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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската  
програма 

Наслов на студиската програма 
Технологија на производство 
и обработка на тутун и 
производи од тутун 

Универзитет Универзитет „Св. Климент Охридскиˮ-
Битола 

Единица на универзитетот Научен институт за тутун-Прилеп 

Научно поле 

 Растително производство 403 
 Заштита на растенијата   402 
 Наука за земјиштето  и  хидрологија 401 
 Биологија 102      
 Организациони науки и управување 

(менаџмент) 506 

Научна, стручна или уметничка област 

• Индустриски растенија 40302 
• Генетика и селекција на растителното 

производство  40308 
• Друго 40309 
• Фитопатологија 40200 
• Ентомологија 40201 
• Педологија 40100 
• Биологија 10200        
• Физиологија10207 
• Менаџмент во аграрот 50616 

Вид на студии трет циклус универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 ЕКТС кредити  

Звање што студентот го добива по 
завршувањето на студиската програма  

доктор  по  биотехнички науки  
oбласт – индустриски култури  
 

Звање на англиски јазик што студентот го 
добива по завршувањето на студиската 
програма  

Doctor of biotechnical science  
field – agriculture sciences  

Времетраење на студиите (во години) 
 
 
 

 
3  (три) години  
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Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма 2019 / 2021 

Број на студенти што се планира да се 
запишат на студиската програма 5 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 
програма македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 
акрдитација или за повторна акредитација Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската 
програма за повторна акредитација 2019 

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 Охридскиˮ-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. 12-252/2  од 13.05.2016 

Студиски и научно-истражувачки 
подрачја за кои е добиена акредитација 

научно-истражувачко подрачје: 
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 ЕКТС)  

• Производство на тутун  (ПТД) двегодишни 
(120 ЕКТС) 

• Обработка и преработка на тутун  (ОПТЕ) 
едногодишни (60 ЕКТС) 

• Обработка и преработка на тутун  (ОПТД) 
двегодишни (120 ЕКТС) 

• Агроменаџмент во тутунското стопанство 
(АТМ) едногодишни (60 ЕКТС)  

  
Трет циклус на универзитетски студии  
                          (180 ЕКТС)  

• 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 
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- 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  
градинарство и поледелство Нови Сад Р. Србија 

- 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 
1истражувачката дејноста 

Две конференциски сали - 150 седишта), 
Експериментално поле – 14  ha  
Пет акредитирани лаборатории, 
Биолошка лабораторија (in vitro)  
Биолошка лабораторија (2 стакленици)  

Податоци за опремата за изведување на 
наставната и истражувачката дејност 

Научниот институт за тутун –Прилеп располага со 
современа лабораториска апаратура која се користи 
за реализирање на практична настава. Постојат 
голем број на апарати и инструменти кои се користат 
за сите студиски програми. Во последната академска 
година во институтот се евидентирани повеќе од 96 
апарати/инструменти. Постои тенденција на 
постојано зголемување на нивниот број и 
осовременување на истите.   

Број на студенти за кои е добиена 
акредитација 

5 (Бројот на студенти се утврдува врз основа на 
Одлука од Научен совет и Конкурсот за упис на 
студенти на 3 циклус објавен од страна на УКЛО) 

Број на студенти (првпат запишани) 2 
Број на лица во наставно-научни, 
научни и наставни звања 15 

Број на лица во соработнички звања - 
Однос наставник: студенти (број на 
наставници на еден студент) за секоја 
единица одделно 

 
0,13 
 

Внатрешни механизми за обезбедување 
и контрола на квалитетот на студиите 

ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
од 22.03.2017 

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 

ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY, BITOLA  
EVALUATION REPORT    
IEP EUA Institutional Evaluation Programme  
декември 2017 
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Други податоци кои установата сака да 
ги наведе како аргумент за нејзината 
успешност  

НИТП се карактеризира со деветдецениска 
научноистражувачка дејност која континуирано ja 
развива и имплементира во образувањето на кадри од 
областа на производството и обработката на тутун и 
производи од тутун, како и менаџирањето со 
агробизнисот во тутунското стопанство. 
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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 21.12.2018 година, беше разгледан и, со Одлука бр. 15-1060/2 усвоен е Елаборатот за 

