672-352-2 

Zoran Kotevski, Natasa B. Tabakovska, Tome Dimovski. Web-Based Solution for Student 
Attendance Tracking - Development and Evaluation. Proceedings of the 10th International 
Conference on Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2020), 16 October 
2020, Zrenjanin, Serbia. ISBN: 978-86-7672-342-3 

Andrijana Bocevska, Zoran Kotevski, Nikola Rendevski, Blagoj Ristevski. Marker-Based 
Mobile Augmented Reality for Application of Visualization in Product Packaging. 
Proceedings of the 9th International Conference on Applied Internet and Information 
Technologies (AIIT 2019), 3-4 October 2019, Zrenjanin, Serbia. ISBN: 978-86-7672-327-0 

Aneta Shijakova, Zoran Kotevski. Fake News Detection in Social Media: A Survey. 
Proceedings of the 9th International Conference on Applied Internet and Information 
Technologies (AIIT 2019), 3-4 October 2019, Zrenjanin, Serbia. ISBN: 978-86-7672-327-0 

Ivan Veselinov, Zoran Kotevski. Can we Fight Social Media with Multimedia Learning 
Systems?. Proceedings of the 2nd International Conference on Advanced Technologies, 
Computer Engineering and Science (ICATCES 2019), 26-28 April 2019, Alanya, Turkey. 

Darko Pajkovski, Nikola Rendevski, Zoran Kotevski, Tome Dimovski, Ilija Hristoski. 
Classification of Jamming Attacks and Detection and Prevention Techniques in Local 
Wireless Networks. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Internet and 
Information Technologies (AIIT 2018), 5 October 2018, Bitola, Macedonia. 
ISBN: 978-9989-870-80-4 

Ljube Bajraktarov, Nikola Rendevski, Zoran Kotevski, Ilija Hristoski, Ramona Markoska. 
Design of LoRaWAN Service Infrastructure Solution for D2D Communication over Physical 
433 MHz Wireless Link. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Internet 
and Information Technologies (AIIT 2018), 5 October 2018, Bitola, Macedonia. 
ISBN: 978-9989-870-80-4 

Zoran Kotevski, Ivan Veselinov, Nikola Rendevski. Architecture for Multimedia Learning 
System with Social Networking Features. Proceedings of the 8th International Conference on 
Applied Internet and Information Technologies (AIIT 2018), 5 October 2018, Bitola, 
Macedonia. ISBN: 978-9989-870-80-4 
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Ilija Hristoski, Tome Dimovski, Zoran Kotevski, Ramona Markoska, Nikola Rendevski. 
Performance Evaluation of Clustered Web Servers Using the Round Robin Scheme. 
Proceedings of the 8th International Conference on Applied Internet and Information 
Technologies (AIIT 2018), 5 October 2018, Bitola, Macedonia. ISBN: 978-9989-870-80-4 

Tome Dimovski, Daniela Koltovska, Zoran Kotevski, Aleksandar Markoski, Ilija Hristoski. A 
Model for an Integrated Intelligent Decision Support System for Environmental Urban 
Traffic Management. Proceedings of the 10th ICT Innovations International Conference, 17-
19 September 2018, Ohrid, Macedonia. ISSN: 1857-7288 

Nikola Rendevski, Darko Pajkovski, Zoran Kotevski, Ilija Hristoski, Ramona Markoska. 
Low-Complex Real-Time Edge Detection with a Compact FPGA Architecture for Embedded 
IoT Applications. Proceedings of the International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies (iCEST 2018), 28-30 June 2018, 
Sozopol, Bulgaria. Print ISSN: 2603-3259 | Online ISSN: 2603-3267 
 

Според податоците од Google Scholar и Semantic Scholar, во последните пет 
години, трудовите на д-р Зоран Котевски имаат вкупно 142 цитирања во референтни 
научни публикации, од кои 22 се во списанија со висок индекс на цитираност, односно 
висок Impact Factor (Clarivate) и CiteScore (Scopus), и тоа: 
 
