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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Агроменаџмент во тутунското стопанство  

Универзитет 
Универзитет Св. “Климент Охридски “, Битола ,  

 

Единица на универзитетот Научен институт за тутун , Прилеп 

Научно поле 

- Растително производство - 403 

- Заштита на растенијата   - 402 

- Наука за земјиштето  и  хидрологија - 401  

- Oрганизациони науки и управување  

- ( менаџмент ) - 506  

-  Биологија - 102 

  

Научна, стручна или уметничка област 

 Индустриски растенија - 40302 

 Друго - 40309 

 Фитопатологија - 40200 

 Ентомологија - 40201 

 Друго- 40209 

 Полодност на земјиштето и фертилизација - 

40105 

 Менаџмент во аграрот- 50616 

 Претприемништво- 50623  

 Екологија  - 10205 

 

Вид на студии Втор циклус на  студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС 

кредити 
60 ЕКТС –едногодишна студиска програма 

Звање што студентот го добива по 

завршувањето на студиската програма  

Магистер по биотехнички науки – област  - 

менаџмент во производството и обработката  на 

тутун  

Звање на англиски јазик што студентот 

го добива по завршувањето на 

студиската програма  

Master of Biotechnical Sciences in the field of  

management in tobacco production and processing   

Времетраење на студиите (во години)  Едногодишна студиска програма – 2 семестри 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2017/2018 

Број на студенти што се планира да се 

запишат на студиската програма 
10 

Јазик на којшто ќе се изведува 

студиската програма 
македонски 
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Дали студиската програма се поднесува 

за акрдитација или за повторна 

акредитација 

Акредитација  

Година на поднесување на студиската 

програма за акредитација/повторна 

акредитација 

2017/2018 

Web страна на Универзитетот и 

Единицата на Универзитетот носител на 

студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.tip.edu.mk 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на високообразовната установа Универзитет “Св. Климент Охридски“- 

Битола, Научен институт за тутун-Прилеп 

Седиште Кичевска бб, 7500 Прилеп 

Веб страница 
www.tip.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Научен институт (единица во состав на 

Универзитет „Св. Климент Охридскиˮ-

Битола) 

Податоци за основачот (на приватната 

високообразовната установа) 

  

Податоци за последната акредитација Одбор за акредитација и евалуација на 

високото образование – Решение бр.  

12-158/2  од 26.04.2012   

Студиски и научно-истражувачки подрачја 

за кои е добиена акредитација 

 

Биотехнички науки  - 4 

Единици во состав на високообразовната 

установа 

Во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола: 12 единици (10 

факултети, 1 висока школа и 1 институт) и 2 

придружни членки 

Студиски програми што се реализираат во 

единицата која бара проширување на 

дејноста со воведување на нова/и 

студиска/и програма/и 

Втор циклус на универзитетски студии 

      

 Производство на тутун  (ПТЕ)  

     едногодишни (60 ЕК)  

 Производство на тутун  (ПТД) 

двегодишни (120 ЕК) 

 Обработка и преработка на тутун  

(ОПТЕ) едногодишни (60 ЕК) 

 Обработка и преработка на тутун  

(ОПТД) двегодишни (120 ЕК) 

 Трет циклус на универзитетски студии  

                          (180 ЕК)  

 Технологија на производство и 

обработка  на тутун и производи од 

тутун 

Податоци за меѓународна соработка на 

планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

Меѓународната соработка на Научниот институт 

за тутун-Прилеп со  академски установи и 

бројни научноистражувачки институции  

постојано се развива. Се склучуваат договори за 

билатерална меѓунардна соработка, како и 

научна и техничка соработка: 

- Бр. 02-409/10 од 21.04.2016 година со 

Империал тобако ТКС ад. Скопје 

- Бр. 03-450/1 од 3.06.2014 година со 

Институт за тутун и тутунски производи Р. 

Бугарија 

- Бр. 03-1000/1 од 7.12.2009 година 

Ветеринарен факултет Битола 

- Бр. 03-384/1 од 4.06.2008 година Институт за 

ратарство и повртларство, Нови Сад Р. 

Србија 
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- Бр. 03-457/1 од 1.07.2008 Земјоделски 

факултет, Земун Белград,  Р. Србија 

 Соработката  од областа на наставата е 

континуирана и сознанијата, кои постојано се 

збогатуваат, се од особена корист за студентите. 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

Научниот институт за тутун – Прилеп 

располага со одлични материјално-технички 

и просторни можности за нормално 

одвивање на наставно образовниот процес, 

што во целост кореспондираат со 

предвидените стандарди и критериуми за 

акредитација за вискообразовната дејност. 

Исто така НИТП располага со 

експериментално поле за изведување на 

практична настава на студентите во кругот 

на самиот Институт. 

 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Научниот институт за тутун –Прилеп 

располага со современа лабораториска 

опрема  која се користи за реализирање на 

практична настава. Постојат голем број на 

апарати и инструменти кои се користат за 

двете студиски програми. Во последната 

академска година  во Институтот се 

евидентирани повеќе од 96 

апарати/инструменти. Постои тенденција на 

постојано зголемување и осовременување на 

истите.   

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

 

/ 

Број на студенти (првпат запишани) / 

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 

14 

Број на лица во соработнички звања - 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за секоја 

единица одделно 

 

/ 

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

 

 
  

  
 

За обезбедување на квалитет на студиите 

разработени се сите потребни механизми за 

внатрешна евалуација, како и надворешна 

евалуација  

Фрекфенција на самоевалуциониот процес 

(секоја година, на две години, на три 

години) 

Секоја година / три години на ниво на 

Универзитет 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

Извештај од надворешна евалуација од 

Агенцијата за евалуација на високото 

образование на Р. Македонија од 7.12.2006 год.  
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Други податоци кои установата сака да ги 

наведе како аргумент за нејзината 

успешност  

НИТП се карактеризира со деветдецениска 

научноистражувачката дејност која 

континуирано ja развива и имплементира во 

образувањето на кадри од областа на 

производството на тутун. 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА 

ЕДИНИЦАТА 

 

На седницата на Научниот совет на Научниот институт за тутун – Прилеп, одржана на  

06.10.2016 година со Одлука бр. 16-915/5 е усвоен предлогот за акредитација на 

студиската програма АГРОМЕНАЏМЕНТ ВО ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО  
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, одржана 

на  23.11.2016год.  , со Одлука бр.  14-1643/7-19 , беше усвоен предлогот за  акредитација 

на студиската програма АГРОМЕНАЏМЕНТ ВО ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО од 

страна на Научниот институт за тутун – Прилеп.   
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА  

Научниот институт за тутун - Прилеп располага со простории за изведување на настава 

(две конференциски сали со капацитет до 150 седишта и површина од 159,38 m
2
) и 

експериментално поле од околу 20 ha за изведување на полски опити, како и две 

биолошки лаборатории – стакленици (стар – 112,81 m
2
; нов – 441,75 m

2
) за изведување на 

вегетациски опити во текот на сите годишни времиња.  

Институтот ги има потребните акредитирани лаборатории, според стандардот МКС EN 

ISO/IEC 17025:2006  за изведување на вежби   и научноистражувачка работа, во кои се 

користат современи признати и стандардни методи за соодветните истражувања на 

тутунот и тутунските производи: Лабораторија за контрола на квалитет на семе од год. 

земјоделски растенија L01 (36,12 m
2 

+ 33,00 m
2 

= 69,12 m
2
), Лабораторија за контрола на 

квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал L02 (82,80 m
2 

23,80 m
2
 = 106,60 

m
2
), Лабораторија за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи L03 (73,06 + 

29,15 + 54,60 + 70,50 + 23,41 = 250,72 m
2
), Лабораторија за контрола на автентичност и 

квалитет на тутунска суровина L04 (47,90 m
2 

+ 82,80 m
2 

= 130,70 m
2
).  Исто така постојат и 

лаборатории за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели, со вкупна површина 

од 160,97 m
2 

( 55,80 m
2
 + 23,20 m

2
 + 53,13 m

2
 + 28,84 m

2
). Целокупната лабораториска 

површина изнесува 718,11 m
2
. 

Професорите вработени во Научниот институт за тутун ангажирани во студиската 

програма Агроменаџмент во тутунското стопанство  имаат работни кабинети со вкупна 

површина од 343,76 m
2
. За професорите од други Универзитети ангажирани во оваа 

студиска програма има една голема и две помошни простории од 78,81 m
2
. 

Во Институтот има библиотека, која располага со современа стручна литература 

неопходно потребна за изведување на предметната настава на студиите, со површина од 

79,32 m
2
. 

На студентите им стојат на располагање Ген банка (14,85 m
2
) и Лабораторија „In vitro“ 

(67,08 m
2
). 

Во просторот која се користи за постдипломските студии влегуваат канцелариите на 

директорот (40,18 m
2
), секретарот (20,19 m

2
), архивата (26,34 m

2
), книговодството (25,07 

m
2
) и   благајната (17,08 m

2
), чија вкупна површина изнесува 128,86 m

2
.  

Од горенаведените податоци произлегува површината на целокупниот простор предвиден 

за реализација на студиската програма кој изнесува 2144,73 m
2
. 

 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во  

Прилогот бр.1. 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА  

Компјутерската опрема – Во Научниот институт за тутун секој кабинет е  

опремен со компјутерска техника и поврзан со интернет и телекомуникациска мрежа. 

Институтот располага со 33 персонални компјутери, 11 лап топ компјутери, 
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графоскопи, 2 ЛЦД проектори, 10 мултифункциски печатачи,  10 ласерски печатачи, 

фотокопир и друго. 

 

 

Вид на опрема Намена  Количина 

(парчиња) 

Автоклав Автоклавирање на подлоги 3 

Стерилизатор Сушење и стерилизирање 5 

Ламинарна комора Безбедни услови за работа со 

растителен материјал и култури 

2 

Инкубатор Инкубација и времено одржување на 

чисти култури од микроорганизми  

2 

ELISA читач Читач на микротитарски плочи 1 

Вортекс Мешалка за краткотрајно мешање  1 

Магнетна мешалка континуирно мешање на рaствори со 

магнетно стапче 

3 

рН метар Мерен инструмнет за одредување на 

рН вредност на раствори 

3 

Микроскоп со камера Микроскопски преглед на објекти со 

можност за фотографирање 

2 

Светлосни мокроскопи  Микроскопски  преглед на 

растителен материјал  

3 

Бинокулар без и со камера Макроскопски преглед на објекти со 

можност за фотографирање 

2 

Бинокулар Макроскопски преглед на објекти 1 

Аналитичка вага Мерење на помала маса 7 

Техничка вага Мерење на маса 4 

Сушница Конвективно сушење  4 

Термостат Термостатирање на одредена 

температура 

4 

Ртилиште Одредување на ׳ртливоста на семе 3 

Делител на семе Фракциона поделба на семе  1 

Дестилатор со водена пареа Дестилирање 4 

Решо за согорување Согорување на материјал 3 

Микробранова печка за согорување Разградување на материјал со 

микробранови 

1 

Водено купатило Загревање, концентрирање и сушење 4 

Влагомер Одредување на апсолутна влага 2 

Електричен млин Гранулуирање на материјал 3 

Лабораториска клацкалка Мешање на раствори 2 

Термохигрометар Одредување на влажност и 

температура во амбиентот 

1 

Барометар Одредување на атмосферски 

притисок 

1 

Шутелапарат Одредување на степен на каталазна 

активност 

2 

Машина за пушење Автоматски пушач на тутунски 1 
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проиаводи 

Автоматска вага за сортирање на 

цигари 

Сортирање на цигари според маса 1 

Апарат за одредување на влага поКарл 

Фишер-Титратор 

Одредување на вода во кондензат 1 

Апарат за одредување на отпор на 

повлекување на цигари и филтер 

стапчиња 

Одредување на опор на повлекување 1 

Апарат за одредување на CO/CO2 Одредување на волумнески удел на 

јаглроден монокси и диоксид 

1 

Апарат за одредување каталазна 

активност  

Одрердување фермент каталаза и % 

на мувлосаност на тутунската 

суровина 

 

1 

Електричен систем на сита   Одредување содржината  на песок  

во тутунската суровина ,Одредување 

фракционенсостав на тутунската 

суровина  

1 

Муфолна печка Согорување на материјал  1 

Лабораториска машина за режење на 

тутун 

Режење на тутун 1 

Гасен хроматограф со 

пламенојонизационен детектор 

Разделување на компонети и 

идентификација 

1 

Атомски апсорпционен спектрометар 

со графитна печка 

Одредување на концентрација на 

елементи 

1 

Апарат за пречистување на вода со 

реверзна осмоза 

Пречистување на вода 1 

Пламенфотометар Одредување на концентрација на 

елементи 

2 

UV VIS  Спектрофотометар Спектроскопска анализа на 

соединенија 

1 

Песочно купатило Водено согорување на растителен 

материјал 

2 

Микротом Сечење на трајни растителни 

препарати 

1 

Компјутеризирана метеоролошка 

станица   

 Софтверски прием и превземање на 

метеоролошки податоци 

1 

 

Лабораториска опрема која се користи во процесот на едукација и во 

научноистражувачката работа е сместена во 8 специјализирани лаборатории, од кои 

првите 4 се акредитирани според стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006:  

- Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија;  

- Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал; 

- Лабораторија за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи; 

- Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина; 

- Лабораторија за фитопатолошки и херболошки истражувања; 
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- Лабораторија за ентомолошки истражувања;   

- Лабораторија за култура на ткиво (In vitro); 

- Биолошка лабораторија со два стакленика;  

Исто така, Научниот институт за тутун-Прилеп располага со: 

- Банка на гени (кај тутунот и други индустриски култури) со две современи ладилни 

комори (една за активни чување на референтни примероци семенски материјал, а втората 

за долгорочно чување на примероци семенски материјал) и 

-современа метеоролошка станица. 

 6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите, 

односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на 

самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат 

потпомогнати со стипендии, средства на компании коишто ги финансираат студиите на 

своите вработени како и средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови и грантови 

на домашни или меѓународни институции како и средства од сопствените приходи на 

Институтот . Висината на износот за школарината, начинот на плаќање и другите услови 

се регулирани со Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на втор циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

 

Наставен кадар на студиската програма 

АГРОМЕНАЏМЕНТ ВО ТУТУНСКОТО СТОПАНСТВО  

 - втор циклус едногодишни универзитетски студии - 
    

 

Р.б

. 

Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот ги предава 

или е планирано да ги предава на 

Единицата каде што се организира 

студиската програма 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

1 
Проф. д-р Гордана 

Мицеска 

1.Организација во производството на 

ориенталски тутун 
4+3 

2 
Проф. д-р Мирослав 

Димитриески 

1.Организација во производството на 

ориенталски тутун 
4+3 

2.Примена на законската регулатива во 3+2 
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процесите на производството,прометот и 

откупот на тутунот 

3 
Проф. д-р Ана Корубин – 

Алексоска 

1.Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката на 

тутунот 

4+3 

2.Примена на законската регулатива во 

процесите на производството,прометот и 

откупот на тутунот 

3+2 

3. Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од тутун 

3+2 

4 
Проф. д-р  Биљана 

Гвероска 

1.Принципи на добра земјоделска 

практика со еколошки менаџмент 

3+2 

2.Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката на 

тутунот 

4+3 

5 
Проф. д-р  Валентина 

Пеливаноска 

1.Агротехникa и заштита на тутунот 3+2 

6 Проф. д-р  Петре Ташкоски 1. Агротехникa и заштита на тутунот  3+2 

7 Проф. д-р Весна Крстеска 
1.Принципи на добра земјоделска 

практика со еколошки менаџмент 

3+2 

8 
Проф. д-р  Јордан 

Трајкоски 

1.Агротехникa и  заштита на тутунот 3+2 

9 
Проф. д-р  Марија 

Србиноска 

1.Вовед во научно-истражувачката работа 

2.Контрола на квалитетот на тутунот и 

тутунските производи 

3+2 

 

3+2 

10 Доц. д-р. Силвана Пашоска 

1.Агропретприемништво 

2.Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката на 

тутунот 

4+3 

4+3 

11 Доц. д-р Милан Митрески 
1. Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од тутун 

3+2 

12 Доц. д-р Каролина Кочоска 
1.Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од тутун 

3+2 

13 
Доц. д-р Билјана 

Јорданоска Шишкоска 

1.Вовед во научно-истражувачката работа 3+2 

14 Доц.д-р Наташа Здравеска 1.Контрола на квалитетот на тутунот и 

тутунските производи 

3+2 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на 

студиската програма е даден во Прилог бр.4 

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори: 

-          Проф. д-р Гордана Мицеска   (Одбор за акредитација и евалуација на високото  

            образование, Решение бр 13-155/6 од 11.02.2016) 

-          Проф. д-р Мирослав Димитриески (Решение бр 13-155/2 од 11.02.2016) 

-          Проф. д-р Ана Корубин – Алексоска (Решение бр 18-103/2 од 17.10.2016) 
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-          Проф. д-р Валентина Пеливаноска (Решение бр. 13-155/3 од 11.02.2016) 

-          Проф. д-р Марија Србиноска (Решение бр 13-155/4 од 11.02.2016) 

-          Проф. д-р Биљана Гвероска (Решение бр. 13-155/5  од 11.02.2016) 

-          Проф. д-р Весна Крстеска (Решение бр. 13-155/7  од 11.02.2016) 

-          Доц. д-р Силвана Пашовска (Решение бр 18-299/2 од 17.10.2016) 

 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО 

ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 

предмети од студиската програма се дадени во Прилогот бр.2. 

 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО 

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките подрачја, 

полиња и области, студиската програма припаѓа во  

Научно -

истражувачко 

подрачје - 

 

Научно поле: 

 

 

Научни области: 

 

Биотехнички науки 4 Растително производство - 403 

Индустриски растенија - 

40302 

Друго - 40309 

 

 Заштита на растенијата   - 402 

Фитопатологија – 40200 

Ентомологија - 40201 

Друго – 40209 

 Наука за земјиштето и 

хидрологија -  401 

Плодност на земјиштето и 

фертилизација – 40105 

Општестверни науки 

– 5 

 Ореганизациони  науки и 

управување ( менаџмент) - 506 

Менаџмент во аграрот- 

50616 

Претприемништво- 50623  

 

 

Природно- 

математички науки   1 

 

 

Биологија-  102         Екологија -  10205         
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10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 Втор циклус на студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната рамка на 

високо-образовни квалификации VIIA 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

- Студиската  програма  по  Агроменаџмент во тутунското стопанство  

профилира  кадри во согласност со концептот на модерното универзитетско образование за 

непосредно поврзување на теоријата со практиката за потребите на тутунското стопанство и 

бизнис секторот според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини за  работење 

во повеќе производни и откупни претпријатија  на тутун. При тоа се обучуват кадри 

оспособени да работат со  процесите  во  тутунското стопанство од областа на 

производството, обработката,   откупот и прометот на тутунот.     

Производство на тутун  бара имплементација на современите достигнувања во 

агротехниката, заштитата , производството на семенски материјал и тутун се со цел 

остварување на поголема нето добивка. Потребата од кадри со солидни и продлабочени 

знаења од областа на агроменаџментот , поткрепени со научноистражувачка работа е 

далеку поголема од денешните согледувања. Во услови на осовременување и зголемување 

на производство на ориенталскиот тутун во Р. Македонија и присуството на поголем број 

на странски компании регистрирани за откуп на тутун , како и поддршката на Владата на 

Р. Македонија, во развојот на тутунското производство, се поголема е потребата од ваков 

кадар на пазарот на трудот во нашата земја имајќи во предвид дека тутунот е една од 

најпрофитабилните гранки во Р. Македонија како за државата така и за непосредните 

производители на тутун, гранка која има регулирани законски односи на откупувач и 

производител со загарнтирани цени и откуп.  

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 

ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

Пољопривредни факултет, Београд( www.agrif.bg.ac.rs), Агрономски факултет , 

Чачак ( www.afc.kg.ac.rs), и Пољопривредни факултет , Бања Лука ( www.agro.unibl.org), 

Пољопривредни факултет , Нови Сад ( www.polj.uns.ac.rs), Пољопривредни факултет, 

Лешак, ( www.agr.pr.ac.rs), Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, (http://www.pfos.hr) ,Aristotle University of Thessaloniki (www.auth.gr), Escuela 

technica Superior de ingenieria Agronomica (www.centro.us.es) 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или 

студирање), кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи 

методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на 

систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основa ли 

можност за оригиналност во развивањето и/или примената на 

автономни идеи во контекст на истражувањето; Способност за 

употреба на проширено и продлабочено знаење; Покажува високо   

http://www.agrif.bg.ac.rs/
http://www.polj.uns.ac.rs/
http://www.auth.gr/
http://www.centro.us.es/
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факултет, (  на професионална компетентност во едно или повеќе 

специфични научни полиња; Поседува знаење од една или повеќе 

предметни области кои, во дадените научни полиња, се базираат на 

најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми 

со одредена оригиналност во нови или непознати средини и во 

мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; 

Способност за справување со сложени прашања, систематски и 

креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и 

ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, 

општествените и етичките одговорности при примената на 

стекнатото знаење и проценка; Способност за оценување и селекција 

на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од 

предметните области, и поставување на нови анализи и решенија на 

научна основа. 

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и 

со рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со 

нестручни лица, јасно и недвосмислено; Преземање значителна 

одговорност за заедничките резултати, водење и иницирање 

активности. 

Вештини на 

учење 

Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно и самостојно делување при 

стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки; 

Способност за преземање одговорност за понатамошен 

професионален развој и усовршување. 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Знаење и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање на појавите и процесите во полето 

на организациските науки и управување ( менаџмент) полето на 

растителното производство, заштитата на растенијата,  но и полето 

на биолошките науки.                

Покажува   познавање  на  основните  теми  во областа  на 

технологијата и организација на производството на тутунски расад, 

технологијата на производство, обработка и промет на тутунот, 

агротехниката, хемијата, заштитата на тутунот, методологија на 

научноистражувачката работа, математичко-статистичка обработка 

на добиените резултати и друго.   

 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за прибирање, анализирање и презентирање 

информации од изведените полски  и   лабораториски   научно-

истражувачки испитувања во областа на менаџментот, 
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технологијата на производство, обработката и преработката  на 

тутунот, најчесто при водењето на индивидуални семејни бизниси 

во правец на поставување на нови современи технологии на 

работа, имплементација на современата техничка понуда н а  

п аз ар о т  ,  р аб о т а  и  п л ан и р а њ е  в о  с т р уч н и  т и м о в и  з а  

з г о л е м ен а  еф и к асн о ст  в о  м е н аџ и р а њ ет о  со  

ст о п ан ск и т е  с уб ј е к т и  и  заштитата на животната средина. 

Способност за 

проценка 

Способност за проценување и задоволување  на потребите на 

пазарот од соодветна тутунска суровина. Проценување на 

потребните количини семенски материјал, со обемот на 

производство на тутун.  Имплементирање на менаџментот  во  

областа  на  технологијата на производство,обработката,откупот на 

тутун,  притоа  земајќи  ги  предвид  релевантните лични, 

општествени, научни и етички аспекти.Способност за успешно 

менаџирање преку давање на добар акционен план за работа, 

калкулација на трошоците и правилно насочување на 

расположливите средства во инвестирање.  

Комуникациски 

вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози, аргументирани 

и рационално поткрепени со резултати од научноистражувачки и 

лабораториски испитувања, според поставените методологии. 

Способност да комуницира и да споделува идеи поткрепени со 

решенија, како со стручната фела од  тутунското стопанство така и 

со целокупната општествена јавност. 