повторна акредитација на студиската програма од трет циклус – Технологија на 

производство и обработка на тутун и производи од тутун 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола на 166 - та 

седница одржана на 26.12.2018 год., донесе Одлука со која се усвојува студиската програма 

Технологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун на Научниот 

институт за тутутн-Прилеп за организирање трет циклус универзитетски студии и истата се 

испраќа на повторна акредитација до Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование (Одлука бр.14-1850/6-8 од 26.12.2018год.). 
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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 m2) и 

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

лаборатории – стакленици (стар – 112,81 m2; нов – 441,75 m2) 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 земјоделски 

растенија L01 (36,12 m2 + 33,00 m2 = 69,12 m2), Лабораторија за контрола на квалитет на 

почва, вода, ѓубрива и растителен материјал L02 (82,80 m2 23,80 m2 = 106,60 m2), 

Лабораторија за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи L03 (73,06 + 29,15 + 

54,60 + 70,50 + 23,41 = 250,72 m2), Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на 

тутунска суровина L04 (47,90 m2 + 82,80 m2 = 130,70 m2) и Лабораторија за контрола на 

здравјето на растенијата L05 површина од 160,97 m2 ( 55,80 m2 + 23,20 m2 + 53,13 m2 + 28,84 

m2). Целокупната лабораториска површина изнесува 718,11 m2. 

Професорите вработени во Научниот институт за тутун имаат работни кабинети со вкупна 

површина од 343,76 m2. За професорите од други универзитети ангажирани во оваа 

студиска програма има една голема и две помошни простории од 78,81 m2. 

Во Институтот има библиотека, која располага со современа стручна литература неопходно 

потребна за изведување на предметната настава на студиите, со површина од 79,32 m2. 

На студентите им стојат на располагање Ген банка (14,85 m2) и Лабораторија „In vitro“ 

(67,08 m2). 
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Во вкупниот простор на Научниот институт за тутун се вклучени и канцелариите на 

директорот (40,18 m2), секретарот (20,19 m2), архивата (26,34 m2), книговодството (25,07 

m2) и  благајната (17,08 m2), чија вкупна површина изнесува 128,86 m2.  

Од горенаведените податоци произлегува дека површината на целокупниот простор 

предвиден за реализација на студиската програма изнесува 2144,73 m2. 

Во Прилог бр 1. доставена е скенирана документација за просторот на студиската програма 

што го поседува Научниот институт за тутун – Прилеп.  
 
 

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, 9 лап топ компјутери, 

графоскопи, 2 ЛЦД проектори, 2 скенери, 20 печатачи, 13 мултифункциски печатачи  како  

мултифунциски уред (принтер, скенер и копир) и друго. 

 
Лабораториската опрема е прикажана табеларно: 
 
Вид на опрема Намена Количина 

(парчиња) 
Автоклав Автоклавирање на подлоги 2 
Стерилизатор Сушење и стерилизирање 2 

Ламинарна комора Обезбедува безбедни услови за работа со 
растителен материјал 2 

Инкубатор Инкубација и времено одржување на чисти 
култури од микроорганизми 

2 

Клима комора со фитотрон 
систем 

   Разни испитувања во контролирани услови - 
   температура, влажност и свелина 1 

ʹРтилиште (инкубатор) Одредување на ʹртливоста на семе 1 
ELISA читач Читач на микротитарски плочи 1 
Вортекс Мешалка за краткотрајно мешање  1 

Магнетна мешалка Континуирно мешање на рaствори со 
магнетно стапче 

3 
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рН метар Одредување на киселост или базност (рН 
вредност) на раствори 3 

Делител на семе Механичко делење на семе 1 

Микроскоп со камера Микроскопски преглед на објекти со можност 
за фотографирање 1 

Бинокулар со камера 
Макроскопски преглед на објекти со можност 
за фотографирање 1 

Бинокулар  Макроскопски преглед на објекти 1 
Аналитичка вага Одредување (мерење) на маса со прецизност 