Списание: SPRINGER Multimedia Tools and Applications 
Цитат во: Vol. 78, 2019, Pages 8723-8735, DOI: 10.1007/s11042-018-6238-4, и 
Цитат во: Vol. 79, 2020, Pages 31981-32009, DOI: 10.1007/s11042-020-09584-0 
Индекси: Impact factor (2021) 2.577, Five year Impact factor (2021) 2.396 

Списание: ELSEVIER Precision Engineering 
Цитат во: Vol. 66, 2020, Pages 382-391, DOI: 10.1016/j.precisioneng.2020.08.004, и 
Цитат во: Vol. 66, 2020, Pages 445-456, DOI: 10.1016/j.precisioneng.2020.08.006 
Индекси: CiteScore (2021) 6.7, Impact factor (2021) 3.315 

Списание: IEEE Access 
Цитат во: Vol. 6, 2018, Pages 31580-31598, DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2842034, и 
Цитат во: Vol. 6, 2018, Pages 66254-66267, DOI: 10.1109/ACCESS.2018.2878456 
Индекси: CiteScore (2021) 6.7, Impact factor (2021) 3.476 

Списание: IEEE Network 
Цитат во: Vol. 32, Issue 6, 2018, Pages 100-107, DOI: 10.1109/MNET.2018.1800121 
Индекси: CiteScore (2021) 18.7, Impact factor (2021) 10.294 

Списание: SPRINGER Journal of Materials Engineering and Performance 
Цитат во: Vol. 30, 2021, Pages 3612–3623, DOI: 10.1007/s11665-021-05697-1 
Индекси: Impact factor (2021) 2.036, Five year Impact factor (2021) 2.099 

Списание: IEEE/ACM Transactions on Networking 
Цитат во: Vol. 28, 2020, Issue 5, Pages 1913-1924, DOI: 10.1109/TNET.2020.3003338 
Индекси: CiteScore (2021) 8, Impact factor (2021) 3.796 

Списание: IEEE Transactions on Automation Science and Engineering 
Цитат во: 01 November 2022 ( Early Access ), DOI: 10.1109/TASE.2022.3217801 
Индекси: CiteScore (2021) 11, Impact factor (2021) 6.636 

Списание: TAYLOR & FRANCIS Interactive Learning Environments 
Цитат во: Published online: 19 Dec 2021, DOI: 10.1080/10494820.2021.2007136 
Индекси: Impact factor (2021) 4.965, Five year IF (2021) 4.491, CiteScore (2021) 7.2 
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Списание: ELSEVIER Journal of Network and Computer Applications 
Цитат во: Vol. 150, 2020, DOI: 10.1016/j.jnca.2019.102498 
Индекси: CiteScore (2021) 15.7, Impact factor (2021) 7.574 

Списание: SPRINGER Peer-to-Peer Networking and Applications 
Цитат во: Vol. 12, 2019, Pages 502–513, DOI: 10.1007/s12083-017-0625-x 
Индекси: Impact factor (2021) 3.488, Five year Impact factor (2021) 3.484 

Списание: ELSEVIER Journal of Industrial Information Integration 
Цитат во: Vol. 20, 2020, DOI: 10.1016/j.jii.2020.100175 
Индекси: CiteScore (2021) 20.9, Impact factor (2021) 11.718 

Списание: SPRINGER The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 
Цитат во: Vol. 119, 2022, Pages 1769–1784, DOI: 10.1007/s00170-021-08449-6 
Индекси: Impact factor (2021) 3.563, Five year Impact factor (2021) 3.471 

Списание: EMERALD Sensor Review 
Цитат во: Vol. 41, Issue 3, 2021, DOI: 10.1108/SR-03-2021-0082 
Индекси: Impact factor (2021) 1.544, Five year IF (2021) 1.747, CiteScore (2021) 3.4 

Списание: EMERALD International Journal of Lean Six Sigma 
Цитат во: Vol. 13, Issue 3, 2022, DOI: 10.1108/IJLSS-06-2020-0075 
Индекси: Impact factor (2021) 5.686, Five year IF (2021) 5.949, CiteScore (2021) 7.2 