Способност  за  комбинирање  на  теоријата  и  праксата  за  

решавање  на проблеми во  технологијата на производство, 

обработката , преработката и прометот на тутун, за објаснување на 

причините и за избор на адекватно решение. 

Способност  ефективно  да  комуницира  преку пишувани  

извештаи  и  усни презентации, употребувајќи  соодветна 

терминологија и технички јазик. 

Вештини на 

учење 

Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно знаење и 

учење во областа на менаџментот  во процесите на производството 

обработка, преработка и промет на тутун. 

Со професионален пристап во работата го применува стекнатото 

знаење и разбирање во сите фази на тутунопроизводниот процес. 

Има способност за пронаоѓање на научни факти, нивна анализа и 

имплементација во истражувачкиот процес,  но и во  усовршување 

на разни производни процеси, организирање на семеен бизнис, 

изработување на финансиски план за производни задруги и 

претпријатија. 

  
 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиската програма е во времетраење од 1 (една) година односно 2 (два) семестри. 
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16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат со 

најмалку 60 ЕКТС кредити. 

 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ 
 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно 

Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот  

“Св. Климент Охридски - Битола”,  Правилникот за условите, критериумите и правилата 

за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола (член 9 – член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување 

студенти на втор циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е 

дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.   

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

трет циклус студии. 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, согласно 

измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 17, од 

11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно 

ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот 

и изборни наставни предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во 

студиските програми на единиците на државните универзитети.  

Вториот циклус студии опфаќа вкупно 3  задолжителни предмети, коишто на 

студентот му обезбедуваат 30 кредити. Бројот на изборни предмети, што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на 

Универзитетот, изнесува 1, коишто на студентот му обезбедуваат вкупно 5 кредити, и 
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бројот на изборните наставни предмети коишто студентите ги избира од редот на сите 

изборни наставни предмети застапени во студиските програми на единиците на државните 

универзитети изнесува 1 и тие на студентот му обезбедуваат 5 кредити. Исто така, 

студентот има обврска да изработи и јавно да брани магистерски  труд, којшто се 

вреднува со 20 кредита.  

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со 

Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд 

часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос 

на наставните дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на 

студиската програма. 

ПРВА ГОДИНА  

 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети  Кредити Фонд на 

AМТ 101 Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката 

на тутунот 

10 4+3 

AМТ 102 Организација во производството на 

ориенталски тутун 
10 4+3 

AМТ 103 Агропретприемништво 10 4+3 

 Вкупно кредити   I семестар 30  
 

Изборни предмети од НИТП 
  

Втор семестар  
 

Шифра Изборни предмети  
 

Кредити  
Фонд на 

часови  

AМТ 201 
Вовед во научно истражувачката 

работа  
5 3+2 

AМТ 202 
Принципи на добра земјоделска 

практика  со еколошки менаџмент   

5 3+2 

AМТ 203 
Контрола на квалитетот на тутун и 

тутнските производи  
5 3+2 

AМТ 204 

Примена на законската регулатива 

во процесите на производството, 

откупот и прометот  на тутунот  

5 3+2 

AМТ 205 

Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од 

тутун 

5 3+2 

AМТ 206 Агротехникa  и заштита на тутунот 5 3+2 
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Листа на изборни предмети од Јавните универзитети на Р.М. 

 

Шифра Предмет Кредити 
Фонд на 

часови  

 Кој било предмет застапен на НИТ и 

единиците на Јавните Универзитети на РМ 
5 

 

 

Шифра Предмет Кредити 
Фонд на 

часови  

 

AМТ 301 
Магистерски труд 

20 
 

 Вкупно кредити II сем. 30  
 ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА 60  

 

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 3 

Процент на задолжителни предмети 60 

Број на изборни предмети (група 1) 1 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат 

од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот) 

 

20 

Број на изборни предмети (група 2) 1 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, 

предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно) 

20 

Вкупно предмети 5 

            Листа на задолжителни предмети  

ПРВА ГОДИНА  

 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети  Кредити Фонд на 

AМТ 101 Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката 

на тутунот 

10 4+3 

AМТ 102 Организација во производството на 

ориенталски тутун  

10 4+3 

AМТ 103 Агропретприемништво  10 4+3 

 Вкупно кредити   I семестар 30  
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        Листа на изборни предмети  

Втор семестар  

 

Шифра 
Изборни предмети  

 
Кредити  

Фонд на 

часови  

AМТ 201 
Вовед во научно истражувачката 

работа  
5 3+2 

AМТ 202 
Принципи на добра земјоделска 

практика  со еколошки менаџмент   

5 3+2 

AМТ 203 
Контрола на квалитетот на тутун и 

тутнските производи  
5 3+2 

AМТ 204 

Примена на законската регулатива 

во процесите на производството, 

откупот и прометот  на тутунот  

5 3+2 

AМТ 205 

Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од 

тутун 

5 3+2 

AМТ 206 Агротехника  и заштита на тутунот 5 3+2 

21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола во согласност со бројот на расположиви 

акредитирани ментори на втор циклус студии. Во прва година во академската 2017/2018 

год. планирано е да се запишат вкупно 10 студенти. 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми 

книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува доволен број 

преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и 

стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во 

целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од 

студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој 

наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.  
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23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

 

Web страната на единицата: www.tip.edu.mk 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање :  Магистер по биотехнички науки – област  - менаџмент 

во производството и обработката  на тутун  

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е   Master of Biotechnical Sciences 

in the field of  management in tobacco production and processing   

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 

Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската 

асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се 

добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на 

годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 
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26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА   

 

Научниот институт за тутун - Прилеп изврши самоевалуација на втор циклус 

едногодишни и двегодишни универзитетски студии за што е изготвен Извештај за 

самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп- 2012/2013 до 2014/2015.  

Извештајот е усвоен од страна на Научниот совет на институтот со Одлука бр. 16-

1092 /2  од 30.11.2015 година и поставен на web страната на  Научниот институт за тутун – 

Прилеп: www.tip.edu.mk. Истиот претставува конститутивен елемент на Извештајот за 

самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ - Битола (ноември, 2015; 

www.uklo.edu.mk) 

Врз основа на направениот процес на самоевалуација може да се констатира дека 

Научниот институт за тутун-Прилеп покажува тренд на перманентно надоградување и 

усовршување на наставно-образовниот процес и научно-истражувачката работа.  

Опременоста на лабораториите со апарати и инструменти бележи постојан пораст а 

со тоа и  квалитетот на научноистражувачката и наставната дејност, како и 

оспособувањето на студентите за научна работа. Постојана присутност и целосна 

достапност на наставнонаучниот кадар се исто така од големо значење.  

Активната меѓународната соработка овозможува да се следат најновите научни 

достигнувања од областа на производството на тутун, што од друга страна претставува 

можност за остварување на мобилност на студентите. 

Во однос на дијагностицираните слабости се преземаат потребните мерки и 

активности за нивно надминување. 

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 

 

 

Универзитет ,,Св. Климент 

Охридски“Битола 

-  
 
 

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА 
 
  

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа 

и УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за 

препознавање на академски квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван 

да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле 



26 

 

следени и успешно завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е додаден овој 

додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, 

еквавилентноста со други студии и сугестии за признавање. 

 
 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

 

1.1 Име:  

 

1.2 Презиме:  

 

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:  

 

1.4 Матичен број:  

 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

 

2.1 Датум на издавање:  

 

2.2 Назив на квалификацијата: 
Магистер по биотехнички науки- област- 

менаџмент во производството и обработката на 

тутун 2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Агроменаџмент во тутунското стопанство, 

биотехнички науки -4 , 401,402, 403, 506,102; 
 

 

 

401 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 
Ун. „Св. Климнет Охридски“, Битола 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна) која ја администрира дипломата: 
Научен институт за тутун, Прилеп 

 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии): Академски студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата Времетраење на 

студиите: 

Втор циклус едногодишни 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС 

Кредити 
 1 (една) година, 60 ЕКТС 

 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 
Завршен прв циклус четиригодишни студии и  

стекнати 240 ЕКТС 
 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни):  

 

4.2 Барања и резултати на студиската програма:  

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, 

оценки, ЕКТС кредити) 
Агроменаџмент во тутунското стопанство 

60 ЕКТС 

 

  
4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми за 

добивање на оценките) 
до 50  бода                  -  5 (пет)    ( F ) 

од 51 до 60 бода         -  6(шест)   ( E) 

од 61 до 70  бода         - 7 (седум)  ( D) 

од 71 до 80 бода          -  8 (осум)  ( C) 

од 81 до 90 бода          -  9(девет)  (B ) 

од 91 до 100 бода        - 10 (десет)( A) 

 

 

 

 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите 
                               

 

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 
 7 ( седум) (D) 
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5.1 Пристап до понатамошни студии 
                               

 

5.2 Професионален статус (ако е применливо) 
  

 

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
 10( десет) (A) 

 

6.1 Дополнителни информации за студентот:  

 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:  

 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

 

7.1 Датум и место:  

 

7.2 Име и потпис:  

 

7.3 Функција на потписникот:  

 

7.4 Печат  

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

 
 
 
 

8.1. Видови високообразовни установи 

 
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола е 

највисока автономна јавна високообразовна, научна, 

односно уметничка    установа,    која    го    

обезбедува единството во вршењето    и развојот на 

високото образование,  науката,  уметноста  и  

стручноста  и непосредно и преку своите единици од 

различни студиски подрачја пренесува сознанија од 

повеќе научни односно уметнички подрачја и 

дисциплини. 

 
 
 
 
 

8.2 Вид на студии 

 
Академските  студии  ги  оспособуваат  студентите  за 

вршење на дејности во науката  и високото 

образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и 

општеството во целост преку оспособување за развој и 

примена на научните и стручните достигања. 

Стручните студии им даваат на студентите знаења и 

вештини   кои   им   овозможуваат   вршење   на   

стручни 
занимања и ги оспособуваат за непосредно 
вклучување во 

работниот 

процес. 
 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 
 

Системот за обезбедување и оценување на 
квалитетот на високото образование се потпира врз 

функционирањето на  Одборот за акредитација и Агенцијата за евалуација. 

Одборот за акредитација врши одобрување, 

потврдување и признавање на

 високообразовната установа и на 
студиските програми за вршење високообразовна 
дејност 

во согласност со Законот за високо образование. 

Агенцијата за евалуација врши процена на 

квалитетот на вршењето  на  високообразовната  

дејност,  управувањето, 
финансирањето,   академските   и   други   активности   
и 

нејзините приоритети. 
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8.4 Структура на високообразовните универзитетски 

(академски) студиски програми 

 
Студиските програми за стекнување на образование се 

распоредуваат во три циклуси на високото 

образование: 

-  прв  циклус  универзитетски  студии  којшто  по  
правило трае од три до четири години и со неговото 

завршување се 

стекнуваат 180 до 240 ЕКТС кредити. Лицето кое ги 
завршило студиите се стекнува со диплома со 

додавка на 

соодветната струка, а во меѓународниот промет и 

дипломата на англиски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус  на студии е 
baccalareus 

односно 

baccalaurea. 

- втор циклус универзитетски студии коишто по 

правило траат од една до две години (или подолго 

доколку тоа е во 
согласност   со  меѓународно   прифатените   
стандарди  за 

даден профил) и со нивното завршување се 

стекнуваат 60 

до 120  ЕКТС 

кредити. 

Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и 

вториот циклус на универзитетските студии изнесува 

300 кредити. Лицето кое ги завршило студиите се 

стекнува со научен назив магистер, или со друг назив 

на студиите, а во меѓународниот промет и дипломата 

на англиски јазик, научниот назив по завршувањето на 

вториот циклус на студии е master. 

- Третиот циклус на универзитетски студии – на 

докторските студии се стекнуваат по правило 180 

ЕКТС 
кредити.  Со  јавната  одбрана  на  докторскиот  
труд  се 

стекнува научен назив доктор на науки (dr.sci) 
односно доктор по уметности (dr.art). 

 
 
 
 
 
 
 

 
8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

 
Стручните студии траат три години и со нивно 

завршување се стекнуваат 180 ЕКТС кредити, а по 

исклучок можат да траат четири години и со тие 

студии се стекнуваат 240 

ЕКТС 

кредити. 
Со  завршувањето  на  стручните  студии  се  стекнува 

диплома со додавка на соодветната струка, а во 

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, 

стручниот назив по завршувањето на првиот циклус 

стручни   студии   е   baccalareus   односно   baccalaurea   

со додавка на струката. 

Специјалистичките стручни студии од втор циклус 

траат една до две години и со нивното завршување 

се стекнува звање специјалист од одредена   струка 

(spec.) кое се користи покрај стручниот назив стекнат 

на стручните студии или академските студии од прв 

циклус. 

 
 
 
 
 

 
8.6 Услови за запишување на студиите 

 
На прв циклус универзитетски и стручни студии  

може да се запише лице кое положило државна матура 

или меѓународна матура. 

На студиски програми од втор циклус на 

универзитетски студии може да се запише лице кое 

завршило соодветни 
студиски   програми   од   прв   циклус.   
Соодветноста   ја 

утврдуваат Универзитетот и неговите единици, а исто 

така и условите за упис на кандидатите кои имаат 

завршено други студиски програми. 

На   докторски   студии   може   да   се   запише   лице   

кое завршило соодветни студии од втор циклус. 
Универзитетот 

може да постави и други услови за   упис на 

докторски 

 студии. 
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8.7 Систем на оценување 

 
Проверката на знаењето на студентот се врши 

континуирано во текот на наставно-образовниот 

процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за полагање на 

испитот (по делови или во целина) студентот може да 
оствари најмногу 

100 поени или да добие позитивна оценка која се 

изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат 
следниов успех: 

10 - одличен 

9 - одличен 
8 - многу добар 

7 - добар 

6 - доволен 

5 - недоволен 

Завршното оценување задолжително се запишува во 

индексот или во некој друг документ и во пријавата за 

завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува 

аритметичка средина  на  оценките  од  завршното  

оценување  по  сите 
наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи 
го и 

завршниот 

испит. 
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ПРИЛОЗИ 
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ПРИЛОГ 1. Скенирани документи како доказ за просторот предвиден за 

реализација на студиската програма  

 

Прилог 1 – а. Главна зграда – основа на визба 
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Прилог 1 – б. Главна зграда – Основа на приземје 
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Прилог 1 – в. Главна зграда – Основа на I кат 
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Прилог 1 – г. Главна зграда – Основа на II кат 
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Прилог 1 – д. Главна зграда – Основа на III кат 
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Прилог 1 – ѓ. Стакленик (мал) 
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Прилог 1 – е. Стакленик (нов) 
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Прилог 1 – ж. Научен институт за тутун – Прилеп (главна зграда, други 

објекти и опитни површини 
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ПРИЛОГ БР.2 

 

ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИ 
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41 

 
 



 

42 

 
 



 

43 

 
 



 

44 

 
 



 

45 

 



 

46 

 
  



 

47 

 
 



 

48 

 
 



 

49 

 
 



 

50 

 
 



 

51 

 
 



 

52 

 
 



 

53 
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ПРИЛОГ БР.3 

 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската 

програма 
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Предметни програми на задолжителни предмети  
         

Наслов на наставниот предмет 
Менаџмент во примарното тутунопроизводство 

и обработката на тутунот  

Код АМТ 101 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет циклус) Втор циклус 

Академска година /семестар  Прва , прв семестар 

Наставници 

Доц. Д-р Силвана Пашовска 

Проф. д-р Ана Корубин Алексоска  

Проф. Д-р Биљана Гвероска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе 

ги запознае студентите со фундаменталните законитости во 

агроменаџментот со посебен осврт на тутунопроизводството, 

да бидат во можност да ја објаснат тезата дека 

агроменаџментот е посебна научна дисциплина која ги 

проучува функциите за успешно менаџирање во 

агробизнисот,да ги осознаат менаџерските принципи и да 

бидат во состојба да прават разлика меѓу добро и лошо 

менаџирање во агробизнисот. 

Содржина на предметна 

програма 

Основи на менаџментот во агробизнисот со посебен осврт на 

примарното тутунопроизводство и обработката на 

тутун.Карактеристики и специфичности на менаџментот во 

тутунското стопанство. Менаџерски функции и начин на 

раководење во агробизнисот. Организирање и екипирање во 

агробизнисот. Координирање и контролирање во 

агробизнисот. Одлучување и мотивација како функции на 

менаџментот. Финансиски менаџмент во 

тутунопроизводството и обработката на тутунот. 

Методи на учење 

Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

 

Вкупен расположив фонд на 

време 

10 ЕКТС*25 часа= 250 

 

Распределба на времето 52+38+160 

Форми на наставните активности 

Предавање –теоретска настава   52 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, тимска работа 
38 часови  
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Други форми на активности Проектни задачи 30 часови 

Самостојни задачи 40 часови 

Домашно учење 90 часови 

Начин на оценување Тестови 80 бодови 

Семинарска работа /проект (презентација 

:писмена, усна) 
   10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми на оценување  

(oценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шeст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање на 

завршен испит  

Изработување на семинарска работа и спроведено 

истражување од помал обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

  

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна 

семинарска работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 

Мицески 

Трајко,Пашовска 

Силвана,Николоски 

Круме 

Оперативен 

менаџмент и 

финансиска 

поткрепеност на 

операциите 

Ацетони-

Прилеп 

2014 

2. 
Ричард Л.Дафт Менаџмент Превод од 

Влада на РМ 

2011 

3. 
Доналд Д.Кеј,Вилијам 

М.Едвардс,Патриша 

А.Дафи 

Менаџмент на фарма Превод од 

Влада на РМ 

2009 

Дополнителна литература 

 

1. 
Пол Г.Форнам Економија за 

менаџери 

Превод од 

Влада на РМ 

2009 
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Наслов на наставниот 

предмет 
Организација во производството на ориенталски тутун 

Код АМТ 102 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет 

циклус) 

 

Втор циклус 

Академска година /семестар  
Прва , прв семестар 

 

Наставници 
Проф. д-р Мирослав Димитриески 

Проф. д-р Гордана Мицеска 

Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Стекнување на знаења за организација на производството  на ориенталски 

тутун(процесите од пријавување и договарање на производството до 

откупот на ориенталскиот тутун)  

Содржина на предметна 

програма 

Организација на пријавување на производството на ориенталски тутун 

склучување на договори за  производство и откуп на тутунот  

Организација и технологија на производство на тутунски расад 

Технологија на производство на ориенталски н на нива ( организација и 

рационализација на производството на нива ,организација на работните 

процесипри бербата и сушењето на тутуннот,сместување и чување на 

обраниот тутун,изведување на домашна манипулација ), организација на 

откупот на тутунот 

Методи на учење 

Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, семинарска 

работа и користење на посочената литература 

  

Вкупен расположив фонд на 

време 

10 ЕКТС*25 часа= 250 

 

Распределба на времето 
 

52+38+160 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава   52 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, тимска работа 
38 часови  

Други форми на активности Проектни задачи 
30 часови 

Самостојни задачи 
40 часови 

Домашно учење 
90 часови 

Начин на оценување Тестови 
   80 бодови 

Семинарска работа /проект (презентација 

:писмена, усна)    10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 
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Критериуми на оценување      

( оценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање 

на завршен испит  

 

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од помал 

обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

 

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска работа 

Литература 

  

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. М. Узуноски 
Производство на 

тутун 

Стопнаски 

весник, Скопје 

1985 

2. Р. Горник 
Облагородување на 

тутунот 

Прилеп 1973 

3. 

А. Тимов, К. 

Атанасов,М. 

Веселинов ,Тс. 

Димитров 

Ориенталскиоят 

тютюн в България 

Бугарска 

акдемија на 

науките, Софија 

1974 

Дополнителна литература 

 

1. 

Крег С, Шифер, 

Кристина 

М.Монкада 

Храна, земјоделски 

култури и животна 

средина Глава 8 ( 

превод од Владата на 

Р. Македониј) 

 

АРС Ламинас 2011 

2. 

Закон за тутун и тутунски производи, како и сите подзаконски акти (Правилници), со кои 

подетално  се регулираат и дообјаснуваат законските одредби   на предметната материја,а се 

достапни на Веб страната од МЗШВ.   
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Наслов на наставниот предмет Агропретприемништво 

Код АМТ 103 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет циклус) Втор циклус 

Академска година /семестар  Прва , прв семестар 

Наставници 
 

Доцент д-р Силвана Пашовска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги 

запознае студентите со фактот дека агропретприемништвото е 

афирмирано како посебен развоен фактор,со силно влијание врз 

стабилноста и квалитетот на економскиот раст на земјата,како и 

фактот дека сите земји во светот посветуваат посебно внимание на 

развојот на агропретприемништвото,не само во малите и средни 

претпријатија,туку и во корпорациите,во јавната администрација и 

во општествените дејности. 

Содржина на предметна програма 

Третман и суштински карактеристики на 

агропретприемништвото.Реафирмација на пазарната парадигма и 

развојот на претпријатијата и агропретприемништвото.Мерки и 

инструменти на политиката на помагање на малите и средни 

претпријатија.Агропретприемничка економија.Системско-

институционални основи на слободата на пазарот и 

претприемништвото.Улогата на државата во оддржување на 

слободата на пазарот,конкуренцијата и создавањето на 

претприемачки амбиент.Организиран пазар на 

капитал.Билатерални програми за развој на мали и средни 

претпријатија.Финансирање на МСП преку кредитни линии на 

меѓународни финансиски институции.Финансиска анализа,ризици 

и награди во агропретприемништвото.Изработка на бизнис план. 

Методи на учење 
Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС*25 часа= 250 

Распределба на времето 52+38+160 

Форми на наставните активности 

Предавање –теоретска настава 52 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, 

тимска работа 

38  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 30 часови 

Самостојни задачи 40 часови 

Домашно учење 90 часови 

Начин на оценување Тестови 80 бодови 
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Семинарска работа /проект 

(презентација :писмена, усна) 
10 бодови 

Активност и учество 10 бодови 

Критериуми на оценување                       

( оценка ) 

 

 

 

 

 

до 50  бода  5( пет) ( F) 

од 51 до 60 бода 6(шаст) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање на 

завршен испит  

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од 

помал обем 

Јазик на кој се изведува наставата 
Македонски јазик 

Методи на следење на кавлитетот 

на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска 

работа 

Литература 

  

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
ГејлЛ.Крејмер,Кларенс 

В.Јенсен,Даглас Д.Саутгејт 

Економика на 

земјоделството и 

агробизнисот 

Превод од Влада 

на РМ 

2014 

2. 
Пешевски Миле Агропретприемништво Здружение на 

агроекономисти на 

РМ 

2004 

3. 
Фити Таки,Беитман 

Милфорд 

Претприемништво УКИМ-Скопје 1999 

4. 
Draker Petar Inovacije i  preduzetnistvo-

praksa i principi 

Privredni pregled-

Beograd 

1991 

Дополнителна литература 

1. 
Стив Мариоти,Каролин 

Глакин 

Претприемништво и 

управување со мали бизниси 

Превод од Влада 

на РМ 

2012 
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      Предметни програми  на изборни предмети 
Наслов на наставниот предмет Вовед во научноистражувачката работа 

Код АМТ 201 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет циклус) Втор циклус 

Академска година /семестар  Прва , втор семестар 

Наставници 
Проф. д-р Марија Србиноска  

Доц. Д-р Билјана Јорданоска Шишкоска 

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Цел на овој предмет  е студентите да се стекнат со знаења  од 

методите на научноистражувачката работа 

Содржина на предметна програма 

Стекнување на знаење за принципи и методологија на 

научноистражувачката работа; Стекнување на вештини за 

изведување на истражувачки проект; Избор и дефинирање на 

проблемот на истражување; Одредување на целите на 

истражувањето;  Основни етапи на истражувачкиот процес 

(хипотеза, анализа, експеримент, евалуација); Методи на прибирање 

на податоци; Користење на бази на податоци. Обработка, анализа и 

интерпретација на резултатите од истражување; Пишување на 

научно истражувачки труд; Поделба на научно истражувачки 

трудови; Правила за подготовка на труд за објавување на резултати 

од научно истражување; Правила и подготовка за успешна 

презентација на научен труд во форма на орална или постер 

презентација 

Методи на учење 
Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

Вкупен расположив фонд на 

време 

5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 26+19+80 

Форми на наставните активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, тимска работа 
19  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување Тестови 80 бодови 

Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 
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Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување     ( 

оценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање на 

завршен испит  

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од 

помал обем 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Методи на следење на кавлитетот 

на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска 

работа 

Литература 

  

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 

Katz M. J.  From Research to 

Manuscript - A 

Guide to Scientific 

Writing 

Springer 2009 

2. 
 P. Kosso A Summary of 

Scientific Method 

Springer, 

Heidelberg 

2011 

3. 
Сариќ М. Општи принципи 

научног рада 

Београд 1985 

Дополнителна литература 

1. 
Mаргот Нортхе, Џуди 

Џевински 

Пишување со 

смисла 

Arberia Design 2010 

2. 