од 0,001 g 
7 

Техничка вага Одредување (мерење) на маса со прецизност 
од  0,1 g 

4 

Сушница Конвективно сушење  4 
Термостат Термостатирање на одредена температура 4 
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 Термогравиметриско 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 
Шутел апарат Одредување степен на ферментираност 2 
Машина за пушење Автоматски пушач на тутунски проиаводи 1 
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 на 
филтер цигари и филтер стапчиња 1 

Апарат за одредување на 
CO/CO2 

Одредување на волуменски удел на јаглероден 
монокси и јаглероден диоксид во гасна фаза 1 



 

14 
 

Апарат за одредување 
каталазна активност 

Одредување на фермент каталаза и % на 
мувлосаност на тутунска суровина 2 

Електричен систем на сита 

Одредување уделот на песок на тутунска 
суровина 
Определување на фракционен состав на 
тутунска суровина 

1 

Муфолна печка Согорување на материјал 2 
Лабораториска машина за 
режење на тутун 

Режење на тутунот. 
2 

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 за лабораторија 1 

Пламенфотометар Одредување на концентрација на елементи 2 
UV VIS Спектрофотометар Спектроскопска анализа на соединенија 1 
Фотоапарати Фотодокументација на научни резултати 15 
Компутери Обработка на податоци 42 
Копир апарат Копирање 1 
Мултифункциски печатачи Печатење, скенирање и фотокопирање на 

документи 
15 

Мултифункциски уреди Обработка и печатење на документи 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 

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

- L01 Лабораторија за контрола на квалитет на семе од земјоделски растенија;  

- L02 Лабораторија за контрола на квалитет на почва, вода, ѓубрива и растителен материјал; 

- L03 Лабораторија за контрола на квалитет на тутун и тутунски производи; 

- L04 Лабораторија за контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина; 
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- L05 Лабораторија за контрола на здравјето на растенијата; 

- Лабораторија за култура на ткиво (In vitro); 

- Биолошка лабораторија со два стакленика;  

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

- Ген банка (за тутун 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 трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти 

на трет циклус универзитетски студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.       
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7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

` 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 

Методологија на научноистражувачката 
работа во производство и обработка на 
тутун и производи од тутун 

4+3 

Одбрани поглавја од физиологија и  
биохемија на тутунот 3+2 

Принципи на добрата земјоделска пракса во 
производството на тутун 3+2 

2. Проф. д-р Мирослав 
Димитриески 

Одбрани поглавја од производство, 
обработка и преработка на тутун 4+3 

Одбрани поглавја од генетика и селекција 
на тутунот 3+2 

Облагорoдување на тутунот 3+2 

3. Проф. д-р Ана Корубин - 
Алексоска 

Одбрани поглавја од производство, 
обработка и преработка на тутун 4+3 

Одбрани поглавја од генетика и селекција 
на тутунот 3+2 

Одбрани поглавја од 
семепроизводството и контролата на 
квалитетот на семенскиот материјал 

3+2 

Облагорoдување на тутунот 3+2 

4. Проф. д-р Илија Ристески 

Методологија на научноистражувачката 
работа во производство и обработка на 
тутун и производи од тутун 

4+3 

Одбрани поглавја од генетика и селекција 
на тутунот 3+2 

Одбрани поглавја од семепроизводството и 
контролата на семенскиот материјал 3+2 

5. Проф. д-р  Биљана 
Гвероска 

Одбрани поглавја од агротехника и заштита 
на тутунот од болести, штетници и плевели 4+3 

Одбрани поглавја од физиологија и  
биохемија на тутунот 3+2 

Принципи на добрата земјоделска пракса во 
производството на тутун 3+2 
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6. Проф. д-р  Валентина 
Пеливаноска 

Одбрани поглавја од агротехника и заштита 
на тутунот од болести, штетници и плевели 4+3 
Физички и хемиски својства на почвите 
за производство на тутун и 
други земјоделски култури 

3+2 

Хемиски методи за анализа на почви 
и ѓубрива одбрани поглавја 3+2 

7. Проф. д-р  Петре Ташкоски 

Одбрани поглавја од агротехника и заштита 
на тутунот од болести, штетници и плевели 4+3 
Одбрани поглавја од заштитата на тутунот 
од  штетници во 
производство, обработка и складирање 