Списание: EURASIP Journal on Image and Video Processing 
Цитат во: 2018, Article number: 27, DOI: 10.1186/s13640-018-0265-y 
Индекси: Five year Impact factor (2021) 2.309 

Списание: WILEY HINDAWI Wireless Communications and Mobile Computing 
Цитат во: Volume 2021, Article ID 9298654, DOI: 10.1155/2021/9298654 
Индекси: CiteScore (2021) 3.5, Impact factor (2021) 2.146 

Списание: OPTICA PUBLISHING GROUP: Optics Express 
Цитат во: Volume 29, Issue 22, 2021, Pages 36417-36429, DOI: 10.1364/OE.440835 
Индекси: Impact factor (2021) 3.833 

Списание: International Journal of Informatics Visualization 
Цитат во: Volume 5, Issue 1, 2021, Pages 76-82, DOI: 10.30630/joiv.5.1.431 
Индекси: CiteScore (2021) 1.2 

Списание: HINDAWI: Advances in Multimedia 
Цитат во: Volume 2022, Article ID 5771954, DOI: 10.1155/2022/5771954 
Индекси: CiteScore (2021) 2.2 

 

Кандидатот бил претседател и член на Организацискиот одбор и член на 
Програмскиот одбор на меѓународната научна конференција Applied Internet and 
Information Technologies, која е во ко-организација на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола и Техничкиот факултет „Михалјо Пупин“ - 
Зрењанин, а во 2022 година бил претседавач и модератор на истата конференција. 
Воедно, д-р Зоран Котевски, во 2019 година бил избран и за еден од уредниците на 
меѓународното научно списание ERSICT, кое го издава Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола. 

Во последните пет години, кандидатот рецензирал четири научни трудови за две 
референтни научни списанија индексирани во базите Scopus и Web of Science, како и 
повеќе трудови за меѓународната научна конференција Applied Internet and Information 
Technologies. Исто така, кандидатот бил рецензент и на универзитетско учебно 
помагало со наслов „Практикум по мрежни сервиси“. 
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Кандидатот бил ментор на еден магистерски труд и е ментор два докторски 
трудови. 

Д-р Зоран Котевски е раководител на Катедрата за пресметковно инженерство и 
мрежи, на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола. 
 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

Д-р Зоран Котевски е активно вклучен во стручно-апликативната работа на 
Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола. Кандидатот 
учествувал во проектот „Развој на интерен систем за менаџмент на квалитетот на 
ФИКТ“ кој се реализирал на Факултетот во 2021 и 2022 година. Кандидатот, во 
изминатите пет години, учествувал во два проекти (EMPLOYOUTH и SOLVE) 
финансирани од Европската унија, од Interreg IPA програмата за прекугранична 
соработка „Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020“. 

Кандидатот бил дел од проектниот тим на проектот „Развој и воведување на 
софтвер во производен процес“, финансиран од Фондот за иновации и технолошки 
развој, а исто така бил дел од тимот за имплементација на проектот „Битола стартап 
центар“ од програмата Локални партнерства за вработување. 

Д-р Зоран Котевски активно учествувал во бројни комисии од пошироката 
дејност на Факултетот, и тоа во: Комисија за издавачка дејност, Комисии за 
спроведување на уписи, Комисија за избор на Декан, Комисии за избор на Ректор, 
Комисија за оптимизација (SEO), Комисија за спроведување на приемен испит за втор 
циклус студии, Комисија за спроведување интервју за кандидати за трет циклус, 
Комисии за изработка на предлог правилници (за службени патувања, за распределба 
на средства за научно-истражувачка и стручно-апликативна дејност, за 
систематизација на работни места и работни задачи), Комисија за изготвување на 
спецификација за јавна набавка, Комисија за разгледување на Статутот на 
Факултетското студентско собрание, Комисија за промоција на Факултетот, а во 
изминатиот петгодишен период бил и продекан за финансии и соработка со 
стопанството. 

Кандидатот е автор на учебно помагало (практикум) од стручна област, 
учествувал во изработката на елаборатот за програмата за стручно и професионално 
усовршување „PHP MySQL Web Developer“ и учествувал во Форумот на тема 
„Соработка на Универзитетот со работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни 
студиски програми“. 