Боројевиќ С Методологија 

експерименталног 

научног рада 

Раднички 

универзитет 

„Радивој 

Чипранов“ Нови 

Сад 

1975 

3. 
Бајрлајн Џ. Џ., 

Шнибергер К. К., 

Озборн Д Д 

Принципи на 

агроиндустрискиот 

менаџмент 

 2009 
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Наслов на наставниот 

предмет 

Принципи на добра земјоделска практика  со еколошки 

менаџмент   

Код АМТ 202 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет 

циклус) 

Втор циклус 

Академска година /семестар  Прва , втор семестар 

Наставници 
Проф. д-р Биљана Гвероска  

Проф. д-р Весна Крстеска  

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Предметот има за цел да ги запознае студентите со општите принципи на 

добрата земјоделска практика и еколошката заштита со  цел да се 

оствари добро менаџирање во склад со барањата за одржување на 

животната средина. 

При тоа би се добило квалитетен тутун со конкурентна цена, кој е 

произведен на одговорен начин, кој ја штити животната средина, 

природните ресурси, се обезбедува добар економски ефект и ги 

заштитува сите инволвирани што се директно вклучени во 

производството  и обработката на тутунот, па се до крајните корисници 

на производите од тутун. 

Содржина на предметна 

програма 

Целите и потреба од примена на GAP; Корист и придобивки од GAP;  

Запознавање со принципите и значењето на примена на препораките за 

добра земјоделска пракса;  Запознавање со водечки принципи и практики 

во одделни елементи;  Главни елементи на GAP програмата. I. 

Управување со почва и вода, II. Избор и воведување на сорти, селекција; 

III. Управување со културата, Принципи  и практики- имплементација на 

одрживи агрономски практики од сеидба до берба и потоа, со цел да се 

обебеди производство на соодветниот тип и баран квалитет на 

тутунската суровина;  IV. Интегрална заштита, Принципи и практики - 

Воведување на сите мерки за заштита на тутунот со цел да се спречи 

појавата на економски значајните болести, штетници и плевели, 

одржување на бројот на штетниците под економскиот праг на штетност, 

заштита на природните непријатели на штетните организми, намалување 

на употребата на пестициди и примена на алтернативни решенија за 

контрола на штетните организми со искористување на сите природни 

ресурси; V. Агрохемиски препарати, безбедна и еколошки одговорна 

примена - во согласност со IPM, VI. Управување со насадите од дрво 

(аспект на заштита на биодиверзитетот); VII. Сушење на тутунот ; VIII. 

Складирање на тутунот, IХ. Нетутунски материјали; Х. Обука на 

одгледувачите;  ХI. Социо-економско влијание.  

Евалуација на примената на GAP, проширување и  имплементација во 

стандарди.   

 

Теоретските основи во екологијата, еколошка валенса, видови животни 

заедници и форми на взаемни односи помеѓу растителните и 

животинските видови. 

Абиотички и биотички фактори и нивно значење врз агроекосистемите. 
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Менаџирање со взаемните меѓуодноси во интерес на одржливото 

проиводство на тутун. 

Pravni principi za za{tita na `ivotnata sredina 

Видови еколошка заштита –примена на агротехнички мерки, биолошка 

борба (примена на предатори и паразити, биоконтролни агенси и 

биопрепарати со различна основа), искористување на растителниот свет 

и разни други еколошки прифатливи мерки на заштита. 

Методи на учење 
Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

Вкупен расположив фонд на 

време 

5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 26+19+80 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски),семинари, 

тимска работа 
19  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување Тестови 80 бодови 

Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 

Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување ( 

оценка ) 

 

 

 

 

 

до 50  бода 

 
5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање 

на завршен испит  

 

 

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од помал 

обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

  

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска 

работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
CORESTA Good Agricultural Practices 

(GAP) Guidelines GAP Guide 

No3-     

CORESTA 2005 
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2. 

FAO   FAO Guidelines Good   

Agricultural   Practices   for   

Family Agriculture,  

Departmental Program on 

Food and Nutritional Security, 

Antioquia, Colombia, Project 

TCP/3101/COL – 

UTF/COL/027/COL 

FAO 2007 

3. 

FAO Good Agricultural Practices – 

a working concept 

Background paper for the 

FAO Internal Workshop on 

Good Agricultural Practices 

Rome, Italy 

FAO  

 

2004 

 

4. 

FAO Report of the FAO Internal 

Workshop on Good 

Agricultural Practices 

Rome, Italy,  

FAO 2004 

5. 

 

F A O   G A P   Working paper Series,  

Summary analysis of 

Codes, guidelines, and 

standards 

related to Good Agricultural 

Practices 

Background paper for the 

FAO Expert Consultation on a 

Good Agricultural Practice 

approach Rome, Italy 

FAO 2003 

6. 

 

F A O   FAO G A P   Working paper 

Series, Report of the FAO 

Expert Consultation on a 

Good Agricultural Practice 

approach Rome, Italy,  

FAO 2003 

 

 

7. 

 

 

 

Министерство   

за земјоделство,  

шумарство и 

водостопанство 

на Р. 

Македонија, 

Прирачник   за   добра   

земјоделска   пракса    

Министерство   

за 

земјоделство,  

шумарство и 

водостопанство 

на Р. 

Македонија, 

2010 

Дополнителна литература 

1. 

Анша 

Ширивасан 

(Ancha 

Srinivasan)  

Прирачник за прецизно 

земјоделство  Принципи и 

апликации (Handbook of 

Precision Agriculture)    

Авторизиран  превод  од  

англиското издание 

публикувано од CRC Press, 

part of Taylor & Francis 

Group LLC 

НAMПРEС, 

Скопје   

2009 

2. 

 

Ендру Добсон Правда и животна средина 

(Justice and environment) 

Авторизиран  превод   

Arberia Design, 

Тетово 

2009 
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3. 

 

Ернст Луц  Земјоделство и животна 

средина 

(Agriculture and the 

environment, perspectives on 

sustainable rural 

development)  

Авторизиран  превод   

Светска Банка 

Вашингтон, 

Д.Ц. 

2009 
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Наслов на наставниот 

предмет 

Контрола на квалитетот на тутунот и тутунските 

производи  

Код АМТ 203 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет 

циклус) 

Втор циклус 

Академска година /семестар  
Прва , втор семестар 

 

Наставници 
Проф. д-р Марија Србиноска   

Проф. д-р  Наташа Здравеска  

Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 
Проширување на знаењата на функцијата контрола на квалитетот во 

индустријата на тутун и цигари 

Содржина на предметна 

програма 

Поим, дефиниција и концепти за квалитет. Менаџмент функции. Фактори 

кои влијаат врз квалитетот. Дизајнирање и развој на квалитетот на 

производот и процесот. Принципи за контрола на квалитетот. Методи и 

средства за контрола. Контрола на производството, добавувачите и 

дистрибутерите. Системи за квалитет. 

Квалитетот во индустриските системи, видови на контрола, погодност за 

употреба, унапредување на квалитетот, видови на распределби, видови и 

примена на контролни карти. Стандардизација, потреба и примена. 

Методи на учење 
Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, семинарска 

работа и користење на посочената литература 

Вкупен расположив фонд на 

време 

5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 26+19+80 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски),семинари, 

тимска работа 
19  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување Тестови 80 бодови 

Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 

Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување ( 

оценка ) 

 до 50  бода  5( пет)  ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст)  (Е) 
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                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум)  ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет)  ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање 

на завршен испит  

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од помал 

обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

  

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
Mc Kenzie J. L., 

Crawley C., 

Chapter 11 Cigarette 

Manufacture  

11C Cigarettes 

Production and 

Quality Assurance  

Tobacco Production, 

Chemistry and 

Technology 

Blackwell Science Ltd 1999 

2. ЈолевскиТ. 

Менаџмент на 

индустриски 

системи 

ММА, Битола 1997 

3. 
Шермархорн Џ. Ф.  Менаџмент Европа 92 – Кочани  2013 

4. Кралев Т., 

Основи на 

менаџментот, (3-то 

издание), 

Центар за 

интернационален менаџмент, 

Скопје 

2001.  

 

Дополнителна литература 

1. 
Кралев T.,   

Поленаковиќ Р., 

Кралева, Н 

 Прирачник по 

основи на 

менаџментот,  

ЦИМ, Скопје 2007 

2. 
Omachonu V.K., 

Ross J. E., 

Principles of total 

quality 3rd ed. 
CRC Press LLC 2005 

3. Тарнер Џ. 

Тејлор М. 

Применет 

менаџмент на 

фарма 

ТРИ 

 

2010 
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Наслов на наставниот предмет 
Примена на законската регулатива во процесите на 

производството,  откупот  и прометот на тутунот  

Код АМТ 204 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет циклус) 
 

Втор циклус 

Академска година /семестар  
Прва , втор семестар 

 

Наставници 
Проф. д-р Мирослав Димитриески  

Проф. д-р  Ана Корубин Алексоска   

Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Стекнување на познавања од областа на примената на 

законската регулатива со која се регулираат процесите на 

производството,  откупот  и прометот на тутунот 

Содржина на предметна програма 

-Законската регулатива во процесите на производството на 

тутун: пријавување производството на тутун од тековната 

производна година во МЗШВ, склучување на договор за 

производство и откуп на тутун. 

-Законската регулатива во процесите на откупот на тутунот: 

регистар на откупувачи на тутун, регулација на начинот и 

текот на откупот на тутунот, проценка на тутунот соглсно 

мерилата за квалитативна и квантитативна процена на 

суровиот тутун во лист, како и начинот и условите за 

полагање на испитот за добивање на лиценца за проценители 

на тутун. 

-Законската регулатива во процесите на прометот на тутунот: 

извоз и увоз на тутун. 

 

Методи на учење 

Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

 

Вкупен расположив фонд на време 5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 
 

26+19+80 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски),семинари, 

тимска работа 
19  часови 

Други форми на 

активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување Тестови 
80 бодови 

Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 
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Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување ( оценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање на 

завршен испит  

 

 

Изработување на семинарска работа и спроведено 

истражување од помал обем 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Методи на следење на кавлитетот на 

наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна 

семинарска работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
Министерство за 

земјоделство,шумарство и 

водостопанство на Р.М. 

Закон за тутун и 

тутунски производи 

Службен 

весник на 

Република 

Македонија 

Бр. 24/06, 88/08, 

31/10, 36/11, 53/11, 

93/13, 99/13, 164/13, 

151/14, 193/15 и 

213/15) 

Дополнителна литература 

1. 
Министерство за 

земјоделство,шумарство и 

водостопанство на Р.М. 

Правилници  
(важечки подзаконски 

акти) на ЗТТП, со 

кои подетално  се 

регулираат и 

дообјаснуваат 

законските одредби   

на предметната 

материја.  

Службен 

весник на 

Република 

Македонија 

Независно од 

година на 

донесување,  а се 

достапни на Веб 

страната од МЗШВ.   
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Наслов на наставниот 

предмет 

Организација на производството и прометот на 

семенски материјал од тутун 
Код АМТ 205 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет 

циклус) 

Втор циклус 

Академска година /семестар  
Прва , втор семестар 

 

Наставници 

 Проф. д-р Ана Корубин Алексоска  

Доцент д-р Милан Митрески  

 Доцент д-р Каролина Кочоска    

Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги 

запознае студентите со фундаменталните законитости во 

организацијата на производството и прометот на семенскиот материјал, 

да бидат во можност да ја објаснат тезата дека менаџментот е посебна 

научна дисциплина, да се осознаат менаџерските принципи и да се 

биде во состојба да се прави разлика помеѓу успешно и ефикасно 

работење во организацијата. 

Содржина на предметна 

програма 

 Содржина на предавањата: 1. Природа на организирање на 

производството и прометот на семенскиот материјал; 2. Анализа на 

работата и нејзино планирање; 3. Организирање на производството; 4. 

Раководење, обука на вработените и развој на вработените во 

производството и прометот на семенскиот материјал 5. Одлучување и 

мотивација во производството и прометот на семенскиот материјал 6. 

Работни односи и колективно преговарање во производството и 

прометот на семенскиот материјал; 7. Интегрално организирање и 

управување со болести и штетници; 8. Менаџмент на производството и 

прометот на семенскиот материјал; 9. Комуникацијата како фактор во 

производството и прометот на семенскиот материјал; 10. Развивање на 

одржливо растително производство;  

Методи на учење 

Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

 

Вкупен расположив фонд на 

време 

5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 26+19+80 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, аудиториски),семинари, 

тимска работа 
19  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 

Начин на оценување Тестови 
80 бодови 
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Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 

Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување ( 

оценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и полагање 

на завршен испит  

 

 

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од 

помал обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

  

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска 

работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
Миле Узуноски Производство на 

тутун 

Стопански 

весник, Скопје 

1985 

2. 

Цветанка 

Најческа 

Практикум-

Селекција на 

растенијата со 

семепроизводство, 

УКИМ-Скопје, 

Земјоделски 

факултет-Скопје. 

 

УКИМ-Скопје, 

Земјоделски 

факултет-Скопје. 

 

1997 

3. 

Mirjana 

Miloševič, 

Miroslav 

Maleševič 

 Semenarstvo, vol. I 

и II  

Nivi Sad.  2004 

4. 

Миле Пешевски Управување со 

квалитетот во 

агрокомплексот. 

Здружение на 

агроекономистите 

на Република 

Македонија. 

Скопје  2003 

5. 
Добри 

Петровски 

 Менаџмент на 

човечки ресурси   

 

УКЛО – Битола. 

 

2007 

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
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Љубомир 

Дракулевски 

 Лидерство- основа 

за стратегиски 

менаџмент, 

Економски 

факултет , Скопје.  

Економски 

факултет , 

Скопје. 

1999 

Дополнителна литература 

1. 

Ернст Луц 

Со помош на 

Ханс П. 

Бинсвангер, 

Питер хејзел и 

Александер 

Мекала 

Земјоделство и 

Животната Средина 

Перспективи на 

постојниот развој 

во руралните 

области 

Превод, 

PICCADILLY 

Скопје.  

Светска банка 

Вашиннгтон,Д.Ц. 

2009 

2. 

Симеон 

Карајанков, 

Златко Арсов, 

Ромина 

Кабранова. 

 Практикум- 

Производство на 

тутун. 

 

ФЗНХ - Скопје 2007 

3. 

Службен весник  

на Република 

Македонија. 

”Службен весник” 

на Република 

Македонија.     Бр. 

61/2007. Правилник 

за начинот на 

работа, просторната 

и техничката 

опременост на 

овластените 

лабаратории и 

методи за 

испитување на 

квалитетот на 

семенскиот 

материјал кај 

земјоделските 

растенија.  

Скопје 2011 

4. 

Службен весник  

на Република 

Македонија. 

”Службен весник” 

на Република 

Македонија. Бр. 

55/2011.Закон за 

семенски и саден 

материјал. 

Скопје 2011 
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Наслов на наставниот 

предмет 
Aгротехника и заштита на тутунот 

Код АМТ 206 

Организатор на студиската 

програма(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

Степен ( прв, втор , трет 

циклус) 

 

Втор циклус 

Академска година /семестар  
Прва , втор семестар 

 

Наставници 

               Проф. д-р Валентина Пеливаноска   

Проф д-р. Петре Ташкоски   

Проф. д-р Јордан Трајкоски 

Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишана прва година  

Цели на предметот 

Продлабочување на знаења за  примената на агротехничките мерки вп 

производството на расад и тутун на нива. Продлабочување на 

теоретските сознанија и примена на практични методи за заштита на 

тутунот од болести, штетници и плевели во текот на вегетацијата на 

расадот и расадениот тутунот. 

Содржина на предметна 

програма 

Примена на агротехнички мерки при производство на тутунски расад. 

Количина на семе за расад; Начинини на сеење на семето; Системи на  

полевање на расадот; Начини на прихранување; Клима и почва. 

Агротехнички мерки при производство на тутун на нива. Обработка на 

почвата и нега на тутунот на нива.Ѓубрење, азот, фосфор, калиум и 

микроелементи. Наводнување, предности од правилно и навремено 

наводнување, опасности поврзани со наводнувањето, време и количини 

на вода за наводнување.  

Основни познавања од општа и специјална фитопатологија и 

ентомологија; примена на фитопатолошки лабораториски методи и 

методи за испитување на штетниците; Познавање од хербологија и 

плевелната флора кај тутунот; Болести и штетници на тутунот и нивно 

сузбивање; Фитофармација –пестициди за заштита на тутунот.  

Методи на учење 

Самостојна работа со консултации со предметниот наставник, 

семинарска работа и користење на посочената литература 

 

Вкупен расположив фонд 

на време 

5 ЕКТС*25 часа= 125 

 

Распределба на времето 
 

26+19+80 

Форми на наставните 

активности 

Предавање –теоретска настава 26 часови 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски),семинари, тимска работа 
19  часови 

Други форми на активности 

Проектни задачи 15 часови 

Самостојни задачи 20 часови 

Домашно учење 45 часови 
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Начин на оценување Тестови 
80 бодови 

Семинарска работа /проект     (презентација 

:писмена, усна) 
10 бодови 

Активност и учество 

 
10 бодови 

Критериуми на оценување ( 

оценка ) 

 

 

 

 

 

 до 50  бода  5( пет) ( F) 

                             од 51 до 60 бода  6(шаст) (Е) 

                             од 61 до 70 бода 7 ( седум) (D) 

                             од 71 до 80 бода 8 (осум) ( C) 

                             од 81 до 90 бода 9 ( девет) ( B) 

                             од 91 до 100 бода 10( десет) (A) 

Услов за потпис  и 

полагање на завршен испит  

 

 

Изработување на семинарска работа и спроведено истражување од 

помал обем 

Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

  

Методи на следење на 

кавлитетот на наставата  

Консултации,анкетни листови изработка на самостојна семинарска 

работа 

Литература 

Задолжителна литература 

Реден 

број 
Автор 

Наслов Издавач Година 

1. 
Узуноски М.  Производство на 

тутун 
Скопје 1985 

2. 
Наумоски К.  Современо 

производство на 

тутун  

Скопје 1977 

3. 
Атанасов Димитар   ТÓтÓнопроизводство Пловдив 1972 

4. 
Мицковски Ј, Болести на тутунот Стопански 

весник-Скопје 
1984 

5. 

Пејчиновски Ф..  Земјоделска 

фитопатологија (општ 

дел).  

Универзитет Св. 

“Кирил и 

Методиј”-

Скопје; 

1988 

6. 

Ташкоски П..  Основни 

фитопатолошки 

лабораториски 

методи (практикум) 

УКЛО, НИТП 2012 

7. 
Tanasijević N. Ilić 

B.  
Posebna entomologija Izdavačko 

preduzeće, 

Beograd 

1969 

8. 

Костов Т Хербологија Факултет за 

земјоделски 

науки и храна- 

Скопје; 

2006 

9. Издвоени автори Одбрани трудови од   



 

76 

 

областа на 

агротехниката и 

заштитата на тутунот 

Дополнителна литература 

1. 
Hawks N.S., Collins 

K.W.  
Nacela proizvodnje 

virdzinijskog duhana 

Превод 

Zagreb 1994 

2. 

К. Филипоски, В 

Пеливаноска , Ј. 

Трајкоски 

Практикум по 

агротехника на 

тутунот 

УКЛО, НИТП 2004 

3. 

Карајанков С., 

Арсов З., 

Кабрамова  Р.  

Практикум за 

производство на 

тутун 

Скопје 2007 

4. 

Vućić N.  Navodnavanje 

poljoprivrednih kultura 

Novi Sad, 1976 

5. 

Анчев Е.  Земјоделска 

ентомологија 

.Универзитет Св. 

“Кирил и 

Методиј”-Скопје 

1987 

6. 
Пејчиновски Ф. 

Митрев С. 
Земјоделска 

фитопатологија 

(специјален дел). 

Универзитет 

“Гоце Делчев“-

Штип 

2009 

7. 

Волтер Ларчер Екофизиологија на 

растенијата 6 

издание, Превод 

Просветно дело, 

Скопје 

2009 
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските 

програми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф.д-р  Мирослав Димитриески 
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Мирослав Димитриески 

2. Дата на раѓање 01.06. 1954 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

земјоделски инжинер 

1979 Универзитет 

“Св.Кирил и 

Методиј” -

Скопје 

Магистер  на 

земјоделски науки 

1990 Земјоделски 

факултет 

Доктор на 

земјоделски науки 

1995  

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

(400) 

Растително 

производство 

(403) 

Генетика и 

селекција 

(40308) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Биотехнички науки 

(400)  

Поле - 

Растително 

производство 

(403) 

Индустриски 

растенија (40302), 

Генетика и 

селекција(40308), 

друго (40309) 

8. Доколку е во работен однос 

да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун -Прилеп Редовен професор- 

Научен советник 

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Типови и сорти на тутунот група производство на тутун, едногодишни 

последипломски студии 

 

2. Генетика и селекција на тутунот група производство на тутун, едногодишни 

последипломски студии 
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3. Систематика, класификација на типови и 

сорти на тутун 

група производство на тутун, двогодишни 

последипломски студии 

 

4. Основи на цитогенетиката на тутунот со 

генетика на тутунот 

група производство на тутун, двогодишни 

последипломски студии 

 

5. Физиологија на растење и развиток на 

тутунот со култура на ткива 

група производство на тутун, двогодишни 

последипломски студии 

 

6. Селекција на тутунот со семепроизводство група производство на тутун, двогодишни 

последипломски студии 

 

7. Методологија на истражувачката работа група обработка и преработка на тутун, 

едногодишни последипломски студии 

8. 

 

 

Биохемиски промени во производството, 

обработка и преработката на тутунот 

 

група обработка и преработка на тутун, 

двогодишни последипломски студии 

 

 

9. 