3+2 

Принципи на добрата земјоделска пракса во 
производството на тутун 3+2 

8. Проф. д-р  Марија 
Србиноска 

Одбрани поглавја од производство, 
обработка и преработка на тутун 4+3 
Одбрани поглавја од физиологија и  
биохемија на тутунот 3+2 
Одбрани поглавја од хемија на тутунските 
производи 3+2 

9. Проф. д-р Весна Крстеска 

Одбрани поглавја од агротехника и заштита 
на тутунот од болести, штетници и плевели 4+3 
Одбрани поглавја од заштитата на тутунот 
од  штетници во 
производство, обработка, складирање 

3+2 

Принципи на добрата земјоделска пракса во 
производството на тутун 3+2 

10. Проф. д-р  Јордан 
Трајкоски 

Методологија на научноистражувачката 
работа во производство и обработка на 
тутун и производи од тутун 

4+3 

Физички и хемиски својства на почвите 
за производство на тутун и 
други земјоделски култури 

3+2 

11. Проф. д-р Трајко Мицески Оперативен менаџмент одбрани  
 поглавја 3+2 

12. Вонр. проф. д-р Милан 
Митрески 

Одбрани поглавја од производство, 
обработка и преработка на тутун 4+3 
Одбрани поглавја од генетика и селекција 
на тутунот 3+2 
Одбрани поглавја од 
семепроизводството и контролата на 
квалитетот на семенскиот материјал 

3+2 

Облагорoдување на тутунот 3+2 
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13. 

Вонр. проф. д-р Каролина 
Кочоска 

Методологија на научноистражувачката 
работа во производство и обработка на 
тутун и производи од тутун 

4+3 

Одбрани поглавја од 
семепроизводството и контролата на 
квалитетот на семенскиот материјал 

3+2 

Облагорoдување на тутунот 3+2 

14. Доц. д-р. Силвана 
Пашовска 

Оперативен менаџмент одбрани  
 поглавја 3+2 

15. Доц. д-р Билјана 
Јорданоска Шишкоска 

Одбрани поглавја од физиологија и  
биохемија на тутунот 3+2 

Хемиски методи за анализа на почви 
и ѓубрива одбрани поглавија 3+2 

16. Доц. д-р Наташа Здравеска Одбрани поглавја од хемија на тутунските 
производи 3+2 

 
 

 
 
 

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

студиската програма е даден во Прилог бр.4 
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7.1 СПИСОК НА АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА 3 ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ 

СТУДИИ 

 
Ментор  Решение од Одбор за акредидатција  

на високото образование на Р. Македонија 

Проф. д-р Гордана Мицеска    Бр.  13-159/2 од 11.02.2016 

Проф. д-р Мирослав Димитриески   Бр.  13-159/2 од 11.02.2016 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска   Бр.  13-159/2 од 11.02.2016 

Проф. д-р Биљана Гвероска    Бр.  13-159/2 од 11.02.2016 

Проф. д-р Весна Крстеска  Бр.  13-159/2 од 11.02.2016 

Проф. д-р Ана Корубин –Алексоска  Бр.  18-103/3 од 17.10.2016 

Вонр. проф. Милан Митрески   Бр. 08-346/4 од 07.03.2018 
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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 
Генетика и селекција на 
растителното производство  
40308 
Друго 40309 

 Заштита на растенијата   
402 

Фитопатологија 40200 
Ентомологија 40201 

 Наука за земјиштето и 
хидрологија  401 

Педологија 40100 

 
Природно- математички  
науки   1 
 

Биологија 102         Биологија 10200         

Физиологија10207 

 
Опшествени науки 5 
 

Организациони науки и 

управување (менаџмент) 

506 

Менаџмент во аграрот 50616 

 
 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Трет циклус академски студии – Докторски студии, ниво во Националната рамка на 

високо-образовни квалификации  - VIII 
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11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

 

Тутунот е значајна индустриска култура за Република Македонија. Обезбедува 

значаен приход на девизни средства и има големо социјално значење. Од тоа 

произлегува потребата за потесно специјализирање на кадри кои би дале придонес во 

имплементирањето на современите научно-истражувачки достигнувања во 

производството и обработката на тутнот и производите од тутун.  