Кандидатот учествувал во Комисија за избор на еден наставник во наставно-
научно звање. 

Исто така, кандидатот во 2020 година бил избран за ЕКТС координатор за 
студиските програми на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - 
Битола. 

Кандидатот д-р Зоран Котевски членува со следните професионални стручни 
меѓународни организации: Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), The 
International Society for Optics and Photonics (SPIE) и Internet Society (ISOC). 

 
Оценка од самоевалуацијата 

Кандидатот д-р Зоран Котевски, во периодот од декември 2017 до ноември 2022 
година, во сите извештаи за самоевалуација на Факултетот, од анонимно спроведените 
анкети на студентите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии - 
Битола, има добиено позитивна оценка. 
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ОЦЕНКА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, 
НАСТАВНО-СТРУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА 

 
Кандидатот д-р Зоран Котевски ги исполнува општите услови предвидени во 

Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. За исполнетоста на условите, 
кандидатот има доставено соодветна документација и истите се наведени во следните 
табели 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. 
 
ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ РЕДОВЕН ПРОФЕСОР 

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: 
Просечниот успех на втор циклус изнесува: 
Просечниот успех изнесува _/_за интегрираните студии. 

Не се 
применува * 

2 

Научен степен – доктор на науки од научната област за која се 
избира 

Назив на научната област: (21202) Информациони системи и 
мрежи, (21208) Мултимедиски системи и мрежи за испорака на 
содржини, поле: (212) Компјутерска техника и информатика, 
подрачје: (2) Техничко-технолошки 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: Ebsco, 
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 и научно-
истражувачка дејност. 
1. Назив на научното списание: Turkish Online Journal of Distance 
Education 
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of 
Science (Emerging Sources Citation Index) 
3. Наслов на трудот: Are Free Internet Technologies and Services the 
Future of Synchronous Distance Learning? 
4. Година на објава: 2018 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови 
да/не 

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: International Journal of Information 
Technology and Computer Science 
2. Меѓународен уредувачки одбор (вкупен број членови, број и 
припадност по земји): Вкупно-25. САД-1, Украина-3, Русија-1, 
Франција-1, Индија-9, Јужна Кореа-1, Египет-2, Виетнам-1, 
Пакистан-1, Нигерија-2, Јордан-1, Азербејџан-1, Норвешка-1 

3. Наслов на трудот: On the Technologies and Systems for 
Student Attendance Tracking 
4. Година на објава: 2018 

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: Acta Simulatio - International 
Scientific Journal about Simulation 
2. Назив на членката на ЕУ/ОЕЦД: Словачка 
3. Наслов на трудот: Simulating FSPN Models Using Process-Based 
Discrete-Event Simulation Language 
4. Година на објава: 2018 

ДА 

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: ICATCES 2019 Proceeding Book 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 
Advanced Technologies, Computer Engineering and Science 
3. Имиња на земјите: Турција, Украина, Јордан, Индија, САД, 
Јапонија, Романија, Казахстан, Египет 
4. Наслов на трудот: Can we Fight Social Media with Multimedia 
Learning Systems? 
5. Година на објава: 2019 

1. Назив на зборникот: AIIT 2020 Conference Proceedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 
Applied Internet and Information Technologies 
3. Имиња на земјите: Србија, Македонија, Русија, Унгарија, 

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови 
да/не 

Хрватска, Грција, Индија, Босна и Херцеговина, Романија, 
Словенија, Бразил, САД, Бугарија, Шведска, Египет 
4. Наслов на трудот: Web-Based Solution for Student Attendance 
Tracking - Development and Evaluation 
5. Година на објава: 2020 

1. Назив на зборникот: AIIT 2021 Conference Proceedings 
2. Назив на меѓународниот собир: International Conference on 
Applied Internet and Information Technologies 
3. Имиња на земјите: Србија, Македонија, Русија, Унгарија, 
Хрватска, Грција, Индија, Босна и Херцеговина, Романија, 
Словенија, Бразил, САД, Бугарија, Шведска, Египет 
4. Наслов на трудот: Mitigating Covid-19 Impact on Small Businesses 
and Startups Using Digital Technologies 
5. Година на објава: 2021 