 

Организација на производството на 

ориенталски тутун 

Агроменаџмент во тутунското стопанство 

 

10. Примена на законската регулатива во 

процесите на производството,прометот и 

откупот на тутунот 

 

Агроменаџмент во тутунското стопанство 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современа технологија во 

производстводството  на тутун  

Производство и обработка на 

тутун и производи од тутун 

2. Одбрани поглавја од генетика и 

селекција 

Производство и обработка на 

тутун и производи од тутун 

3. Одбрани поглавја  од 

семепроизводство и доработка на 

семенскиот материјал 

Производство и обработка на 

тутун и производи од тутун 

4.  Облагородување на тутунот Производство и обработка на 

тутун и производи од тутун 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Dimitrieski M., Miceska 

G. 

 A new and more 

productive variety of Prilep 

tobacco.  

Tutun/Tobacco, 

Vol. 61 N
o
1-6,p. 59-

62.(2011) 

2. Dimitrieski M., Miceska 

G. Taskoski P. 

Investigation of the 

resistance  to blue mold 

(Perenospora tabacina 

Adam) and black shank 

(Phytophtora parasitica 

var. nicotinae) in 

Тутун/Tobacco, 

Vol. 62 N
o
1-6, p. 

30-35.,Prilep - 2012 
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someoriental tobacco 

cultivars and lines 

3. Dimitrieski M., Miceska 

G. 

Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties 

Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
1-6, p. 1-

7., Prilep -2013 . 

 

4. M. Dimitrieski, G. 

Miceska  

Monohibrid Dominant 

Inherentance of TMV 

Resistance in Some 

Oriental Varieties of Yaka 

Tobacco 

IJAIR Vol. 3 Issue 

3, ISSN (on line) 

2319-1473, p. 

792794.IJAIR:ICV:

5,82,  UIF:1,1260, 

2014 

5. Dimitrieski M. Miceska 

G 

Recessive inheritance of 

the length of growing 

period in some oriental 

tobaccos by monohybrid 

and backcross methods 

IJRSB, Vol.3,Issue 

6,June, pp 1-7 . 

Impact factor 

(SJIF):2.991, 2015 

 

10.

2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

раководител 

Банка на гени кај тутунот 

и другите индустриски 

култури 

Министерството 

за 

земјоделс

тво, 

шумарств

о и 

водостоп

анство 

(1996-

2000) 

2. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

раководител 

Создавање на отпорни 

ориенталски сорти тутун 

на обичниот мозаик  

вирус                     ( TMV 

) 

Министерство за 

образование и 

наука  (1997- 1999 

)                

3. Димитриески М., 

Мицеска Г. и сор. 

 

раководител 

Формирање на 

лабараторија за култура 

на ткиво (in vitro)-

Апликативен проект 

Министерството 

за земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

(1998-1999) 

4. Димитриески М., 

Мицеска Г. и сор. 

 

раководител 

Реонирање и 

микрореонирање ( во 

услови на наводнување и 

сушни услови) на 

постоечките признати 

Министерството 

за земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство  

(1999- 2000) 
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ориенталски сорти во 

тутунопроизводните 

региони и реони 

5. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

 

раководител 

Создавање, испитување и 

воведување на нови 

полуориенталски сорти 

тутун во приозводството 

на Република Македонија 

Министерство за 

      образование и 

наука (2001-2003) 

 

 10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1,    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

1

1. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.

1. 

Дипломски работи  

11.

2. 

Магистерски работи 1.Каролина Kочоска. Варијабилност на 

морфолошко- биолошките и 

производно- технолошките својства на 

полуориенталскиот тип на тутун во 

зависност од сортата и начинот на 

одгледување. 21. 02. 2006 

2. Јане Алексоски. Хетерозис и 

наследувгање на некои квантитативни 

својства кај ориенталските типови 

тутун. 05. 11.2009 

11.

3. 

Докторски дисертации 1.Илија Ристески. Сортната структура, 

начинот на бербата и сушењето , 

неопходни фактори за подобрување на 

квалитетот и зголемување на 

производството на типот берлеј во 

Република Македонија. 27. 06. 2006 
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2. Член на комисии за оценка и одбрана  

на 7 докторски дисертации  

1

2. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.

1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dimitrieski M., Miceska 

G. 

 A new and more 

productive variety of Prilep 

tobacco.  

Tutun/Tobacco, 

Vol. 61 N
o
1-6,p. 59-

62. Prilep -2011 

2. Dimitrieski M., Miceska 

G. Taskoski P. 

Investigation of the 

resistance  to blue mold 

(Perenospora tabacina 

Adam) and black shank 

(Phytophtora parasitica 

var. nicotinae) in some 

oriental tobacco cultivars 

and lines 

Тутун/Tobacco, 

Vol. 62 N
o
1-6, p. 

30-35.,Prilep - 2012 

 

3. Dimitrieski M., Miceska 

G. 

Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties 

Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
1-6, p. 1-

7., Prilep -2013 . 

 

4. Dimitrieski M., Miceska 

G. 

Productional characteristics 

of some oriental tobacco 

lines resistant to black 

shank (Phytophtora 

parasitica var. nicotianae).  

Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
7-12. 

Prilep -2013 

5. M. Dimitrieski, G. 

Miceska 2014 

Monohibrid Dominant 

Inherentance of TMV 

Resistance in Some 

Oriental Varieties of Yaka 

Tobacco 

IJAIR Vol. 3 Issue 

3, ISSN (on line) 

2319-1473, p. 

792794.IJAIR:ICV:

5,82,  UIF:1,1260, 

2014 

6. Dimitrieski M. Miceska 

G 

Recessive inheritance of 

the length of growing 

period in some oriental 

tobaccos by monohybrid 

and backcross methods 

IJRSB, Vol.3,Issue 

6,June, pp 1-7 . 

Impact factor 

(SJIF):2.991, 2015 

 

12.

2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. M. Dimitrieski, G. 

Miceska 2014 

Monohibrid Dominant 

Inherentance of TMV 

Resistance in Some 

Oriental Varieties of Yaka 

Tobacco 

IJAIR Vol. 3 Issue 

3, ISSN (on line) 

2319-1473, p. 

792794.IJAIR:ICV:

5,82,  UIF:1,1260, 

2014 

2. Dimitrieski M. Miceska 

G 

Recessive inheritance of 

the length of growing 

period in some oriental 

tobaccos by monohybrid 

and backcross methods 

IJRSB, Vol.3,Issue 

6,June, pp 1-7 . 

Impact factor 

(SJIF):2.991, 2015 

 

12.

3. 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Годи

на 

1 Dimitrieski M., 

Miceska G., 

Newely created 

higer –yeilding 

oriental lines of 

yaka tobacco 

resistent to black 

shank( 

phytophtora 

parasitica var. 

nicotianae) . 

Internacionalen 

symposium for 

agriculture and food . 

12-14.12.2012,Skopje 

2012 

2 Dimitrieski M., 

Miceska G., Korubin 

- Aleksoska A. 

 

Production 

characteristics of 

four Oriental 

tobacco lines 

resistant to black 

shank 

(Phytophtora 

parasitica var. 

nicotianae). 

CORESTA Meeting, 

Agro –Phyto group, 

Brufa di Torgiano, 

APPOST 14. 

. 

2013   

 

3. Dimitrieski M., 

Miceska G., 

Newly created lines 

yaka tobacco 

resistant to the 

common mosaic 

virus (TMV) and 

black shank disease. 

Proceedings of  X jubilee 

national scientific 

conference with 

international participation. 

Ecology and health. 5 june 

Plovdiv,Bugaria.P.137-140. 

 

2014 
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на 

магистерски и докторски трудови 
1. Име и презиме Ана Корубин - Алексоска 

2. Дата на раѓање 1.10.1957 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор по земјоделски науки 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран инженер 

агроном 

1983 Земјоделски факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

Специјалист по 

растителна генетика 

1989 International Centre for 

Advanced Mediterranean 

Agronomic Studies 

(CIHEAM-IAMZ), 

Zaragoza- Spain 

Магистер по 

земјоделски науки 

1988 Земјоделски факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

Доктор по земјоделски 

науки 

1998 Земјоделски факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и Методиј“ - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Техничко-технолошки 

науки 2 

Технологија 

на 

прехранбени 

производи - 

221 

 

Друго - 22108 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Биотехнички науки 4 

Поле 

Растително 

производство 

- 403 

Област 

- Генетика и селекција на 

растителното производство – 

40308 

- Индустриски растенија 

(тутун) - 40302 

8. Доколку е во работен 

однос да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран 

и 

област 

Научен институт за тутун - Прилеп Научен советник – 

редовен професор 

Растителна генетика 

и селекција 

40308 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

Бр. 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

 НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН – ПРИЛЕП НЕМА ПРВ ЦИКЛУС НА 

СТУДИИ 

   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

Бр. 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

Типови  и сорти на тутун 

Генетика и  селекција на тутунот 

Систематика, класификација на 

типови и сорти на тутун 

Селекција на тутунот со 

семепроизводство 

Основи на цитогенетика на тутунот 

со генетика на тутунот 

Производство на тутун – едногод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – едногод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун  

Познавање и обработка на 

тутунската  суровина 

Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката 

на тутунот 

Примена на законската регулатива 

во процесите на производството, 

прометот и       откупот на тутунот 

Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од 

тутун 

Обработка и преработка на тутун-

едног. и двег. студии./НИТП 

Обработка и преработка на тутун-

двог.с./НИТП  

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногод. ст./НИТП 

 

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногод. ст./НИТП 

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногод. ст./НИТП 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Р.бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методологија на 

научноистражувачката работа 

Технологија на производство и 

обработка на тутун и производи 

од тутун 

2. Спвремена технплпгија вп 
пбрабптката и прерабптката на 
тутунската сурпвина 

– // – 

3. Одбрани поглавја од генетика и 

селекција на тутунот 

– // – 

4. Облагпрпдуваое на тутунпт – // – 

5. Одбрани поглавија од 

семепроизводството и доработката 

на семенскиот материјал 

– // – 

 Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Р.бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana,  

ALEKSOSKI Jane   
 

Detection of Resistance to Black 

Shank (Phytophthora parasitica var. 

nicotianae) in a Trial with Diallel 

Crosses of Tobacco 

International 

Journal of 

Agriculture 



 

88 

 

Innovations and 

Research 

(IJAIR), Vol. 3, 

Issue 4, pp. 1114-

1118,  

Jan. 2015 

ISSN: 2319 – 

1473, IJAIR ICV: 

5.82, IJAIR (UIF) 

Impact Factor: 

1,126 
2. Korubin – Aleksoska Ana,  

Miceska Gordana, Gveroska 

Biljana, Dimitrieski Miroslav, 

Aleksoski 

Stability of the yield in commercial 

tobacco varieties in Republic of 

Macedonia 

Turkish Journal of 

Agricultural and 

Natural Science, 

(Special edition on-

line): № 2, pp. 

1391-1395, 2014 

3. Korubin – Aleksoska Ana,  
Miceska Gordana, Aleksoski Jane  

Plant breeding for creation of late – 

maturing oriental tobacco genotypes 

Тутун / Tobacco, 

№ 1-6, pp. 5-11, 

2014 

4. Korubin – Aleksoska Ana,  
Aleksoski Jane  

Investigations of the variability of 

quantitative characters in tobacco 

varieties and their F1 and F2 hybrids  

Тутун / Tobacco, № 

7-12, pp. 20-26, 

2013 

5. Korubin – Aleksoska Ana, 

Aleksoski Jane  

 

Investigations of Combining Abilities 

in Diallel Set of Varieties Belonging 

to Several Tobacco Types 

(ACS) Agriculturae 

Conspectus 

Scientificus. 

Vol.77, № 4: 203-

206, 2012 
    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Корубин – Алексоска Ана 

(раководител) 

Еколошка и генетска 

варијабилност на бројот на 

листовите и приносот по страк 

кај тутунот (Nicotiana tabacum 

L.). 

Министерство за 

образование и наука  

Јуни, 2003 

2. Корубин – Алексоска Ана 

(раководител) 

Анализа на бројот на гените (k) 

и нивното адитивно (d) и 

доминантно (h) дејство врз 

поважните квантитативни 

својства кај тутунот 

Министерство за 

образование и наука 

(2004-2006)  

Извештај - Јули, 2007 

3. Корубин – Алексоска Ана 

(учесник) 

Полски опит со ориенталски 

сорти тутун во Научниот 

институт за тутун 

Соко-таб Битола 

2006-2008 

4.    

    

 10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Корубин – Алексоска Ана, 

Гвероска Билјана, 

Димитриески Мирослав 

Библиографија на Научниот 

институт за тутун – Прилеп 

Научен институтот за 

тутун-Прилеп, Унив. 

"Св. Климент 

Охридски"–Битола, 

2014 

2. Корубин – Алексоска Ана 
Сорти тутун од Институтот за 

тутун – Прилеп 

Tobacco varieties from Tobacco 

Institute – Prilep (книга). 

 

Институтот за тутун 

- Прилеп, 

Универзитет "Св. 

Климент Охридски"–

Битола.  

2004 

3. Корубин – Алексоска Ана, 

Димитриески Мирослав, 

Мицеска Гордана, Ристески 

Илија, Митрески Милан, 

Кочоска Каролина 

Практикум по генетика, 

селекција и семеконтрола на 

тутунот. 

 

Институтот за тутун-

Прилеп, Универзитет 

"Св. Климент 

Охридски"–Битола, 

2004 

 

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Корубин – Алексоска Ана Збирка на семиња од 

земјоделски и плевелни 

растенија (прирачник) 

Научен институтот за 

тутун-Прилеп, 

Универзитет "Св. 

Климент Охридски"–

Битола, март 2016 

2.    

11 Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи / 

11.2 Магистерски работи Член во комисии за изработка на магистерски 

трудови: 

(Каролина Кочоска – во Научниот институт за 

тутун – Прилеп, Игор Златков – во Факултетот 

за земјоделски науки и хеана – Скопје, Климе 

Дамчески во Научниот институт за тутун – 

Прилеп и др.) 

11.3 Докторски дисертации Член во комисии за изработка на докторски 

дисертации 

(Нада Аческа – во Научниот институт за тутун 

– Прилеп, Каролина Кочоска – во Научниот 

институт за тутун – Прилеп, Наташа Здравеска 

– во Научниот институт за тутун – Прилеп и 

др.) 

12 За ментори на магистерски и докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / година 

1. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

ALEKSOSKI Jane   

Heritability of Quantitative 

Traits in F1 and F2 Progenies of 

some Tobacco Varieties 

(ACS) Agriculturae 

Conspectus 

Scientificus. Vol.77, 

№ 4: 1-4, 2012 



 

90 

 

2. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

ALEKSOSKI Jane   

Investigations of Combining 

Abilities in Diallel Set of 

Varieties Belonging to Several 

Tobacco Types 

(ACS) Agriculturae 

Conspectus 

Scientificus. Vol.77, 

№ 4: 203-206, 2012 
3. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana 

Components of genetic variance 

for yield and nicotine inheritance 

in tobacco 

Turkish Journal of 

Agricultural and 

Natural Science, 

(Special edition on-

line): № 2, pp. 1396-

1401, 2014 
4. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

ALEKSOSKI Jane   
 

Detection of Resistance to Black 

Shank (Phytophthora parasitica 

var. nicotianae) in a Trial with 

Diallel Crosses of Tobacco 

International Journal 

of Agriculture 

Innovations and 

Research (IJAIR), Vol. 

3, Issue 4, pp. 1114-

1118,  

Jan. 2015 

ISSN: 2319 – 1473, 

IJAIR ICV: 5.82, 

IJAIR (UIF) Impact 

Factor: 1,126 

5. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, 

Mohammad Ayaz Ahmad 

 

Study of the Morphological and 

Agronomic Traits in Some 

Autochthonous and Commercial 

Tobacco Varieties in the 

Republic of Macedonia.  

IOSR-JAVS (IOSR 

Journal of Agriculture 

and Veterinary 

Science), Vol. 9, Issue 

6, Version 1, pp. 27-

32,  

2016 

DOI: 10.9790/2380-

0906012732 

Impact Factor: 1.739   

6. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, 

Mohammad Ayaz Ahmad 

 

Basmak – A New Type of 

Tobacco in the Balkans 

IOSR-JAVS (IOSR 

Journal of Agriculture 

and Veterinary 

Science), Vol. 9, Issue 

8, Version 1, pp. 12-

17,  

2016 

DOI: 10.9790/2380-

0908011217 

Impact Factor: 1.739   
    

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / 

година 

1. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, 

NIKOVA Violeta, ALEKSOSKI 

Jane   

 

Regression analysis of the 

inheritance of leaf size in F1 and 

F2 progenies in various tobacco 

genotypes    

BIOTECHNOL. 

& 

BIOTECHNOL. 

EQ. 24/2010/SE: 

401 – 406, 2010 

DOI: 

10.1080/1310281



 

91 

 

8. 

2010.10817872, 

Impact Factor: 
0,503 

2. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana,  

ALEKSOSKI Jane   
 

Detection of Resistance to Black 

Shank (Phytophthora parasitica 

var. nicotianae) in a Trial with 

Diallel Crosses of Tobacco 

International 

Journal of 

Agriculture 

Innovations and 

Research 

(IJAIR), Vol. 3, 

Issue 4, pp. 1114-

1118,  

Jan. 2015 

ISSN: 2319 – 

1473, IJAIR 

ICV: 5.82, IJAIR 

(UIF) Impact 

Factor: 1,126 

 3. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, 

Mohammad Ayaz Ahmad 

 

Study of the Morphological and 

Agronomic Traits in Some 

Autochthonous and Commercial 

Tobacco Varieties in the 

Republic of Macedonia.  

IOSR-JAVS 

(IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary 

Science), Vol. 9, 

Issue 6, Version 

1, pp. 27-32,  

2016 

DOI: 

10.9790/2380-

0906012732 

Impact Factor: 

1.739   

 4. KORUBIN-ALEKSOSKA Ana, 

Mohammad Ayaz Ahmad 

 

Basmak – A New Type of 

Tobacco in the Balkans 

IOSR-JAVS 

(IOSR Journal of 

Agriculture and 

Veterinary 

Science), Vol. 9, 

Issue 6, Version 

1, pp. 27-32,  

2016 

DOI: 

10.9790/2380-

0908011217 

Impact Factor: 

1.739   

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Рe. 

бр. 
Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Год 

1. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

ALEKSOSKI Jane 

 

Variability of 

morphological traits 

in tobacco  

 

45
th

 Croatian and 5
th

 International 

Symposium on Agriculture, Opatija - 

Croatia 

(15-19 February) 

2010 

2. ALEKSOSKI Jane, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

Heritability as 

indicator for gradue 

of inheritance for 

45
th

 Croatian and 5
th

 International 

Symposium on Agriculture, Opatija - 

Croatia 

2010 



 

92 

 

 

 

quantitative traits in 

tobacco 

 

(15-19 February) 

3. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

MICESKA Gordana, 

DIMITRIESKI Miroslav, 

ALEKSOSKI Jane 

Plant Breeding for 

Creation of Late – 

Maturing Oriental 

Tobacco Genotypes  

CORESTA Meeting,  Brufa di 

Torgiano – Italy 

(13-17 October) 

 

2013 

4. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, 
ARSOV Zlatko, MICESKA 

Gordana, GVEROSKA 

Biljana, DIMITRIESKI 

Miroslav, ALEKSOSKI 

Jane, BEBIĆ Žarko  

Detection of 

resistance to diseases 

in a trial with diallel 

crosses of tobacco 

49
th

 Croatian and 9
th

 International 

Symposium on Agriculture, Opatija - 

Croatia 

(16-21 February) 

2014 

5. KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, 
GVEROSKA Biljana, 

DIMITRIESKI Мiroslav, 

ALEKSOSKI Jane 

Breeding for drought 

tolerance in tobacco 

CORESTA Meeting, Izmir – Turkey 

(25-29 October) 

2015 
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Проф. д-р Гордана Мицеска 
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4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на 

докторски трудови 

1. Име и презиме Гордана Мицеска  

2. Дата на раѓање 26.01.1961 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот 

степен 

Научен советник 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно 

се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран биолог 1984 ПМФ , 

Институтза 

биологија  

Скопје 

Магистер на 

биолошки науки 

1993 ПМФ , 

Институтза 

биологија  

Скопје 

Доктор на билошки 

науки  

2001 ПМФ , 

Институтза 

биологија Скопје 

Научен советник 2009 

2014 

Научен институт 

за тутун  Прилеп 

6. Подрачје, поле и област 

на 

Научниот степен 

магистер 

Подрачје поле област 

Природно- 

математички науки 

100 

Биотехнички науки 

400 

Биологија 102 

Растително 

производство 

403 

Физиологија 

10207 

Физиологија на 

растенијата 

40307, генетика 

и селекција на 

растителното 

производство 

40308 

7. Подрачје, поле и област 

на 

научниот степен доктор 

Природно- 

математички науки 

100 

Биотехнички науки 

Биологија 102 

Растително 

производство 

403 

Физиологија 

10207 

Физиологија на 

растенијата 



 

95 

 

400 40307, генетика 

и селекција на 

растителното 

производство 

40308 

8. Доколку е во работен 

однос да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое 

е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун Прилеп Научен 

советник, 

Физиологија 

10207 

Физиологија на 

растенијата 

40307, генетика 

и селекција на 

растителното 

производство 

40308 

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 
9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   
9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Типови и сорти на тутун  Производство на тутун – 

едногодишни 

Научен институт за тутун  

2. Физиологија на растенијата со 

физиолошко- биохемиски основи 

во производството на тутун  

Производство на тутун – 

едногодишни Научен институт за 

тутун 

 

3. Генетика и селекција на тутунот  Производство на тутун – 

едногодишни 

Научен институт за тутун 

4. Физиологија на растернијата со 

фозолошко- биохемиски основи на 

производството на тутун 

Производство на тутун –

двегодишни 

Научен институт за тутун 

 

5. Физиологија на растење и развиток Производство на тутун – 
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на тутунот со култура на ткива  двегодишни 

Научен институт за тутун 

 

6. Основи на цитогенетика на тутунот 

со генетика на тутунот 

Производство на тутун – 

двегодишни 

Научен институт за тутун 

7. Биохемиски промени во 

производството , обработката и 

преработката на тутунот 

Обработка и преработка на 

тутунот- двегодишни – Научен 

институт за тутун 

8.   Организација во 

производствот на ориенталски 

тутун  

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногодишни -  

Научен институт за тутун  
9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Одбрани поглавја од физиологија и 

биохемија  на тутунот  

Производство и обработка  на 

тутун и производи од тутун  

2. Одбрани поглавја од генетика и 

селекција на тутунот  

Производство и обработка  на 

тутун и производи од тутун 

3. Принципи на добра земјоделска 

пракса  во производството  на тутун  

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 

Број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Мицеска Г. Agronomic characteristics 

of dihaploid lines of 

oriental tobacco obtained 

in vitro.  

 

Agriculturae 

conspectus 

scientificus (ACS) 

2009.  Vol. 74, No 

4 , p 305-308.   

2. Мицеска Г.  Determination of the level 

of androgenesis in tobacco 

.                  

 

JCEA Vol.12 

(2011) , N
0
3p. 

515-518. 

3. Miceska G., Dimitrieski 

M. 

Morfološke karakteristike 

novih linija orientalnog 

duhana tip prilep otporan 

na TMV.  

 

45 
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni 

simpozij 

agronoma. Opatija, 

15-19.02.2010. 

Zbornik radova . 

str. 466-469 . 
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4. Miceska G., Dimitrieski 

M., Korubin - 

Aleksoska A. Gveroska 

B.  

Investigation of some 

quantitative traits in 

autochthonous tobacco 

varieties in R. of 

Macedonia. 

Тутун/Tobacco 

Vol. 64.N
o
1-6,pp 

1-4 

5. Miceska G., Dimitrieski 

M., Aleksoska A., 

Gveroska B. 2104.  

 

Acumulation of heavy 

metals in various parts of 

prilep tobacco during its 

development and growth. .  

Proceedings of X 

jubilee national 

scientific 

conference with 

international 

participation.Ecolo

gy and health. 5 

june Plovdiv, 

Bugaria. p. 133-

136. 

6. Gveroska B., Miceska 

G., Dimitrieski M., 

Korubin Aleksoska A.  

 

. Use of Biopreparates in 

Tobacco Protection-

Contribution to Sustainable 

Agriculture. 

Agribalkan , 

Balkan agricultural 

congres, 8-11.09., 

Edirne, Turcija. 

Turksih Journal of 

agricultural and 

Natural Sciences, 

Issue 2 , 2014,pp 

1509-1517. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ре

д. 

Бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

 

Банка на гени кај тутунот 

и другите индустриски 

култури 

Министерството 

за земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 

(1996-2000) 

2. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

раководител 

Создавање на отпорни 

ориенталски сорти тутун 

на обичниот мозаик  

вирус                     ( TMV 

) 

Министерство за 

образование и 

наука  (1997- 

1999 )                

3. Димитриески М., 

Мицеска Г. и сор. 

 

Формирање на 

лабараторија за култура 

на ткиво (in vitro)-

Апликативен проект 

Министерството 

за земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство 
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(1998-1999) 

4. Димитриески М., 

Мицеска Г. и сор. 

 

 

Реонирање и 

микрореонирање ( во 

услови на наводнување и 

сушни услови) на 

постоечките признати 

ориенталски сорти во 

тутунопроизводните 

региони и реони 

Министерството 

за земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство  

(1999- 2000) 

5. Димитриески М., 

Мицеска Г.и сор. 

 

 

 

Создавање, испитување и 

воведување на нови 

полуориенталски сорти 

тутун во приозводството 

на Република Македонија 

Министерство за 

образование и наука 

(2001-2003) 

 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи Член на комисии за оценка и одбрана  

на 3 магистерски работи 

11.3. Докторски дисертации  Член на комисии за оценка и одбрана  

на  2 докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните 

пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Мицеска Г.  Determination of the level 

of androgenesis in tobacco 

.                  

 

JCEA 

Vol.12(2011) , 

N
0
3p. 515-518. 

2. Miceska G., Dimitrieski 

M., Korubin - 

Aleksoska A. Gveroska 

B.  

Investigation of some 

quantitative traits in 

autochthonous tobacco 

varieties in R. of 

Macedonia. 

Тутун/Tobacco 

Vol. 64.N
o
1-6,pp 

1-4 /2014 

3. Dimitrieski M., 

Miceska G.  

 

.Monohibrid dominant 

inherrentance of TMV 

resistance in some oriental 

varieties of yaka tobacco.  

International 

journal of 

Agriculture 

inovatiions and 

research. Volume 

3 , Issue 3 ISSN( 

Online)2319-

1473.pp 792-794. 

2014Impact factor 

(UIF):1.1260, ICV 

;5,82. 

5. Dimitrieski M., 

Miceska G.  

 

 

Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties.  

Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
1-6, p. 

1-7. 2013 . 

5. Dimitrieski M., 

Miceska G.  

 

Productional characteristics 

of some oriental tobacco 

lines resistant to black 

shank (phytophtora 

parasitica var. nicotianae). 

Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
7-12. 

2013. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 

последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Dimitrieski M., 

Miceska G.  

 

Monohibrid dominant 

inherrentance of TMV 

resistance in some oriental 

varieties of yaka tobacco.  

International 

journal of 

Agriculture 

inovatiions and 

research. Volume 

3 , Issue 3 ISSN( 

Online)2319-
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1473.pp 792-794. 

2014Impact factor 

(UIF):1.1260, ICV 

;5,82. 

2. Dimitrieski M. Miceska 

G. 

Recessive inheritance of 

the length of growing 

period in some oriental 

tobaccos by monohybrid an 

backcross methods 

IJRSB, Vol.3,Issue 

6,June 2015, pp 1-

7 

. Impact factor 

(SJIF):2.991,  

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Годи

на 

1 Miceska G., 

Dimitrieski M., 

Korubin - Aleksoska 

A. Gveroska B.  

 

Investigation of 

some quantitative 

traits in 

autochthonous 

tobacco varieties 

in R. of 

Macedonia. 

49 Хрватски и 9 

Меѓународен 

симпозиум на 

агрономи . 

Дубровник.  

2014. 

од 16-

21 

фебру

ари 

2 Miceska G., 

Dimitrieski M., 

Aleksoska A., 

Gveroska B.  

 

Acumulation of 

heavy metals in 

various parts of 

prilep tobacco 

during its 

development and 

growth. . 

Proceedings of X 

jubilee national 

scientific conference 

with international 

participation.Ecology 

and health. 5 june 

Plovdiv, Bugaria. p. 

133-136. 

2014. 

3. Miceska G., 

Dimitrieski M.  

 

 New lines of 

yaka tobacco and 

their 

morphological 

characteristics. 

Agribalkan , Balkan 

agricultural congres, 

8-11.09., Edirne, 

Turcija, Agribalkan 

congress book, p. 450. 

2014. 
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Проф. д-р Петре Ташкоски 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Петре Ташкоски 

2. Дата на раѓање 5.11.1953 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

земјоделски 

инженер 

1977 Земјоделски  

Факултет- Скопје 

Магистер 1994 Зем. Фак.- Скопје 

Докторат 1999 Зем. Фак.- Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 

Заштита на 

растенијата 

Фитопатологија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Биотехнички 

науки 

Поле Заштита на 

растенијата 

Област 

Фитопатологија 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за тутун-

Прилеп 

Научен советник-Редовен 

професор, Фитопатолгија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Заштита на тутунот Едногодишни студии/ НИТ-Прилеп 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Заштита на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

Интегрална заштита на тутунот од 

болести 

Интегрална заштита на тутунот од 

штетници 

Интегрална заштита на тутунот од 

плевели и цветни паразити 

Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

Едногодишни студии/ НИТ-Прилеп 
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7. 

 

8. 

Методологија на научно-

истражувачката работа 

Заштита на тутунот и тутунските 

преработки 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 

 

 

 

 

 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Одбрани поглавја од заштитата на 

тутунот од болести и плевели 

Трет циклус на студии/НИТ-Прилеп 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Tashkoski Petre Application of some new 

fungicides in the control of 

Rhizoctonia solani Kuhn in 

tobacco seedlings. 

Tobacco Vol. 66, N
o
 1-6, 

pp. 40-47, Prilep, 2016. 

ISSN-0494-3244. 

 

2. Tashkoski Petre,  

Krsteska V., Mitreski M., 

Stojanoski P. 

The impact of strobilurin 

fungicides in prevention of 

damping off disease on 

tobacco seedlings. 

Symposium proceedings 

ISBN 978-9989-845-63-5, 

Volume I, Section 3, Plant 

Protection-Phytomedicine, 

pp. 309-313, Skopje 2016. 

 

3. Tashkoski Petre  Application of the Signum 

fungicide in control of 

Pythium debaryanum 

Hesse on tobacco 

seedlings. 

Tobacco Vol. 65, N
o
 7-12, 

pp. 38-46, Prilep 2015. 

ISSN-0494-3244. 

 

4. Tashkoski Petre Results of in vitro 

investigations of some new 

pesticides upon the 

development of soil borne 

phytopathogenic fungi. 

Tobacco Vol. 64, N
o
 7-12, 

pp. 43-51, Prilep, 2014. 

 

5. Tashkoski Petre Antagonism of 

Trichoderma asperellum to 

Phytophthora parasitica 

var. nicotianae. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 7-12, 

pp. 45-53, Prilep, 2013. 

6. Tashkoski Petre Fusarium rot on Tobacco Vol. 63, N
o
 1-6, 
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Orobanche ramosa-

broomrape on tobacco in 

the Republic of 

Macedonia. 

pp. 47-55,  Prilep, 2013. 

7. Tashkoski Petre The use of Trichoderma 

asperellum in the control 

of pathogenic fungus 

Rhizoctonia solani Kunh. 

Tobacco Vol. 62, N
o
 7-12, 

pp. 79-86, Prilep, 2012. 

8. Tashkoski Petre Evaluation of the 

antagonistic effect of 

Trichoderma asperellum 

against the pathogen 

Pythium debaryanum. 

Tobacco Vol. 62, N
o
 1-6, 

pp. 36-44, Prilep, 2012. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ташкоски Петре Застапеност на 

физиолошките раси од 

патогенот Phytophthora 

parasitica var. nicotianae 

причинител на болеста 

црнилка кај тутунот во 

Република Македонија, 

проучување на 

природните извори на 

отпорност и примена на 

соодветна заштита на 

тутунот 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2006-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ташкоски Петре Кафена дамкавост кај 

тутунот и мерки за 

хемиска борба против 

нејзиниот причинител, 

паразитната габа 

Alternaria sp.  

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2000-2003. 

 

 

3. Димеска Вера, 

Ташкоски Петре 

Следење-

мониторинг на вирози кај 

тутунската култура во 

Република Македонија.  

 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2004-2007. 

 

 

4. Димеска Вера, 

Ташкоски Петре 

Peronospora tabacina A. 

причинител на 

пламеницата кај тутунот, 

економски значајна 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2001-2004. 
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болест, со меѓународни 

размери. 

 

 

5. Мицески Трајко, 

Ташкоски Петре  

Менаџментот, 

мотивацијата и 

претприемаштвото-

основни фактори за 

унапредување на 

ефикасноста на 

стопанисувањето на 

тутунопроизводните 

организациони субјекти.  

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2001-2004. 

 

6. Димеска Вера, 

Ташкоски Петре 

Компировиот Y вирус 

(Potato virus Y-PVY) нова 

опасност за тутунската 

култура и мерки за борба 

против векторот на 

вирусот. 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

1998-2001. 

 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

 

1, 
 

Ташкоски Петре 

 

Основни фитопатолошки 

лабораториски методи 

(практикум) 

 

 

Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола, 

Научен институт за 

тутун-Прилеп, Република 

Македонија, 2012. 

 

2. Ташкоски Петре  Економски значајни 

болести на тутунот 

Не објавена (во печат) 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  
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11.2. Магистерски работи Пирганоски Кире-Научен институт за тутун-

Прилеп, 2003 – Член 

Спиркоски Александар-Научен институт за 

тутун-Прилеп, 2013 – Член 

 

11.3. Докторски дисертации Гвероска Биљана-Научен институт за тутун-

Прилеп, 2005 – Член 

 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Tashkoski Petre Application of some new 

fungicides in the control of 

Rhizoctonia solani Kuhn in 

tobacco seedlings. 

Tobacco Vol. 66, N
o
 1-6, 

pp. 40-47, Prilep, 2016. 

ISSN-0494-3244. 

 

2. Tashkoski Petre,  

Krsteska V., Mitreski M., 

Stojanoski P. 

The impact of strobilurin 

fungicides in prevention of 

damping off disease on 

tobacco seedlings. 

Symposium proceedings 

ISBN 978-9989-845-63-5, 

Volume I, Section 3, Plant 

Protection-Phytomedicine, 

pp. 309-313, Skopje 2016. 

 

3. Tashkoski Petre  Application of the Signum 

fungicide in control of 

Pythium debaryanum 

Hesse on tobacco 

seedlings. 

Tobacco Vol. 65, N
o
 7-12, 

pp. 38-46, Prilep 2015. 

ISSN-0494-3244. 

 

4. Tashkoski Petre Results of  in vitro 

investigations of some new 

pesticides upon the 

development of soil borne 

phytopathogenic fungi. 

Tobacco Vol. 64, N
o
 7-12, 

pp. 43-51, Prilep, 2014. 

 

 

5. 
 

Tashkoski Petre 

 

Antagonism of 

Trichoderma asperellum to 

Phytophthora parasitica 

var. nicotianae. 

 

Tobacco Vol. 63, N
o
 7-12, 

pp. 45-53, Prilep, 2013. 

6. Tashkoski Petre Fusarium rot on 

Orobanche ramosa-

broomrape on tobacco in 

the Republic of 

Macedonia. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 1-6, 

pp. 47-55,  Prilep, 2013. 

7. Tashkoski Petre The use of Trichoderma 

asperellum in the control 

Tobacco Vol. 62, N
o
 7-12, 

pp. 79-86, Prilep, 2012. 
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of pathogenic fungus 

Rhizoctonia solani Kunh. 

8. Tashkoski Petre Evaluation of the 

antagonistic effect of 

Trichoderma asperellum 

against the pathogen 

Pythium debaryanum. 

Tobacco Vol. 62, N
o
 1-6, 

pp. 36-44, Prilep, 2012. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Година 

1. Tashkoski Petre The impact of 

strobilurin 

fungicides in 

prevention of 

damping off 

disease on 

tobacco seedlings. 

2
nd

 International 

symposium for 

agriculture and food-

ISAF 2015, 7-9 

October, Ohrid. 

2015 

2. Krsteska V., 

Lazarevska S., 

Tashkoski P.,  

Stojanoski P. 

Phthorimaea 

operculella 

(Zeller), pest 

control on 

tobacco. 

2
nd

 International 

symposium for 

agriculture and food-

ISAF 2015, 7-9 

October, Ohrid. 

2015 

3. Mitreski M., Korubin-

Aleksoska 

A.,Trajkoski J., 

Tashkoski P., 

Mavroski R. 

Chemical 

properties of dry 

tobacco in some 

varieties of 

tobacco type 

prilep. 

2
nd

 International 

symposium for 

agriculture and food-

ISAF 2015, 7-9 

October, Ohrid. 

2015 

4. Tashkoski Petre  Damping off 

disease and its 

control in field 

conditions 

Юбилейна 

международна научна 

конференция “70 

години институт по 

тютюна и 

тютюневите изделия-

Пловдив, Бугария” 

2014 

 

5. 

 

Vesna Krsteska, 

Tashkoski Petre 

 

Biological 

characteristics of 

helicoverpa 

 

Юбилейна 

международна научна 

конференция “70 

 

2014 
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armigera HBN 

and quantitative 

representation on 

tobacco 

години институт по 

тютюна и 

тютюневите изделия-

Пловдив, Бугария” 
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Проф. д-р Валентина Пеливаноска  
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Прилог 

бр. 4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Валентина Пеливаноска 

2. Дата на раѓање 14.06.1965 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Докотор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 1988 Факултет за 

земјоделски науки 

и храна - Скопје 

Постипломски 1995 Факултет за 

земјоделски науки 

и храна - Скопје 

Докторски 1999 Научен институт за 

тутун - Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 4 

Наука за 

земјиштет

о и 

хидрологиј

а 401  

Педологија (40100) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички 

науки 4 

Растително 

производст

во403 

Индустриски 

култури (40302) 

Плодност на 

почвата и 

фертиригација 

(40309) 

8. Доколку е во работен однос 

да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун - 

Прилеп 

Научен советник, 

Редовен професор 

(40302 и 40309) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1 Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2 Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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1. Технологија на производство на 

тутун  

Едногодишни и двегодишни 

постдипломски студии 

Производство на тутун - НИТП 

2. Еколошки аспекти во 

производството на тутун 

Двегодишни постдипломски 

студии Производство на тутун - 

НИТП 

3. Технологии на производство на 

тутунски расад 

Двегодишни постдипломски 

студии Производство на тутун - 

НИТП 

4.  Технологија на производство на 

крупнолисни тутуни 

Двегодишни постдипломски 

студии Производство на тутун - 

НИТП 

5. Екологија во обработка и 

преработка на тутун 

Двегодишни постдипломски 

студии Обработка и преработка на 

тутун - НИТП 

6. Агротехника и заштита на тутунот  Агроменаџмент во тутнското 

стопанство  

9.3 Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Filiposki Kiril, Mitkova 

Tatjana, Markoski Mile 

Heavy metal content in soil 

and  tobacco leaves at the 

region of Skopje, Republic 

of Macedonia 

International 

Scientific 

Conference, Lend, 

Usage and 

Protection, 

Proceedings, p.55-

59, Novi Sad, R. 

Serbia2011 

2. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Mitreski Мilan, 

Mavroski Robin  

Change in quantitative and 

qualitative characteristics 

of tobacco variety JK-48 

depending on mineral 

nutrition. 

Tutun/Tobacoo 

Vol.62 N°7-12, pp. 

72-78, 2012 

3. Vait Ajro, Jordanoski 

Momcula,Pelivanoska 

Valentina, Jordanoska 

Biljana,Resmi Ziba.  

Waste sludge from 

minicipal wastewater 

treatment plants and its 

valorization in agricultural 

production. 

Science and 

Technologies, Plant 

Studies, vo II, No 6, 

192-199,2012 

4. Pelivanoska Valentina, Effect of some fertilizers Field and Vegetable 
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Jordanoska Biljana 

 

on quantitative and 

qualitative  

characteristics of the 

oriental tobacco variety 

NS-7. 

Crops Research, 

vol. 50, br. 1, str. 

43-48,  2013 

5. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical 

characteristics of tobacco 

raw material type  

Virginia grown in Republic 

of Srpska production area 

Acta Agriculturae 

Serbica vol. 18, iss. 

35, pp. 69-86 

2013 

6. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Hristovski Marin 

 

Corelation between the 

content of heavy metals in 

soil and tobacco from some 

muncipalities of Skopje 

production region. 

Tobacco Vol.64, 

N°1-6, pp 46-55 

2014 

7. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Jordanoski Momcula,  

Resmi Ziba.   

 

The effects of treated and 

composed sewage sludge in 

agricultural production. 

Science and 

Technologies, Plant 

Studies, Volumen 

V, No 6, 174-180  

http://journal.sustz.c

om/VolumeV/Num

ber6/Papers/VPeliv

anoska.pdf 

2015 

8. Pelivanoska Valentina, 

Nikolova Bistrica, 

Mitreski Milan,  

Filiposki Kiril.   

 

Influence of some foliar  

substances in the 

production of tobacco 

seedlings. Tobacco 

Vol.65, N°1-6, pp 

39-48 

2015 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Валентина 

Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Истражување на 

полуцијата на тутунската 

суровина со тешки 

метали во Р. Македонија 

Научен институт 

за тутун – 

Прилеп2004-2006 

2. Валентина 

Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Мониторинг на 

плодноста на тутунските 

почви во Република 

Македонија и мерки за 

нејзино подобрување за 

2007 година 

Научен институт 

за тутун – Прилеп   

2007 

3. Валентина 

Пеливаноска 

Систематска контрола на 

плодноста на тутунските 

Научен институт 

за тутун – Прилеп 

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=62046
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=96272
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
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Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

почви во пелагонискиот 

тутунопроизводен реон, 

како услов за рационално 

ѓубрење и производство 

на тутунска суровина за 

странскиот пазар  

2002-2004 

4. Валентина 

Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Марија Србиноска 

Весна Крстеска 

Гордана Мицеска 

Мирослав 

Димитриески 

Јордан Трајкоски 

Милан Митрески 

Миле Маркоски 

Investigation of the 

ehisting and creation of 

new gene plasm for 

oriental tobaccos in 

agroecological conditions 

of the Republic of 

Macedonia and Republic of 

Bulgaria  

Scientific Tobacco 

Institute and 

Tobacco- Prilep and 

Tobacco Products 

Institute –

Plovdiv.2010 -2013 

5. Марија Србиноска 

Валентина 

Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

 

Unconventional use of 

tobacco and waste from 

production and processing  

 

Scientific Tobacco 

Institute and 

Tobacco- Prilep and 

Tobacco Products 

Institute –Plovdiv. 

2012-2013 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Пеливаноска Валентина 

 

Прирачник за 

агрохемиски 

испитувања на почвата 

УКЛО, Научен институт 

за тутун, Прилеп 2011 

2. Пеливаноска Валентина Тутунски речник, 

македонски-англиски, 

англиско македонски 

УКЛО, Научен институт 

за тутун, Прилеп  2013 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Пеливаноска Валентина Упатство за земање на 

почвени примероци 

Научен институт за 

тутун – Прилеп 2010 

2.    

3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи - 
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11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana,  

Filiposki Kiril, Mitkova 

Tatjana, Markoski Mile 

Heavy metal content in 

soil and  tobacco leaves at 

the region of Skopje, 

Republic of Macedonia 

International Scientific 

Conference, Lend, Usage 

and Protection, 

Proceedings, p.55-59, Novi 

Sad, R. Serbia 2011 

2. Vait Ajro, Jordanoski 

Momcula, Pelivanoska 

Valentina, Jordanoska 

Biljana, Resmi Ziba.  

Waste sludge from 

minicipal wastewater 

treatment plants and its 

valorization in agricultural 

production. 

Science and 

Technologies, Plant 

Studies, vo II, No 6, 192-

199, 2012 

3. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the oriental 

tobacco variety NS-7. 

Field and Vegetable 

Crops Research, vol. 50, 

br. 1, str. 43-48,  2013 

4. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical characteristics of 

tobacco raw material type  

Virginia grown in Republic of 

Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

vol. 18, iss. 35, pp. 69-86 

2013 

5. Jordanoska Biljana, 

Stafilov Trajce, 

Pelivanoska Valentina, 

Bačeva K  

 

Assessment Of The Content Of 

Chemical Elements In Soil And 

Its Properties Used  

For Tobacco Cultivation In The 

Republic Of Macedonia. 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 20 

(No 2) 2014, 29-40 

2014 

6. Jordanoska Biljana, 

Stafilov Trajce, 

Pelivanoska Valentina 

Accumulation and availability 

of trace elements from soil into 

oriental tobacco grown in 

macedonia 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal, 

in press 

 7. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Hristovski Marin 

 

Corelation between the 

content of heavy metals in 

soil and tobacco from 

some muncipalities of 

Skopje production region. 

Tobacco Vol.64, N°1-6, 

pp 46-55 

2014 

 8. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Jordanoski Momcula,  

Resmi Ziba.   

 

The effects of treated and 

composed sewage sludge in 

agricultural production. 

Science and Technologies, 

Plant Studies, Volumen V, 

No 6, 174-180  

http://journal.sustz.com/V

olumeV/Number6/Papers/

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=62046
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=96272
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
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VPelivanoska.pdf 

2015 

 9. Pelivanoska Valentina, 

Nikolova Bistrica, 

Mitreski Milan,  

Filiposki Kiril.   

 

Influence of some foliar  

substances in the 

production of tobacco 

seedlings.  

Tobacco Vol.65, N°1-6, pp 

39-48 

2015 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 

импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the oriental 

tobacco variety NS-7. 

Field and Vegetable 

Crops Research, vol. 50, 

br. 1, str. 43-48,  2013 

2. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical characteristics of 

tobacco raw material type  

Virginia grown in Republic of 

Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

vol. 18, iss. 35, pp. 69-86 

2013 

3. Jordanoska Biljana, 

Stafilov Trajce, 

Pelivanoska Valentina, 

Bačeva K  

 

Assessment Of The Content Of 

Chemical Elements In Soil And 

Its Properties Used  

For Tobacco Cultivation In The 

Republic Of Macedonia. 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 20 

(No 2), р.р. 29-40 2014 

 4. Jordanoska Biljana, 

Stafilov Trajce, 

Pelivanoska Valentina 

Accumulation and availability 

of trace elements from soil into 

oriental tobacco grown in 

macedonia 

Environmental 

Engineering and 

Management Journal, 

in press 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 
Година 

1 Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some 

fertilizers on  

quantitative and 

qualitative 

characteristics of the 

oriental tobacco 

variety NS-7. 