3.6 

Преводи на капитални дела во области кои ги утврдува 
Националниот совет за високо образование и научно-
истражувачка дејност 
1. Наслов на преведеното капитално дело: _______ 
2. Година 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: Мултимедиски мрежи – основни концепти  
2. Место и година на објава: Битола, 2018 

ДА 

5 
Претходен избор во наставно-научно звање - вонреден професор, 
датум и број на Билтен: Билтен бр. 440 од 02.04.2018 

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

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

образование, кандидатот д-р Зоран Котевски ги исполнува и посебните услови за избор 
во наставно-научно звање, предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. За 
исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во следната табела од 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. Условите во 
табелите кои што ги исполнува кандидатот се обележани со “X”. 
 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

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 преку Web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

X 

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

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

Х 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 
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Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

X 

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

 

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

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

 

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

X 

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

 

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

X 

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

 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор, 
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 

X 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 9 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое 
се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

X 

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

X 

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

 

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

 

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

X 

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

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 8 

 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 26 
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Заклучок и предлог 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 
кандидатот, Рецензентската комисија позитивно ја оценува и вреднува наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста 
од поширок интерес на д-р Зоран Котевски. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Зоран Котевски поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, ги исполнува сите услови да биде избран во наставно-научно звање Редовен 
професор во наставно-научните области 21202 - Информациони системи и мрежи и 
21208 - Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола, д-р Зоран Котевски да биде избран во наставно-научно звање 
Редовен професор во наставно-научните области 21202 - Информациони системи и 
мрежи и 21208 - Мултимедиски системи и мрежи за испорака на содржини. 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Редовен професор д-р Андреа Кулаков, с.р. 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 

2. Редовен професор д-р Костандина Вељановска, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски технологии 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

3. Редовен професор д-р Слободан Калајџиски, с.р. 
Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 
Бр. 03-73/1 
26.01.2023 година 
С К О П Ј Е 

 
 
 

ПРЕГЛЕД 
НА ОДОБРЕНИ ТЕМИ НА ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ 

 
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. Марјан 
Стојков 

Специјалистички труд 
„Зајакнување на безбедноста на 

определени личности преку 
физичко и сообраќајно – ескортно 

обезбедување“ 

проф. д-р Марина 
Малиш Саздовска 

Одлука од НС бр. 08-30/4 од 
12.01.2023 година 

2. Андон 
Лазаров 

Магистерски труд „Проценка на 
заканите и ризиците за 
спротивставување на 

самоубиствениот тероризам“ 

  проф. д-р    
Злате   

Димовски 

Одлука од ННС бр. 08-68/18 
од 26.01.2023 година 

 
                                                                                                                                     Д Е К А Н  

 
Проф. д-р Никола Дујовски 
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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. Сања Ѓорѓиоска „Социјална заштита на работниците 
во домашното и споредбеното право“ 

Проф.д-р Саша 
Дукоски 

02-55/35 од 
24.01.2023 

2. Михајло Џима „Европската унија како област на 
слобода,безбедност и правда, со 

посебен осврт на државјанството на 
ЕУ“ 

Проф.д-р Горан 
Илиќ 

02-55/36 од 
24.01.2023 

3. Оливер 
Темелковски 

„Кривични дела против половата 
слобода и половиот морал, со посебен 

осврт на кривичното дело „полов 
напад врз дете кое не наполнило 14 

години“ 

Доц.д-р Пакиза 
Фрќушоска 

02-55/37 од 
24.01.2023 

 
 

декан/директор 
проф. д-р Светлана Вељановска с.р. 
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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. Јасмина 
Шамбевска 

Бебедноста на храна – клучен 
фактор за превенција на 

алиментарни интоксикации 

Проф. д-р 
Снежана 
Стоилова 

25.01.2023 
година 

Бр.Одлука 02-
42/7 

 
 
 
 

                                                                                                                             
Проф. д-р Тања Јовановска 

                                                                                                          
Директор 

 