IV International Conference 

UNS - PSU Biotechlogy and 

Biodiversity. Novi Sad 

2012 

2 Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Filiposki Kiril, 

Mavroski Robin 

 

Impact of climate 

change on the 

production of tobacco 

in the region of Prilep 

 

International symposium for 

agriculture and food, 12-14 

December, Skopje, 

R.Makedonija 

 

2012 

3. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Trajkoski Jordan, 

Risteski Ilija, Mitreski 

Milan.. The  

Finding suitable 

nutrition and 

irrigation regime 

for the semi-

oriental tobacco 

Jubilee International 

Scientific Conference ” 

70 Years Tobacco and 

Tobacco Products”, pp. 

13-14 November, 

2014 

http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=62046
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=96272
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 type Otlja Plovdiv 
 

  4. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Trajkoski Jordan, 

Risteski Ilija, Kochoska 

Karolina.  

Effects of 

fertilization and 

irrigation of the 

production 

properties on 

semi oriental 

tobacco variety 

otlja-zlatovrv. 

2
nd

 Interantional 

Symposium for 

Agricultural And Food, 

ISAF, 7-9 Octorber, 

Ohrid, R Macedonia 

2015 

 

 

Список на печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последнитге пет години 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Filiposki Kiril, Mitkova 

Tatjana, Markoski Mile 

Heavy metal content in soil 

and  tobacco leaves at the 

region of Skopje, Republic 

of Macedonia 

International Scientific 

Conference, Lend, Usage 

and Protection, 

Proceedings, p.55-59, 

Novi Sad, R. Serbia2011 

2. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Mitreski Мilan, Mavroski 

Robin  

Change in quantitative and 

qualitative characteristics of 

tobacco variety JK-48 

depending on mineral 

nutrition. 

Tutun/Tobacoo Vol.62 

N°7-12, pp. 72-78, 2012 

3. Vait Ajro, Jordanoski 

Momcula,Pelivanoska 

Valentina, Jordanoska 

Biljana,Resmi Ziba.  

Waste sludge from minicipal 

wastewater treatment plants 

and its valorization in 

agricultural production. 

Science and 

Technologies, Plant 

Studies, vo II, No 6, 192-

199,2012 

4. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the oriental 

tobacco variety NS-7. 

Field and Vegetable 

Crops Research, vol. 50, 

br. 1, str. 43-48,  2013 

5. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical 

characteristics of tobacco 

raw material type  

Virginia grown in Republic 

of Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

vol. 18, iss. 35, pp. 69-86 

2013 

6. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Hristovski Marin 

 

Corelation between the 

content of heavy metals in 

soil and tobacco from some 

muncipalities of Skopje 

Tobacco Vol.64, N°1-6, 

pp 46-55 

2014 

http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=62046
http://scindeks.ceon.rs/Related.aspx?artaun=96272


 

117 

 

production region. 

7. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Jordanoski Momcula,  

Resmi Ziba.   

 

The effects of treated and 

composed sewage sludge in 

agricultural production. 

Science and 

Technologies, Plant 

Studies, Volumen V, No 

6, 174-180  

http://journal.sustz.com/V

olumeV/Number6/Papers/

VPelivanoska.pdf 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
http://journal.sustz.com/VolumeV/Number6/Papers/VPelivanoska.pdf
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јордан Трајкоски 

2. Дата на раѓање 19.03.1959 

3. Степен на образование VIII степен 

4. Наслов на научниот степен Научен советник – Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Земјоделски 

инженер 

1986 УКИМ Скопје, 

Земјоделски 

факултет - Скопје 

Магистер на 

земјоделски 

науки 

1994 УКИМ Скопје, 

Земјоделски 

факултет - Скопје 

Доктор на 

земјоделски 

науки 

Научен 

соработник 

1998 УКЛО – Битола, 

Научен институт за 

тутун - Прилеп 

Виш научен 

соработник 

2001 УКЛО – Битола, 

Научен институт за 

тутун - Прилеп 

Научен советник 2006 УКЛО – Битола, 

Научен институт за 

тутун - Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје поле област 

Поледелство Агрохемија со 

педологија 

Педологија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Поледелство Агрохемија со 

педологија 

Педологија 

 

8. Доколку е во работен однос 

да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун Редовен професор 

Агрохемија со 

педологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 

1. Технологија на производство на 

тутун 

Производство на тутун/НИТП 

2. Технологии на производство на 

расад 

Производство на тутун/НИТП 

3. Методологија на 

научноистражувачката работа 

Обработка и преработка на 

тутун/НИТП 

4. Екологија во обработката и 

преработката на тутунот 

Обработка и преработка на 

тутун/НИТП 

5. Агротехника  и заштита на тутунот Агроменаџмент во тутунското 

стопанство  

6.   

7.   

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современа технологија на 

производство на тутунски расад 

Технологија на производство и 

обработка и обработка на тутун и 

производи од тутун/НИТП 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jordan Trajkoski, 

Milan Mitreski, 

Valentina Pelivanoska, 

Robin Mavroski, Natasha 

Zdraveska 

Chemical composition of 

some oriental varieties of 

Yaka tobacco 

International 

Scientific 

Conference, 

Institute of 

Tobacco and 

Tobacco 

Production, 

Markovo, Plovdiv, 

13-14 November, 

2014 

2. Milan Mitreski 

Ana Korubin – 

Aleksoska 

Natasha Zdraveska 

Jordan Trajkoski 

Robin Mavroski 

 

Important technological 

properties in tobacco 

varieties of type Prilep 

International 

Scientific 

Conference, 

Institute of 

Tobacco and 

Tobacco 

Production, 

Markovo, Plovdiv, 

13-14 November, 

2014 
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3. Mitreski M. 

Korubin – Aleksoska A. 

Trajkoski J. 

Taskoski P. 

Mavroski R. 

Chemical properties of 

tobacco in some oriental 

varieties of tobacco type 

Prilep 

2
nd

 International 

Symposium for 

Agriculture and 

food (ISAF), 2015 

4. Митрески Милан 

Ана Корубин – 

Алексоска 

Јордан Трајкоски 

Робин Мавроски 

Бројот и големината на 

листовите кај сорти тутун 

од типот прилеп 

Tobacco/Тутун 

Vol.65, N
o
 7-12, 

стр. 22-28, 2015 

5.    

6.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Марија Србиноска 

Весна Крстеска 

Гордана Мицеска 

Мирослав Димитриески 

Јордан Трајкоски 

Милан Митрески 

Миле Маркоски 

Проучување на 

постојаната и создавање 

на нова ген плазма од 

ориенталските тутуни во 

агроеколошките услови 

на Република Македонија 

и Република Бугарија  

НИТП / (2010 -

2013) 

2. Јордан Трајкоска 

Валентина Пеливаноска 

Милан Митрески 

Маргарита Наумоска 

Горанчо Пашоски 

Хемиски својства кај 

некои ориенталски сорти  

од типот прилеп 

НИТП/2014 

3. Јордан Трајкоски 

Валентина Пеливаноска 

Милан Митрески 

Маргарита Наумоска 

Горанчо Машоски 

Технолошки и хемиски 

својства на тутунот кај 

некои ориенталски сорти 

тутун од типот прилеп 

НИТП/2014 

4. Валентина Пеливаноска 

Билјана Јорданоска 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Горанчо Пашоски 

Ефекти на различните 

дози азот и константни 

количини на фосфор и 

калиум врз приносот и 

квалитетот на тутунот од 

типот басма и џебел во 

прилепскиот реон 

НИТП 2014 

5.  Проучување на  
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постојаната и создавање 

на  

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1,    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jordan Trajkoski  
Milan Mitreski  

Valentina Pelivanoska 

Natasa Zdraveska  

Robin Mavroski 

Chemical properties of 

tobacco in some oriental 

varieties from the type 

Prilep 

Scientific Тobacco 

Institute, Tobacco 

Vol.65, N
o
 7-12, 

 80-87, 2015 

2. Jordan Trajkoski  
Milan Mitreski  

Valentina Pelivanoska 

Natasa Zdraveska  

Robin Mavroski 

Technological Properties 

of tobacco in some oriental 

varieties of tobacco type 

Prilep 

2
nd

 International 

Symposium for 

Agriculture and 

food (ISAF), 2015 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи Ментор на 1 магистерска дисертација 

и Член на комисии за оценка и 

одбрана  на 3 магистерски работи 

11.3. Докторски дисертации  Ментор на 1 докторска дисертација и 

Член на комисии за оценка и одбрана  

на  3 докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните 

пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2. Ivan Turšić New technologies in International  
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Darka hamel 

Hana Mesić 

Rafael Sanz, 

Trajkoski Jordan 

seedlings production 

prevent its adverse effect 

on ozone layer and 

leaching of salts and nitrate 

into groundwater 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Science 

(IJEES),ISSN:222

4-4980 Volume 4, 

issue 3, August, 

2014 Serial 

number 3 

3. Robin Mavroski 

Milan Mitreski 

Natasha Zdraveska 

Jordan Trajkoski 

Low temperature effect on 

seed germination of some 

oriental tobacco varieties 

investigated in laboratory 

conditions 

2
nd

 International 

Symposium for 

Agriculture and 

food (ISAF), 2015 

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

    

    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Год

ина 

1 Valentina 

Pelivanoska, Biljana 

Jordanoska 

Jordan Trajkoski 

Ilija Risteski  

Milan Mitreski 

Finding suitable 

nutrition and 

irrigation regime 

for the semi-

oriental tobacco 

type Otlia 

International Scientific 

Conference, Institute of 

Tobacco and Tobacco 

Production, Markovo, 

Plovdiv, 13-14  

2014 

2 Корубин-Алексоска 

А., Пеливаноска В., 

Митрески М., 

Трајкоски Ј., 

Мавроски Р. 

Принос на сув 

тутун кај некои 

сорти од типот 

прилеп 

Меѓународен 

симпозиум за 

земјоделство и храна. 

XXXVII-та средба 

Факултет - Стопанство 

2012 

3. Jordan Trajkoski  
Milan Mitreski  

Valentina 

Pelivanoska Natasa 

Zdraveska  

Robin Mavroski 

Technological 

Properties of 

tobacco in some 

oriental varieties of 

tobacco type Prilep 

2
nd

 International 

Symposium for 

Agriculture and food 

(ISAF) 

2015 
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Проф. д-р Биљана Гвероска 
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

докторски трудови 

1. Име и презиме Биљана Гвероска 

2. Дата на раѓање 19.08.1966 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институ

ција 

дипломиран биолог-

насока биохемиско-

физиолошка 

1990 Природн

о-

математ

ички 

факултет

-Скопје, 

група 

биологиј

а 

магистер на 

биолошки науки 

1999 Природн

о-

математ

ички 

факултет

-Скопје, 

група 

биологиј

а  

доктор на 

земјоделски науки 

2005 Научен 

институт 

за тутун-

Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички науки 

100 

Биологија  

102 

Физиоло

гија 

10207 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

400 

Заштита на 

растенијата  

402 

Фитопат

ологија 

40200 

8. Доколку е во работен однос 

да 

се наведе институцијата 

Институција Звање во 

кое е 

избран и 
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каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

област 

Научен институт за тутун-Прилеп Научен 

советник 

Редовен 

професор 

40200 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и 

третиот 

циклус на студии 

9.1 Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1.   

2.   

9.2 Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на 

студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/инстит

уција 

1. 

 

2. 

Заштита на тутунот од болести, штетници и 

плевели 

Физиологија на растенијата со физиолошко-

биохемиски основи на производството на 

тутун 

Производство на 

тутун  

(едногодишни 

академски 

студии) 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

 

Физиологија на растенијата  со биохемиско-

физиолошки основи на производството на 

тутун 

Заштита на тутунот од болести,штетници и 

плевели 

Интегрална заштита на тутунот од болести 

Интегрална заштита на тутунот од плевели и 

цветoноснии паразити 

Производство на 

тутун  

(двегодишни 

академски 

студии) 

 7. 

8. 

Методологија на научноистражувачката работа 

Заштита на тутунот и тутунските производи 

Обработка и 

преработка на 

тутун  

(едногодишни 

академски 

студии) 

 8. 

 

9. 

Екологија во обработката и преработката на 

тутунот 

Заштита на тутунот и тутунските производи 

Обработка и 

преработка на 

тутун  

(двегодишни 

академски 

студии) 
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 10. 

 

11. 

Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката на тутунот 

Принципи на добра земјоделска практика со 

еколошки менаџмент 

Агроменаџмент 

во тутунското 

стопанство-  

едногодишни 

академски 

студии 

9.3 Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на 

студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Методологија на 

научноистражувачката работа 

Современа технологија во 

производството на тутунски расад 

Одбрани поглавја од физиологија и 

биохемија на тутунот  

Одбрани поглавја од заштитата на 

тутунот од болести и плевели 

Принципи на добрата земјоделска 

практика во производството на 

тутун 

Технологија на 

производство и обработка 

на тутун и производи од 

тутун 

 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / 

година 

 1 Gveroska B., 
Ziberoski J.   

 

 

 

The influence of Trichoderma 

harzianum on reducing root rot 

disease in tobacco seedlings caused by 

Rhizoctonia solani 

Internationa

l Journal of 

Pure and 

Applied 

Sciences 

and 

Technology. 

Vol 2 No2, 

February 

2011., pp. 

1-11 Center 

for Life 

Sciences, 

School of 

Natural 

Sciences, 

Central 

University 

of 
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Jharkhand, 

India 

2011 

 2 Gveroska. B..  Relationships of Trichoderma spp. quantity 

in soil to reducing the damping off in 

tobacco seedlings. 

Bulgarian  
Journal of 

Agricultural  
Science, 19: 

666-674, 

Sofia, 

Bulgaria 

 2013 

 3 Gveroska B., 

Miceska G., 

Dimitrieski M., 

Korubin-

Aleksoska A. 
 

Use of biopreparates in tobacco 

protection-Contribution to Sustainable 

Agriculture. 

Turkish 

Journal of 

Agricultural 

and Natural 

Science, 

Vol I, 

Special 

Issue II 

(ISSN: 

2148-3647), 

TJANS-

157, pp. 

1509-1517 

 2014 

 4 Gveroska B., 
Miceska G., 
Korubin-
Aleksoska A.,  
 

The effect of plant hormone kinetin on 

reducing the intensity of brown spot 

disease in tobacco. 

Тутун / 

Tobacco, 

Vol.64, N
o
 

1-6, p. 37-

45, 

Scientific 

Tobacco 

Institute – 

Prilep 

2014. 

 5 Gveroska B.,  
 

Some ecologically friendly methods 

for control of pathogenic fungus 

Alternaria alternata on tobacco. 

Тутун / 

Tobacco, 

Vol.65, N
o
 

1-6, p. 23-

29, 

Scientific 

Tobacco 

Institute – 

Prilep. 
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2015 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / 

година 

1. раководител 

д-р Петре 

Ташкоски 

Кафена дамкавост кај тутунот и 

мерки за хемиска борба против 

нејзиниот причинител паразитната 

габа Alternaria sp.  

Министерство 

за 

образование и 

наука на Р. 

Македонија 

200-2002 

2. раководител    

д-р Вера 

Димеска 

Peronospora Tabacina A. 

причинител на пламеницата кај 

тутунот, економски значајна 

болест со меѓународни размери.  

Универзитет 

“Св. Климент 

Охридски”-

Битола  

ЈНУ Институт 

за тутун-

Прилеп 

2001-2003 

3. раководител    

д-р Вера 

Димеска 

Следење-мониторинг на вирози кај 

тутунската култура во Р. 

Македонија   

Министерство 

за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанств

о на Р. 

Македонија 

2004- 2006 

4. раководител    

д-р Вера 

Димеска 

Следење - мониторинг на болести, 

штетници и плевели во  

Р. Македонија за тутунската 

култура  

 

Министерство 

за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанств

о на Р. 

Македонија 

2003-2007 

  5. раководител 

д-р Петре 

Ташкоски 

Застапеност на физиолошките 

раси од патогенот Phytophthora 

parasitica var. nicotianae 

причинител на болеста црнилка 

кај тутунот во Република 

Македонија, проучување на 

природните извори на 

Министерство 

за 

образование и 

наука на Р. 

Македонија 

2006-2009 
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отпорност и примена на 

соодветна заштита на тутунот 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / 

година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните 

четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до 

шест) во последните пет години 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1 Gveroska B., 
Smokvoski 

M., Kocoska 

K., Risteski I.  

 

The infuence of a probiotic 

ProBio Original 
TM

 on 

tobacco seedling's 

development. 

 

Ecology and health 

2012- Proceedings of 

ninght scientific-

technical conference 

with international 

patricipation. House 

of Science and 

Technique-Plovdiv, p. 

147-152.  

2012. 

2 Gveroska B., 

Ziberoski J.  

Trichoderma harzianum as a 

biocontrol agent against 

Alternaria alternata on 

tobacco 

Applied Technologies 

and Innovations, 

Volume 7, Issue 2, pp. 

67-76, Prague 

Development Center, 

Chech Republic 
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2012 

3 Gveroska. B. Relationships of Trichoderma 

spp. quantity in soil to reducing 

the damping off in tobacco 

seedlings. 

Bulgarian  Journal of 

Agricultural  Science, 

19: 666-674, Sofia, 

Bulgaria 

 2013 

4 

 
Gveroska B. 

 

In vitro biocontrol activity of 

Trichoderma harzianum 

against some pathogenic 

fungi on tobacco. 

Food and 

Environmental safety, 

Volume XII, Issue 1, 

pp. 95-104, Stefan 

Cell Mare University 

of Suceava, Romania 

2013 

5 Gveroska B. .Evaluation of some 

Trichoderma isolates for 

biocontrol effect on 

Rhizoctonia solani.  

Тутун / Tobacco, Vol. 

64, N
o
 7-12, pp. 27-35 

2014 

6 Gveroska B., 

Miceska G., 

Dimitrieski 

M., Korubin-

Aleksoska A. 

 

Use of biopreparates in 

tobacco protection-

Contribution to Sustainable 

Agriculture 

Turkish Journal of 

Agricultural and 

Natural Science, Vol 

I, Special Issue II 

(ISSN: 2148-3647), 

TJANS-157, pp. 

1509-1517. 

2014 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 

последните пет години 
Ред. 

број 
Автори Наслов Издавач / година 

1. Gveroska 

B., 
Jovancev P.  

Some alternative-biological 

ways for control of 

Alternaria alternata on 

tobacco. 

 
 

Current Opinion in 

Biotechnology, 

Volume 22, 

Supplement 1, 

September 2011. 

ISSN  0958-1669, 

p.S68.  ELSEVIER 

2011  

2. Gveroska. 

B. 

Relationships of 

Trichoderma spp. quantity in 

soil to reducing the damping 

off in tobacco seedlings 

Bulgarian  Journal of 

Agriculture Science, 

19: 666-674. 

2013 

 3. Gveroska 

B.,  

Trichoderma harzianum in 

tobacco seedlings with the 

use of a herbicide. 

International Journal 

of Agriculture 

Innovations and 
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Research. Volume 3, 

Issue 3, ISSN (On 

line) 2319-1473, pp. 

936- 941.  2014    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните 

четири години 
Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Год.  

1 Gveroska B., 
Jovancev P 

 

Some alternative-biological 

ways for control of 

Alternaria alternata on 

tobacco. 

European Biotechnology 

Congress 2011, 

September 28- October 

1, Istanbul, Turkey 

2011 

2 Kocoska K., 

Risteski I., 

Gveroska B.  

Some productional – 

quantitative characteristic of 

semi-oriental tobacco 

varieties and lines. 

European Biotechnology 

Congress 2011, 

September 28- October 

1, Istanbul, Turkey 

2011 

3 Gveroska B., 
Stojanoski P. 

The influence of 

Trichoderma spp. presence 

on reducing the root rots 

disease in tobacco seedlings 

 

The XXXVI 
th 

Traditional Plant 

Protection 

Meeting of the Republic 

of Macedonia, 

Ohrid, 6-9. XII 2011  

2011 

4 Gveroska 

B., 

Smokvoski 

M., Kocoska 

K.,Risteski I.  

 

The infuence of a probiotic 

ProBio Original 
TM

 on 

tobacco seedling's 

development 

IX Scientific-technical 

conference with 

international 

participation "Ecology 

and health" – 2012, 

Plovdiv, 17.05.2012 

   

2012 

5 Gveroska B., 
Stojanoski P. 

Application of 

Trichoderma harzianum in 

tobacco seedlings during 

herbicide usage 

The XXXVII 
th 

Traditional Plant 

Protection 

Meeting of the Republic 

of Macedonia 

Ohrid, 20-21. XII 2012 

2012 

6 Gveroska B. 

 

Biological control of 

Rhizoctonia solani in 

tobacco seedlings with some 

Trichoderma species 

Agronomy & Leaf 

Integrity  Phytopathology 

& Genetics 

Joint Study Group 

Meeting,  October, 13-

17, Brufa di Torgiano, 

Italy (Ptogramme and 

Abstracts, APPOST 13) 

2013 
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7 Gveroska B., 
Miceska G., 

Dimitrieski 

M., Korubin-

Aleksoska A. 

 

Effect of the plant hormone 

kinetin on reducing the 

intensity of brown spot 

disease on tobacco 

49 
th

 Croatian and 9
 th

  

Internatiomnal 

Symposium on 

Agriculture, Fevruary 16-

21, Dubrovnik, Croatia 

 

2014 

  8 Korubin-

Aleksosk

a A., 

 Arsov Z., 

Miceska 

G., 

Gveroska B., 

Dimitrieski 

M.,  

Aleksoski J., 

Bebić Ž. 

Detection of resistance to 

diseases in a trial with 

diallel crosses of tobacco. 

49 
th

 Croatian and 9
 th

  

Internatiomnal 

Symposium on 

Agriculture, Fevruary 16-

21, Dubrovnik, Croatia 

2014 

  9 Miceska G., 

Korubin-

Aleksoska 

A., Gveroska 

B., 
Dimitrieski 

M. 

Investigations of some 

quantitative traits in 

autochthonous tobacco 

varieties in Republic of 

Macedonia 

49 
th

 Croatian and 9
 th

  

Internatiomnal 

Symposium on 

Agriculture, Fevruary 16-

21, Dubrovnik, Croatia 

2014 

  10 Gveroska B. Effect od various manures 

on increasing the quantity of 

a biocontrol agent 

Trichoderma sp.  

X Jubilee Scientific- 

conference with 

international 

participation "Ecology 

and health 2014"  

05. 06. 2014  Plovdiv, 

Bulgaria 

2014 

  11 Miceska G., 

Dimitrieski 

M., Korubin-

Aleksoska 

A., Gveroska 

B. 

Accumulation of heavy 

metals in various parts of 

prilep tobacco during its 

developments and growth 

X Jubilee Scientific- 

conference with 

international 

participation "Ecology 

and health 2014"  

05. 06. 2014  Plovdiv, 

Bulgaria 

2014 

  12 Gveroska B. Possibilities for application 

of a biopreparate Ema 5 in 

tobacco protection from 

some diseases  

The 24 th International 

Sacientific Conference 

5.06 and 6.06. 2014, 

Stara Zagora, Bulgaria  

2014 
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  13 Gveroska B., 

Miceska G., 

Dimitrieski 

M., Korubin-

Aleksoska A. 

Use of biopreparates in 

tobacco protection- 

Contribution to Sustainable 

Agriculture 

AGRIBALKAN -  Balkan 

Agriculture Congress, 8-

11 September, Edirne, 

Turkey. Bok of Abstract, 

p. 444.  

 

2014 

  14 Korubin-

Aleksosk

a A., 

Miceska 

G.,Gveroska  

B., 

Dimitrieski 

M.,  

Aleksoski J. 

Stability of the yield in 

commercial tobacco 

varieties in Republic of 

Macedonia. 

AGRIBALKAN- Balkan 

Agriculture Congress, 8-

11 September, Edirne, 

Turkey. Bok of Abstract, 

p. 447.  

 

2014 

  15 Gveroska B. Biocontol effect of some 

Trichoderma isolates 

against Rhizoctonia solani.  

Юбилейна научна 

конференција „70 

години Институт по 

тятяна и тятяневите 

изделия”, 13-14 

ноември 2014. 

СЕЛСКОСТОПАНСКА 

АКАДЕМИЈЯ , 

Институт по тятяна и 

тятяневите изделия – 

Марково 

2014 

  16 Gveroska B., 

Stojanosk

i P. 

Possibilities for application 

of microbiological product 

Exstrasol in the control of 

damping off disease in 

tobacco seedlings.  

2
nd

 International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 7-

9 October, Ohrid, 

Republic of Macedonia 

2015 

  17 Gveroska B., 

Miceska 

G., 

Dimitries

ki M., 

Korubin-

Aleksosk

a A., 

Application of probiotics in  
tobacco production - 
possibility for protection 
against damping off disease 
on tobacco seedlings.  
 

Coresta AP 2015 (Agro-

Phyto Joint Study Groups 

Meeting), 25-29 October 

2015, Izmir, Turkey. 

2015 
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  18 Gveroska B., 

Miceska 

G., 

Dimitries

ki M., 

Korubin-

Aleksosk

a A. 

Application of probiotics in  

tobacco production - 

possibility for protection 

against damping off disease 

on tobacco seedlings. 

Coresta AP 2015 (Agro-

Phyto Joint Study Groups 

Meeting), 25-29 October 

2015, Izmir, Turkey. 

Gveroska B., Korubin-

Aleksoska A., 2016. The 

impact of probiotics on 

the soil microflora 

towards tobacco 

seedlings protection from 

diseases. XI National 

Scientific Conference 

with International 

Participation Ecology 

and health, 9-10 June 

2016, Plovdiv. 

2015 

  19 Gveroska B., 

Korubin-

Aleksoska 

A. 

The impact of probiotics on the 
soil microflora towards tobacco 
seedlings protection from 
diseases. 
 

XI National Scientific 

Conference with International 

Participation Ecology and 

health, 9-10 June 2016, 

Plovdiv. 

2016 
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Прилог бр. 

4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на 

докторски трудови 

1. Име и презиме Марија Александар Србиноска 

2. Дата на раѓање 31.01.1965 година 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

биолог 

1988  Природно-

математичкиот 

факултет - 

Скопје 

Магистер по 

технички науки 

1989 Технолошко-

металуршкиот 

факултет - 

Скопје 

Доктор по 

технички науки 

2005 Технолошко-

металуршкиот 

факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Технологија на 

прехранбени 

производи 

техничко-

технолошки 

науки 

Технологија на 

полоделски 

производи 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Технологија на 

прехранбени 

производи 

Поле 

техничко-

технолошки 

науки 

Област 

Екстракција на 

активни 

компоненти 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун-Прилеп 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола 

Научен советник 

Редовен 

професор 

Хемија и 

биохемија на на 

производи од 

растително 

потекло 40309 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   
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2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 
Законска регулатива во 

производството на тутун 

Производство на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

2. 
Хемија на тутунските преработки и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун, 

едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

3. Технологија на производство на 

тутунски производи 

 

Обработка и преработка на тутун, 

едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

4. Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

 

Обработка и преработка на тутун, 

едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

5. 
Хемија на тутунските производи и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

6. 
Технологија на производство на 

цигари 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

 7. 
Репроматеријали во обработката и 

преработката на тутун 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

8. Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

9. Вовед во научноистражувачката 

работа 

Агроменџмент во проиаводството 

на тутун, едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

10. Контрола на квалитетот на тутунот 

и тутунските производи  

Агроменџмент во проиаводството 

на тутун, едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. ТПО 101Методологија на 

научноистражувачката работа 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи 

од тутун/Научен институт за 

тутун Прилеп 

2. ПОИ 203Современа технологија во 

обработката и преработката на 

тутунската суровина 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи 

од тутун/Научен институт за 

тутун Прилеп 
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 3. ПОИ 204Одбрани поглавја од 

физиологија и биохемија на тутунот 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи 

од тутун/Научен институт за 

тутун Прилеп 

4. ПОИ 210Хемија на тутунските 

производи напредни поглавија 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи 

од тутун/Научен институт за 

тутун Прилеп 

10 Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Radojičić V., 

DjulančićN, Srbinoska 

М.,  

Influence of mineral matter 

content on static burning 

rate of Virginia tobacco 

from different production 

areas in Serbia, 

Industrial Crops 

and Products, 

(2015), Volume 

67, 381–386 

2. RadojičićV, Ećim-Djurić 

О., SrbinoskaM, 

Djulančić N, Kulić G., 

Possibilities of Virginia 

tobacco stalks utilization 

Tutun/Tobacco 

(2014) Vol. 64, 

No 7-12,71-76 

 

3. Djulančić N., Radojičić 

V., Srbinoska M., 

The influence of tobacco 

blend composition on the 

carbon monoxide formation 

in mainstream cigarette 

smoke 

Archives of 

Industrial 

Hygiene and 

Toxicology(2013) 

No. 1, vol. 64, 

107-113  

 

4 RisteskiI., Kočoska K., 

Srbinoska M., 
 

Directions and goals in the 

selection of large-leaf 

tobaccos in the Scientific 

Institute of  Tobacco Prilep 

- Republic of Macedonia 

Agriculture & 

Forestry, (2013) 

Vol. 59. Issue 2: 

73-81 

5. Srbinoska M., Nikolić 

M., Radojičić V., 

Đulančić
. 
N.,  

Electronic Cigarettes: 

Regulatory Issues and 

Safety Concerns 

Tutun/Tobacco 

(2011) Vol. 61, 

No 7-12, 111-119 
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Srbinoska 

M.,Pelivanoska V.,  

Filiposki K., Krsteska V., 

Risteski I., 

Unconventional use of 

tobacco and waste from 

production and processing 

Билатерален 

проект помеѓу 

НИТП Република 

Македонија и 

ИТП Република 

Бугаријa/ 2010-

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
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2012. 

2. Pelivanoska V.,  Filposki 

K., Srbinoska 

M.,Krsteska V., Risteski 

I.,  

Investigation of the 

existing and creation of 

new gene plasm for 

oriental tobaccos in 

agroecological conditions 

of the Republic of 

Macedonia and Republic of 

Bulgaria 

Билатерален 

проект помеѓу 

НИТП Република 

Македонија и 

ИТП Република 

Бугариja/2010-

2012. 

3. Filposki K., Pelivanoska 

V.,  Srbinoska M., 

New nanocomposite 

catalysts for the CO 

oxidation in cigarette smoke 

and for toxic gas emissions 

removal from industrial 

processes 

Билатерален 

проект помеѓу 

НИТП Република 

Македонија и 

ИТП Република 

Бугариja2010 

4. Филипоски К., 

Србиноска М.,  

Можности за воведување 

на растителни култури со 

биолошко активни 

компоненти од интерес за 

прехранбената и 

фармацевтската 

индустрија 

Билатерален 

проект помеѓу 

НИТП Република 

Македонија и 

ИТП Република 

Словенија/2006-

2007 

5. Пеливаноска В., 

Филипоски К., 

Србиноска. М.,  

Истражување на 

полуцијата на тутунската 

суровина со тешки 

метали во Р. Македонија 

Министерство за 

образование и 

наука на 

Република 

Македонија, 

2004-2006 

 

 10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Мицеска Г., Србиноска 

М., Стојаноска С 

Монографија 90 години 

од постоењето на Научен 

институт за тутун-

Прилеп 

Научен институт 

за тутун-

Прилеп,2014 

2. Србиноска М., Прирачник за хемиски 

испитувања на тутунот и 

тутунските производи 

148 стр 

Научен институт 

за тутун-

Прилеп,2012 

3. Филипоски К., 

Трајкоски Ј., 

Пеливаноска В., 

Србиноска М., 

Бибиографија 

Универзитет Св. Климент 

Охридски-Битола 

Научен институт 

за тутун-Прилеп, 

2010 

4. СрбиноскаМ., Практикумзахемискианал ЈНУ институт за 
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ПерушескаЦ., изинатутунот тутун-Прилеп, 

2004 

5.    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 2 специјалистички работи 

11.2. Магистерски работи Член на 5магистерски  

11.3. Докторски дисертации Член на 5 докторски 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните 

пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

Stefka K.,Srbinoska M., 

Ivanova S, Georgieva A 

Investigation on fatty acid 

compositions of seeds by type 

tobacco virginia 

Proceedings on 

National Scientific 

Conference with 

Insternational 

participation. 

Ecology and 

Health (2016),pp 

327-331 

2. Radojičić V., 

DjulančićN, Srbinoska 

М.,  

Influence of mineral matter 

content on static burning 

rate of Virginia tobacco 

from different production 

areas in Serbia, 

Industrial Crops 

and Products, 

(2015), Volume 

67, 381–386 

3. RadojičićV, Ećim-Djurić 

О., SrbinoskaM, 

Djulančić N, Kulić G., 

Possibilities of Virginia 

tobacco stalks utilization 

Tutun/Tobacco 

(2014) Vol. 64, No 

7-12,71-76 

 

4. Djulančić N., Radojičić 

V., Srbinoska M., 

The influence of tobacco 

blend composition on the 

carbon monoxide 

formation in mainstream 

cigarette smoke 

Archives of 

Industrial Hygiene 

and 

Toxicology(2013) 

No. 1, vol. 64, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
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107-113  

 

5. RisteskiI., Kočoska K., 

Srbinoska M., 
 

Directions and goals in the 

selection of large-leaf 

tobaccos in the Scientific 

Institute of  Tobacco Prilep 

- Republic of Macedonia 

Agriculture & 

Forestry, (2013) 

Vol. 59. Issue 2: 

73-81 

6. Srbinoska M., Nikolić 

M., Radojičić V., 

Đulančić
. 
N.,  

Electronic Cigarettes: 

Regulatory Issues and 

Safety Concerns 

Tutun/Tobacco 

(2011) Vol. 61, No 

7-12, 111-119 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Radojičić V., 

DjulančićN, Srbinoska 

М.,  

Influence of mineral matter 

content on static burning 

rate of Virginia tobacco 

from different production 

areas in Serbia, 

Industrial Crops 

and Products, 

(2015), Volume 

67, 381–386 

2. Djulančić N., Radojičić 

V., Srbinoska M., 

The influence of tobacco 

blend composition on the 

carbon monoxide 

formation in mainstream 

cigarette smoke 

Archives of 

Industrial Hygiene 

and 

Toxicology(2013) 

No. 1, vol. 64, 

107-113  

 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Год

ина 

1. Kirkova S., Srbinoska 

M.,Ivanova S., 

Georgieva A. 

 

Investigation on 

fatty acid 

compositions of 

seeds by type 

tobacco Virginia 

International Scientific-

Practical Conference 

"Food, Technologies & 

Health,Plovdiv, 

Bulgaria 

2016 

2. Kočoska K., 

Srbinoska 

M.,Risteski I., 

Kabranova R. 

Chemical 

properties of the 

raw of some 

basma 

tobaccovarieties 

by belts 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food 

Skopje 

2015 

3. Srbinoska 

M.,KrsteskaV., 

Simonovska J., 

Evaluation Of 

Тobacco Stems 

As 

Natural resources, 

Green technology and 

sustainable 

2014 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669015000783
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690/67/supp/C
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Kavrakovski Z., 

RafajlovskaV., 

 

Lignocellulosic 

Material  

development,Zagreb, 

Croatia 

4. Kirkova S., 

Zaprianova P., 

Srbinoska 

M.,Milanova T., 

(2013) Proceedings 

Book 7-8.11.Plovdiv, 

Bulgaria 

 

Investigation on 

new technologies 

cigarette papers,  

International Scientific-

Practical Conference 

"Food, Technologies & 

Health", Plovdiv, 

Bulgaria 

2013 

  5. Srbinoska M., 
Kirkova V., Radojičić 

V., Đulančić
. 
N.,  

Determination of 

pH value in 

extracts of 

mainstream 

particulate phase 

of cigarettes, 

Congress of Union of 

Scientists in Bulgaria 

Plovdiv, Bulgaria 

2011 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Весна Крстеска 

2. Дата на раѓање 13.12.1971 година 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Диплимиран 

земјоделкси 

инжинер 

1995  УКИМ 

Земјоделски 

факултет-

Скопје 

магистер на 

земјоделски науки 

2001  УКИМ 

Земјоделски 

факултет-

Скопје 

доктор на 

земјоделски науки 

2007  УКИМ 

Земјоделски 

факултет-

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје  Поле  Област 

400 Биотехнички 

науки 

402 Заштита на 

растенијата 

Ентомологија 

40201 

Биолошка 

борба 40203 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје  Поле Област 

400 Биотехнички 

науки 

402 Заштита на 

растенијата 

Ентомологија 

40201 

Биолошка 

борба 40203 

8. Доколку е во работен однос 

да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

Област  

УКЛО Научен институт за тутун-

Прилеп 

Редовен професор, 

научен советник  

Ентомологија 

40201 и 

 друго 40209 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   
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9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Заштита на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

Производство на тутун- 

двогодишни /Научен институт за 

тутун-Прилеп 

2. Заштита на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

Производство на тутун -

едногодишни / Научен институт за 

тутун-Прилеп 

3. Заштита на тутунот и тутунските 

производи 

Обработка и преработка на 

тутунот -двогодишни / Научен 

институт за тутун-Прилеп 

4. Заштита на тутунот и тутунските 

производи  

Обработка и преработка на 

тутунот -едногодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

5. Принципи на добра земјоделска 

практика  со еколошки менаџмент   

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство- едногодишни / Научен 

институт за тутун-Прилеп 

6. Методологија на 

научноистражувачката работа 

Обработка и преработка на 

тутунот- едногодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

7. Еколошки аспекти во 

производството на тутун 

Производство на тутун- 

двогодишни/ Научен институт за 

тутун-Прилеп 

8. Интегрална заштита на тутунот од 

штетници 

Производство на тутун- 

двогодишни/ Научен институт за 

тутун-Прилеп 

9. Интегрална заштита на тутунот од 

плевели и цветоносни паразити 

Производство на тутун -

двогодишни / Научен институт за 

тутун-Прилеп 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Одбрани поглавја од заштитата на 

тутунот од штетници во 

производство, обработка и 

складирање 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи од 

тутун 

2. Современа технологија на 

производство на тутун 

Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи од 

тутун 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. KRSTESKA V., Lasioderma serricorne F. - Тутун/Tobacco.vol 63 , 7-
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STOJANOSKI 

P.,   

pest of tobacco and tobacco 

products   

12, p. 27-36/ 2013 

2. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI 

P.,   

Multiannual investigations 

on morphology and biology 

of Epitrix hirtipennis Melsh 

on tobacco.  

Тутун/Tobacco.vol 62 , 7-

12, p. 95-102/2012 

3. KRSTESKA V. 

   

Ephestia elutella Hüb. on 

tobacco 

Тутун/Tobacco.vol 64, No 

1-6, p. 70-77/2014 

4. KRSTESKA V.,  

 

Chamaemyiidae (Diptera) 

predators of aphids on 

tobacco  

Тутун/Tobacco.vol 65, 

No. 1-6, p. 30-38/2015 

5. KRSTESKA V. , 

SRBINOSKA 

M., 

STOJANOSKI 

P.,  

   

Helicoverpa armigera - pest 

control on tobacco  

70 years Institute of 

Agriculture Skopje, 

Scientific conference: 

“challenges in modern 

agricultural production, 

book of proceedings 123-

129 Publisher: UKlO, 

Institute of Agriculture – 

Skopje/ 2015  

     

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори  Наслов Издавач / година 

1. Пеливансока В., 

Филипоски К., 

Србиноска М,  

Крстеска В. 

Можности за 

воведување на 

растителните култури со 

биолошко активни 

компоненти од интерес 

за прехранбената и 

фармацевтската 

индустрија.  

Билатерален 

научноистражувачки 

проект Р. 

Македонија-Р. 

Словенија. УКЛО 

Научен Институт за 

тутун –Прилеп, со 

помош на  

Министерс. за 

Образование и наука 

на Р. Македонија, 

/2009. 

2. Srbinoska M., 

Pelivanoska V.,  

Filiposki K., Krsteska 

V., Risteski I., 

Unconventional use of 

tobacco and waste from 

production and processing 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 

Република 

Македонија и ИТП 

Република Бугаријa/ 

2010-2012. 

3. Pelivanoska V.,  

Filposki K., Srbinoska 

M., Krsteska V., 

Investigation of the 

existing and creation of 

new gene plasm for 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 

Република 
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Risteski I.,  oriental tobaccos in 

agroecological conditions 

of the Republic of 

Macedonia and Republic 

of Bulgaria 

Македонија и ИТП 

Република 

Бугариja/2010-2012. 

4.  Billenkamp Н., ,  

Bozukov Х., Verrier 

J,L, Cailleteau B., 

Krsteska V, Gveroska 

B., Navarez Е., Juarez 

G. Pedro C.,  Martinez 

N., Garcia J., Seebold  

K., Barzegarkho M., 

Najafi M. R. Alber G. 

Sub-Group Collaborative 

Study on Blue Mold  

2008-2012  

CORESTA Congress>, 

<Edinburgh>2010 

CORESTA Congress>, 

<Santiago >2011 

CORESTA /УКЛО 

Научен Институт за 

тутун –Прилеп/2008-

2012 

5. Dorzewska T., Krsteska 

V. … 

VIRUS DISEASES 

COLLABORATIVE 

EXPERIMENT 

CORESTA,  

Научен институт за 

тутун –Прилеп-  

CORESTA, -2009-

2011. 

6. Димеска В., 

Христовска И., 

Крстеска В., Стојков 

С, Стојаноски П. 

Следење-мониторинг на 

вирози кај тутунската 

култура во Р. 

Македонија 

УКЛО ЈНУ Институт 

за тутун-Прилеп –со 

софинасирање на 

Министерство за 

образование и наука 

на Р. Македонија/ 

2004-2006. 

7. Постоловски М., 

Анчев Е., Лазаревска 

С., Јованчев П., 

Митрев С., Каров И., 

Спасов Д., Спасова 

Д., Банџо С., 

Трајчевски Т, 

Русевски Р, Димеска 

В, Христовска И., 

Крстеска В., 

Стојансоки П., 

Стојков С 

Прогноза, детеминација 

и следење на растителни 

болести, штетници и 

плевели во Република 

Македонија во 2003, 

2007 година 

МЗШВ, 

Фитосанитарна 

управа, Ф-лтет за 

земјоделски науки и 

храна-Скопје, 

Земјоделски факултет 

–Штип, Земјоделски 

институт –Скопје, 

Институт за тутун –

Прилеп, Агенција за 

поттикнување на 

развојот на 

индивидуалното 

земјоделство –Битола 

2003, 2007 

     

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
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2.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. DIMESKA V., 

STOJKOV S., 

KRSTESKA V., 

GVEROSKA B.,   

Weeds as host plants to 

tobacco diseases and pests 

Тутун/Tobacco Vol 

61 No. 1-6 p. 68-73, 

Scientific Tobacco 

Institute 

Prilep/2011. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи Двe  

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. KRSTESKA V., 

LAZAREVSKA S., 

TASHKOSKI P., 

STOJANOSKI P.,  

Phthorimaea operculella 

(Zeller) PEST 

CONTROL ON 

TOBACCO. 

SYMPOSIUM 

PROCEEDINGS of 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

Volume 1, SECTION 

3. PLANT 

PROTECTION – 

PHYTOMEDICINE, 

p. 315-322, 

Skopje/2016  

2. KRSTESKA V.,  

 

Chamaemyiidae 

(Diptera) predators of 

aphids on tobacco 

Тутун/Tobacco.vol 65, 

No. 1-6, p. 30-38/2015. 

3. KRSTESKA V. , 

SRBINOSKA M., 

STOJANOSKI P.,  

 

Helicoverpa armigera - 

pest control on tobacco 

70 years Institute of 

Agriculture Skopje 

SCIENTIFIC 

CONFERENCE: 

“CHALLENGES IN 

MODERN 

AGRICULTURAL 

PRODUCTION, 

BOOK OF 

PROCEEDINGS 123-
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129 Publisher: UKlO, 

Institute of Agriculture 

– Skopje/ 2015 

4. KRSTESKA V. 

 

Ephestia elutella Hüb. 

on tobacco 

Тутун/Tobacco.vol 64, 

No 1-6, p. 70-77/2014. 

5. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P.,   

LASIODERMA 

SERRICORNE F. - 

PEST OF TOBACCO 

AND TOBACCO 

PRODUCTS   

Тутун/Tobacco.vol 63 

, 7-12, p. 27-36/ 2013 . 

6. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P.,   

Multiannual 

investigations on 

morphology and biology 

of Epitrix hirtipennis 

Melsh on tobacco.  

Тутун/Tobacco.vol 62 

, 7-12, p. 95-102/2012. 

7. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P., 

Phthorimaea operculella 

(Zeller, 1983), in the 

tobacco agro-ecosystem 

Conference 

proceedings, 

International 

Conference on 

BioScience: 

Biotechnology and 

Biodiversity The Forth 

Joint UNS – PSU Novi 

Sad, p 72-77/2012 

8. KRSTESKA V, 

ZDRAVESKA N., 

STOJANOSKI P. 

Indispensable hygienic-

technical measures in 

tobacco protection from 

storage pests  

Journal of hygienic 

engineering and 

design, European 

Hygienic Engineering 

& Design Group, 

Review paper  p. 284- 
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4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на магистерски 

трудови 

1. Име и презиме Милан Митрески 

2. Дата на раѓање 7.10.1957 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на земјоделски науки 

 

5. 

 

Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Во Прилеп 2012 Научен институт за 

тутун-Прилеп 

Доцент 19.09.2012 

(избор)   

Научен институт за 

тутун-Прилеп 

   

 

6. 

 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Подрачје 

4 

Биотехнички 

науки 

Поле 

03 

Растително 

производство 

Област 

08 - Генетика и 

селекција на 

растителното 

производство) и  

02 - Индустриски 

растенија (тутун) 

7.     

8. Доколку е во работен 

однос да 

се наведе институцијата 

каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун - Прилеп Научен соработник 

– Доцент, 

40308 и 40302 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1 Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. 

Бр. 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2 Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 

Бр. 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 

2. 

 

3. 

Технологија на производство на тутун 

Технологија на производство на 

тутунски расад 

Селекција на тутунот со 

Производство на тутун – двегод. 

Производство на тутун – двегод. 

 

Производство на тутун – двегод. 
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4. 

5. 

 

6. 

7. 

семепроизводство 

Технологија на производство на тутун 

Математичко-статистички методи во 

научноистражувачката работа 

Машини за изработка и пакување на 

цигари 

Организација на производството и 

прометот на семенски материјал од 

тутун 

Производство на тутун – едногод.. 

Обработка и преработка на тутун – 

двoгог. 

 

Обработка и преработка на тутун – 

двoгог. 

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногод. ст./НИТП 

9.3 Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 

Бр. 
Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

 

10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Р.бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. MITRESKI Milan Plant height in some Prilep 

tobacco varieties 

Тутун / Tobacco, 

7-12, p. 61-67, 

2012 
2. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana,  

PELIVANOSKA 

Valentina, MITRESKI 

Milan, TRAJKOSKI 

Jordan, MAVROSKI 

Robin 

Dry Tobacco Yield in Some 

Prilep Tobacco Varieties 

65 Years Faculty 

of Agricultural 

Sciences and Food  

Proceedings, p. 78-

85.  

12-14 December 

2012, Skopje, R. 

of Macedonia,  

2012 
3. 

 
МITRESKI Milan, 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana 

Degustational properties of some 

Prilep tobacco varieties 

Тутун / Tobacco, 

1-6, p. 19-27, 

2014 
4. MITRESKI Milan, 

BELOVSKI Vladko, 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana 

The influence of some of the 

chemicals towards tobacco seeds 

germination of tobacco Burley 

varietiy Pelagonec 

Тутун / Tobacco, 

7-12, p. 36-42, 

2014 

5. MITRESKI Milan, 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

TRAJKOSKI Jordan, 

MAVROSKI Robin 

Leaf number and size in some 

varieties of Prilep tobacco 

Тутун / Tobacco, 

7-12, p. 22-28, 

2015 

6.    
7.    

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред Автори Наслов Издавач / година 
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. 

Бр. 

1. Милан Митрескi, 

Кирил Филипоски, 

Јордан Трајкоски, Ana 

Корубин – Алексоска, 

Робин Мавроски, 

Благоја Крстески 

Полски опит со 

ориенталски сорти тутун 

во Научниот институт за 

тутун 

Соко-таб Битола 

2006-2008 

2. Валентина 

Пеливаноска, Кирил 

Филипоски, Марија 

Србиноска, Весна 

Крстеска, Гордана 

Мицеска, Мирослав 

Димитриески, Јордан 

Трајкоски, Милан 

Митрески и Миле 

Маркоски  

Проучување на постојаната 

и создавање на нова ген-

плазма од ориенталски 

тутуни во агроеколошките 

услови на Република 

Бугарија и Република 

Бугарија 

Македонско-

Бугарски проект 

2011-2013 

 

3.    

 10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Корубин – Алексоска 

Ана, Димитриески 

Мирослав, Мицеска 

Гордана, Ристески 

Илија, Митрески 

Милан, Кочоска 

Каролина 

Практикум по генетика, 

селекција и семеконтрола 

на тутунот. 

 

Институтот за 

тутун-Прилеп, 

Универзитет "Св. 

Климент 

Охридски"–Битола, 

2004 

 
2.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. TRAJKOSKI Jordan, 

MITRESKI Milan, 

PELIVANOSKA 

Valentina, 

ZDRAVESKA Natasa, 

MAVROSKI Robin, 

TRAJKOSKI Marjan 

Chemical properties of 

tobacco in some oriental 

varieties from the type 

Prilep 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 80-84, 

2015 

2. TRAJKOSKI Jordan, 

MITRESKI Milan, 

PELIVANOSKA 

Valentina, 

ZDRAVESKA Natasa, 

Technological properties of 

tobacco in some oriental 

varieties of tobacco type 

Prilep. 

 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

Symposium 

Proceedings, pp.889 
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MAVROSKI Robin, 

TRAJKOSKI Marjan 

– 892, 

2015 

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи  

11.2 Магистерски работи Ментор: Влијание на некои средства врз 

ртливоста на тутунското семе од типот берлеј 

Кандидат: Владко С, Беловски, 2013, 

Научен Институт за тутун –Прилеп 

Член: 1 

11.3 Докторски дисертации Член: 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред

. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 9

. 
MITRESKI Milan Plant height in some Prilep 

tobacco varieties 

 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 61-67, 

2012 

2. 1

1

. 

PELIVANOSKA 

Valentina, JORDANOSKA 

Biljana, MITRESKI 

Milan, MAVROSKI Robin 

Change in quantitative and 

qualitative characteristics 

of tobacco variety JK-48 

depending on mineral 

nutrition. 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 72-78, 

2012 

3. 1

3

. 

МITRESKI Milan, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana 

Degustational properties of 

some Prilep tobacco 

varieties 

 

Тутун / Tobacco, 1-

6, p. 19-27, 

2014 

4. 1

4

. 

MITRESKI Milan, 

BELOVSKI Vladko, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana 

The influence of some of 

the chemicals towards 

tobacco seeds germination 

of tobacco Burley varietiy 

Pelagonec 

 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 36-42, 

2014 

5. 1

5

. 

PELIVANOSKA 

Valentina, NIKOLOVA 

Bistrica, MITRESKI 

Milan, FILIPOSKI Kiril 

Influence of some foliar 

substances in the 

production of tobacco 

seedlings 

Тутун / Tobacco, 1-

6, p. 39-48, 

2015 

6.  MITRESKI Milan, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, TRAJKOSKI Jordan, 

MAVROSKI Robin 

Leaf number and size in 

some varieties of Prilep 

tobacco 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 22-28, 

2015 
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12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Рe 

бр

. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Г

о

д

и

н

а 

1. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana  

PELIVANOSKA 

Valentina, MITRESKI 

Milan, TRAJKOSKI 

Jordan, MAVROSKI 

Robin  

 

Dry Tobacco Yield in 

Some Prilep Tobacco 

Varieties  

 

Book of abstracts, p. 

21.  

International 

Symposium for 

Agriculture and Food,  

65 Years Faculty of 

Agricultural Sciences 

and Food  

12-14 December, 

Skopje, Republic of 

Macedonia  

2

0

1

2 

2. MITRESKI Milan, 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

ZDRAVESKA Natasha, 

TRAJKOSKI Jordan, 

MAVROSKI Robin 

 

Important technological 

properties in tobacco 

varieties from type Prilep. 

 

Юбилейна 

международна 

научна конференция 

– 70 години 

Институт по тытына 

и тытыневите 

изделия, 13-14 

ноември 

2

0

1

4 

3. TASKOSKI Petre, 

KRSTESKA Vesna, 

MITRESKI Milan, 

MAVROSKI Robin, 

STOJANOSKI Petre 

Damping off disease and 

its control in field 

conditions 

Юбилейна 

международна 

научна конференция 

– 70 години 

Институт по тытына 

и тытыневите 

изделия, 13-14 

ноември 

2

0

1

4 

4. MITRESKI Milan, Chemical properties in 2nd International  



 

168 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, TRAJKOSKI Jordan, 

MAVROSKI Robin 

some dry tobacco varieties 

from type Prilep.  

 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

7-10 October, Ohrid, 

Republic of 

Macedonia,  

2015 
5. MAVROSKI Robin, 

MITRESKI Milan, 

ZDRAVESKA Natasa, 

TRAJKOSKI Jordan 

 

Low temperature effect on 

seed germination of some 

oriental tobacco varieties 

investigated in laboratory 

conditions 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

7-10 October, Ohrid, 

Republic of 

Macedonia,  

2015 

 

6. TRAJKOSKI Jordan, 

MITRESKI Milan, 

PELIVANOSKA 

Valentina, ZDRAVESKA 

Natasa, MAVROSKI 

Robin, TRAJKOSKI 

Marjan 

 

Technological properties 

of tobacco in some 

oriental varieties of 

tobacco type Prilep 

 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

7-10 October, Ohrid, 

Republic of 

Macedonia,  

2015 

 

7. TASHOSKI Petar, 

KRSTESKA Vesna, 

MITRESKI Milan, 

STOJANOSKI Petar 

The impact of strobilurin 

fungicides in prevention 

of damping off disease on 

tobacco seedlings 

2nd International 

Symposium for 

Agriculture and Food, 

7-10 October, Ohrid, 

Republic of 

Macedonia,  

2015 
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Доцент д-р Силвана Пашовска 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Силвана Пашовска 

2. Дата на раѓање 23.11.1973 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Научен соработник 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист 

1996 УКЛО-

Битола,Економск

и факултет-

Прилеп 

Магистер по 

економски науки 

1999 УКЛО-

Битола,Економск

и факултет -

Прилеп 

Доктор по 

економски науки 

2005 УКИМ-

Скопје,Економски 

институт-Скопје 

Научен 

соработник 

2015 УКЛО-

Битола,Научен 

институт за тутун  

Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје поле област 

Општествени 

науки(5) 

Економски 

науки(503) 

Економика на 

претпријатијата(5

0323),Економика 

на 

инвестиции(50324

),Маркетинг(5032

5) и друго(50329) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Општествени 

науки(5) 

Економски 

науки(503) 

Економика на 

претпријатијата(5

0323),Економика 

на 

инвестиции(50324

),Маркетинг(5032

5) и друго(50329) 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 
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избран и во која област Научен институт за тутун 

Прилеп 

Научен соработник 

Економика на 

претпријатијата(50

323),Економика на 

инвестиции(50324)

,Маркетинг(50325) 

и друго(50329) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Управување со квалитетот на 

тутунот и производите од тутун 

Обработка и преработка на тутун– 

едногодишни и двегодишни 

Научен институт за тутун  

2. Оперативен менаџмент во 

обработката и преработката на 

тутунот 

 

Обработка на тутун– двегодишни  

Научен институт за тутун 

 

3. Законски регулативи во 

обработката и преработката на 

тутунот 

Обработка на тутун-двегодишни 

Научен институт за тутун 

4. Оперативен менаџмент во 

производството на тутун 

Производство на тутун-

едногодишни и двегодишни 

Научен институт за тутун 

5. Агропретприемништво Агроменаџмент во тутунското 

стопанство-едногодишни 

Научен институт за тутун 

6. Менаџмент во примарното 

тутунопроизводство и обработката 

на тутунот 

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство-едногодишни 

Научен имститут за тутун 

7.   

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. Автори Наслов Издавач / година 
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Број 

1. Мицески Трајко,Силвана 
Пашовска 

Процес на промени во 

маркетинг стратегијата и 

структурата 

 Yearbook, 
Faculty of Economics, 
Goce Delcev University 
- Stip, 4 (1). ISSN 
1857- 7628 ,2012 

 

2. Силвана 

Пашовска,Трајко 

Мицески 

 
The provision of quality of 
enterprise's supply as a basic 
factor for increasing of the 
market share on the global 
market. 

Четврта меѓународна 
научна конференција 
- Меѓународен дијалог 
Исток - Запад. ISBN 
978-608-4689-04-1. - 
2013 

 

3. Трајко 

Мицески,Силвана 

Пашовска 

 

 
Marketing strategy to 
differentiate the offer. 

Contemporary 
management 
challenges and the 
organizational 
sciences, 2. pp. 157-
158. ISSN ISBN 978-
608-4729-00-6 - 2013 

 

4. Силвана 

Пашовска,Трајко 

Мицески 

 
Development trends of tobacco 
production, compared to the 
production of wheat, corn and 
sunflower. 

 

Tobacco, 64 (7-12). pp. 
59-63. ISSN 0494-
3244 ,Scientific 
tobacco institute-Prilep-
2014 

 

5. Трајко 

Мицески,Силвана 

Пашовска 

Глобална маркетинг 

конкуренција 

Меѓународна 
конференција, 
Промените во 
глобалното 
општество, Европски 
универзитет - Скопје 
.-2013 

6.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8255/
http://eprints.ugd.edu.mk/8255/
http://eprints.ugd.edu.mk/8255/
http://eprints.ugd.edu.mk/8255/
http://eprints.ugd.edu.mk/8255/
http://eprints.ugd.edu.mk/8196/
http://eprints.ugd.edu.mk/8196/
http://eprints.ugd.edu.mk/15317/
http://eprints.ugd.edu.mk/15317/
http://eprints.ugd.edu.mk/15317/
http://eprints.ugd.edu.mk/15317/
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Доцент д-р Билјана Јорданоска Шишкоска 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Билјана Јорданоска Шишкоска 

2. Дата на раѓање 17.10.1980 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на хемиски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

хемиски инжинер 

2005 Институт за хемија, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет 

Св.”Кирил и Методиј” – 

Скопје 

Магистер по 

хемиски науки 

2010 Институт за хемија, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет 

Св.”Кирил и Методиј” – 

Скопје 

Доктор на 

хемиски науки 

2014 Институт за хемија, 

Природно-математички 

факултет, Универзитет 

Св.”Кирил и Методиј” – 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје поле област 

Природно-

математички 

науки 

107- 

Хемија 

Аналитичка хемија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Природно-

математички 

науки 

107- 

Хемија 

Хемија, аналитичка 

хемија, биохемија, 

инструментални методи 

и хемија на животната 

средина. 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

Научен институт за тутун-

Прилеп, Универзитет Св. 

Климент Охридски, 

 Битола 

Доцент; хемија, 

аналитичка хемија, 

биохемија, 

инструментални методи 

и хемија на животната 

средина. 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 
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9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методолигија на научно-

истражувачката работа 

Производство на тутун 

(едногодишни и двегодишни), 

Обработка и преработка на тутун 

(едногодишни и 

двегодишни)/Научен институт за 

тутун-Прилеп 

2. Математичко статистички методи Производство на тутун 

(едногодишни и 

двегодишни),Обработка и 

преработка на тутун 

(едногодишни)/Научен институт за 

тутун-Прилеп 

3. Вовед во научно истражувачката 

работа 

Агроменаџмент на тутунското 

стопанство 

4.   

5.   

6.   

7.   

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, B. Jordanoska, T. 

Stafilov, A. Wüest  

Assessment on physico-

chemical composition of 

surface karst springs 

feeding Lake Ohrid 

Macedonian Journal 

of Ecology and 

Environment /2012 

2. B. Jordanoska, V. 

Pelivanoska, K. Filiposki 

  Science & 

Technologies Plant 

studies/2012 

3. B. Jordanoska, Т. 

Stafilov, А. Ј. Wüest 

Assessment of ecological 

importance and 

Water Research and 

Management/2013 
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anthropogenic change of 

subaquatic springs in 

ancient Lake Ohrid 

4. B. Jordanoska, V. 

Pelivanoska, T. Stafilov 

Lead uptake by different 

organs of oriental tobacco 

grown in the Republic of 

Macedonia 

Tobacco/2013 

5. B. Jordanoska, T. 

Stafilov, V. Pelivanoska, 

K. Bačeva 

Assessment of the content 

of chemical elements in 

soil and its properties used 

for tobacco cultivation in 

the Republic of Macedonia 

Bulgarian Journal of 

Agricultural 

Science/2014 

6. B. Jordanoska · V. 

Pelivanoska · T. Stafilov  

Cadmium uptake by 

different parts of oriental 

tobacco grown in the 

Republic of Macedonia 

Tobacco/2015 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Трајче Стафилов Mirvax monitoring and 

improving the rivers in the 

Vardar/Axios watershed 

NATO SfP.981877 

Project/ 2007 

 

2. Aquatic Research -

EAWAG, Swiss Federal 

Institute of Science and 

Technology, 

Kastanienbaum, 

Switzerland and 

Hydrobiological Institute, 

Ohrid 

Subaquatic springs in 

ancient Lake Ohrid - 

Assessment of ecological 

importance and 

anthropogenic change, 

SCOPES” 

Aquatic Research -

EAWAG, Swiss 

Federal Institute of 

Science and 

Technology, 

Kastanienbaum, 

Switzerland and 

Hydrobiological 

Institute, Ohrid/2006-

2009 

3. Hidrobiological Institute-

Ohrid 

Interdisciplinary 

assessment of water 

resource management in 

two transboundary lakes in 

about Eastern Europe”; 

Norwegian-Macedonian 

project, Subproject: Water 

quality of the Prespa Lake 

and River Golema 

Norwegian Research 

Council/2007-2009 

4. Hidrobiological Institute-

Ohrid 

Investigations of loading 

rate in the course of River 

Velgoska- the biggest 

danger to Lake Ohrid 

Ministry of Education  

and Science of 

Republic of 

Macedonia (2009 -

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
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trophic state from 

Macedonian side 

2011) 

 

5. Hidrobiological Institute-

Ohrid 

Investigation of reservoir 

Tikvesh with methods of 

assesment of water 

ecosystems, by 

composition of helminth 

fauna, zooplankton, 

macrozoobenthos, 

microbiological parameters 

and bioaccumulation of 

heavy metals in systems 

helminth - host 

Ministry of Education  

and Science of 

Republic of 

Macedonia (200-

2013) 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Момчула Јорданоски, 

Билјана Јорданоска 

Хемија (учебник по 

општа, неорганска и 

органска хемија) 

Ветеринарен 

факултет 

Битола/2012 

2. Момчула Јорданоски, 

Билјана Јорданоска 

Биохемија (учебник по 

биохемија) 

Ветеринарен 

факултет 

Битола/2013 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. B. Jordanoska, V. 

Pelivanoska, K. Filiposki 

Cu, Zn, Mn and Fe 

contents of the oriental 

tobaco manufactured in 

Republic of Macedonia 

Science & 

Technologies Plant 

studies, 2(6), 14-

20/2012. 

 

2. B. Jordanoska, T. 

Stafilov, V. Pelivanoska, 

K. Bačeva 

Assessment of the content 
of chemical elements in soil 
and its properties used for 
tobacco cultivation in the 
republic of Macedonia 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 

20 (No 2) 2014, 255-

266 

Agricultural 

Academy 

 

3. B. Jordanoska, T. 

Stafilov, V. Pelivanoska 

Аccumulation and 

availability of trace 

elements from soil into 

oriental tobacco grown in 

Маcedonia 

Environmental 

engineering and 

management 

journal /in press 

(http://omicron.ch.tui

asi.ro/EEMJ/accepted

.htm) 

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. B. Jordanoska, T. 

Stafilov, V. Pelivanoska, 

K. Bačeva 

Assessment of the content 
of chemical elements in soil 
and its properties used for 
tobacco cultivation in the 
republic of Macedonia 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, 

20 (No 2) 2014, 255-

266 

Agricultural 

Academy 

 

2. B. Jordanoska, T. 

Stafilov, V. Pelivanoska 

Аccumulation and 

availability of trace 

elements from soil into 

oriental tobacco grown in 

Маcedonia 

Environmental 

engineering and 

management 

journal /in press 

(http://omicron.ch.tui

asi.ro/EEMJ/accepted

.htm) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Година 

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Katerina_Baceva
https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Katerina_Baceva
https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
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1 B. Jordanoska, T. 

Stafilov, A. J. Wüest 

Ecological 

importance of 

subaquatic 

springs in ancient 

Lake Ohrid, 

4
th

 Congress of the 

Ecologists of 

Macedonia With 

International 

Participation, Ohrid, 

2013 

2 Jordanoska B., 

Pelivanoska V., 

Stafilov T 

Avaibility and 

distribution of 

some heavy 

metals in different 

organs of oriental 

tobacco plants 

XXIII Congress of 

Chemists and 

Technologists of 

Macedonia 

2014 

3. Pelivanoska V, 

Jordanoska B, 

Trajkoski J, Risteski I, 

Kochoska K 

Effects of 

fertilization and 

irrigation of the 

production 

properties on 

semi oriental 

tobacco variety 

Otlja-Zlatovrv 

. 2
nd

 Interantional 

Symposium for 

Agricultural And Food, 

ISAF 

2015 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма 

од прв, втор и трет цикус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Наташа Здравеска 

2. Дата на раѓање 22.08.1978 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

земјоделски 

инженер 

2002 УКИМ 

Земјоделски 

факултет - 

Скопје 

Магистер по 

земјоделски 

науки 

2007 ЈНУ Институт за 

тутун - Прилеп 

Доктор по 

земјоделски 

науки 

2016 УКЛО Научен 

институт за 

тутун - Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје поле област 

(4) Биотехнички 

науки 

(401) Наука за 

земјиштето и 

хидрологија 

Педологија 

40100 

Плодност на 

земјиштето и 

фертилизација40

105 

Минерологија на 

земјиштето 

40109 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

(4) Биотехнички 

науки 

(403) 

Растително 

производство 

Индустриски 

растенија 

(40302) 

Друго (40209) 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е 

избран и 

област 

УКЛО Научен институт за тутун  

- Прилеп 

Научен соработник 

– Доцент 

Област 

Индустриски 

растенија (40302) и 

Друго (40209)  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 

9.1. Список со предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 

1.   

2.   

9.2. Список на предмети кои наставинкот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Технологија на обработка и 

преработка на тутунската суровина 

Обработка и преработка на тутун –

едногодишни универзитетски 

студии НИТП 

2. Хемија на тутунските производи и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун –

едногодишни универзитетски 

студии НИТП 

3. 

Подготовка на тутунски мешавини 

Обработка и преработка на тутун –

едногодишни универзитетски 

студии НИТП 

4. Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

Обработка и преработка на тутун –

едногодишни универзитетски 

студии НИТП 

5. Хемија на тутунските производи и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун – 

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

6. 

Подготовка на тутунски мешавини 

Обработка и преработка на тутун –

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

7. Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

Обработка и преработка на тутун –

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

 8. Технологија на производство на 

цигари 

Обработка и преработка на тутун –

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

 9. Репроматеријали во обработката и 

преработката на тутун 

Обработка и преработка на тутун –

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

 10. Контрола на квалитетот на тутунот 

и тутунските производи 

Агроменаџмент во тутунското 

стопанство – едногодишни 

универзитетски студии НИТП 

 11. Законска регулатива во 

производството на тутун  

Производство на тутун  - 

двегодишни универзитетски 

студии НИТП 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
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10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, 

Здравеска, Н. 

Влијание на должината 

на филтерните отсечоци 

врз составот на чадот од 

цигарите 

“Тутун” 7-12, 105-

110, 2011 Научен 

институт за тутун - 

Прилеп. 

2. 

Zdraveska N., Krsteska 

V. 

Necessary hygienic-

technical measures in the 

postharvest treatment of 

tobacco. 

Journal of hygienic 

engineering and 

design, European 

Hygienic 

Engineering & 

Design Group, 

Review paper, 289-

292, 2011. 

3. 

Киркова С., Србиноска 

М., Здравеска Н. 

Истражување на 

ефикасноста на 

хартиените филтри за 

цигари  

“Тутун” 7-12, 265-

271, 2012 Научен 

институт за тутун - 

Прилеп. 

4. 

Zdraveska N., Srbinoska 

M., Kirkova S. 

The Effects of thermal 

treatment on the quality of 

oriental tobacco. 

International 

Conference on 

BioScience: 

Biotechnology and 

Biodiversity – Step 

in the future – The 

Forth Joint UNS – 

PSU Conference  

Novi Sad, Serbia, 

2012. ISBN 978-86-

80417-40-0. 

5. 

Zdraveska N., Kirkova S.  

Effect of some Physical 

indicators on the content of 

the nicotine, tar and CO in 

tobacco smoke. 

ЮБИЛЕЙНА 

МЕЖДУНАРОДНА 

НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ „70 

ГОДИНИ ИНСТИТУТ 

ПО ТЮТЮНА И 

ТЮТЮНЕВИТЕ 

ИЗДЕЛИЯ“. 2014 

ISBN 978-954-702-103-

7. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    
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5.    

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1,    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Филипоски, К. 

Митрески, М. 

Пеливаноска, В. 

Здравеска, Н. 

Божиноски, М. 

Јанчески, С. Елези, А. 

Симоска-Бошкова, В.  

Анализа на мерилата за 

квалитативна и 

квантитативна процена 

на суровиот тутун во 

лист во Р. Македонија 

 “Тутун” 7-12. 79-

85(2011) Научен 

институт за тутун - 

Прилеп.  ISSN 

0494-3244 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет 

години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

    

    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири 

години 

Ред. 

број 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен  

собир/конференција 

Година 

1     

2     

3.     

 

 

 

 

 

 