Имајќи го предвид недостатокот на ваков профил на кадри, а во услови кога 

производството на тутунот претставува доходовна стопанска гранка на македонската 

економија, сметаме дека понудената наставна програма е доста атрактивна.  

Основните цели кои се поставени при креирањето на студиската програма од 

трет циклус академски студии се: 
 

- Профилирање на кадри  оспособени да менаџираат со комплексниот процес на 

тутунското стопанство, решавање на бројни потреби и  ситуаци од областа на 

производството и обработката на тутунот и производите од тутун, но и 

вклучување на млад потенцијал во научноистражувачката работа. 

- Обезбедување на атрактивна и современа студиската програма за современи  

знаења од областа на биотехничките науки  и задоволување на потребите од 

ваков, редок и многу значаен профил за тутунското стопанство во Република 

Македонија. 

Студиската  програма на 3 циклус академски студии - Производство и обработка 

на тутун и производи од тутун  профилира  кадри за потребите на тутунското 

стопанство и бизнис секторот во согласност  со  концептот  на  модерното  

универзитетско  образование, според кој студентите се стекнуваат со знаења и вештини 

за  работење во повеќе сфери од општественото живеење.  

Студентите, кои ќе го завршат третиот циклус на овие студии ќе имаат можност 

да го понудат својот интелектуален труд на тутунските компании во земјава, а исто така 

ќе можат да делуваат почнувајќи од државните институции - чија основна задача е 

активно да се вклучат во производниот процес, креирање на политики, локална 

самоуправа која ја креира политиката на општинско ниво,  бизнис секторот, маркетинг 

агенции и сл. Но, секако, во науката, академските циклуси на образование и многу други 

области на опшественото живеење.   
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12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ 
ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО 
ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 

 
Студиската програма Tехнологија на производство и обработка 

на тутун и производи од тутун e во согласност со програмите на следниве 
европските високообразовни институции: 

Poljoprivredni fakultet Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
(http://www.pfos.hr) 

Агрономски факултет , Чачак (www.afc.kg.ac.rs),  
Aristotle University of Thessaloniki (www.auth.gr),  
Faculty of Agriculture and forestry – University of Helsinki (www.helsinki.fi),  
Samara state Agricultural Academy (www.ssaa.ru),  
Universidad de Almeria – Master en Biotechnologia  
Industrial y Agroalimentaria (www.cms.ual.es),  
Escuela technica Superior de ingenieria Agronomica (www.centro.us.es) 
 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 
Општи дескриптори на квалификацијата за третиот циклус -докторски студии согласно 

со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

Знаења и 
разбирање 

Покажува систематско разбирање на полето на истражување и 
совршено познавање на методи и вештини за истражување во 
рамките на тоа поле согласно највисоките меѓународни стандарди. 

Примeна на 
знаењето и 
разбирањето 

Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира 
суштински предмет на истражување со научен интегритет. Има 
направено придонес преку оригинални истражувања кои ги 
поместуваат напред постојните граници на знаење, развивајќи 
нови знаења, вреднувани на ниво на национални и 
интернационални рецензирани публикации. 

Способност за 
проценка 

Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и 
сложени идеи, имајќи компетенции за проценка. Способност за 
независно иницирање и учество во национални и меѓународни 
истражувачки мрежи и настани со научен интегритет. Способност 
за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, 
преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на 
истражувачкото поле. 

Комуникациски 
вештини 

Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска 
заедница и со општеството во целина во рамките на својата област 
на експертиза. 

http://www./
http://afc.kg.ac.rs/
http://www.auth.gr/
http://www.helsinki.fi/
http://www.ssaa.ru/
http://www.cms.ual.es/
http://www.centro.us.es/
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Вештини на 
учење 

Се очекува да бидат способен да сe промовира во академски и 
професионални рамки и во технолошкиот, социјалниот или 
културниот развој во општество базирано на знаење. 

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
Знаење и 
разбирање 

- Продлабочување на знаењата за начинот на формулирање и 
прилагодување на истражувачки труд (техники и методи на 
теренски и лабораториски истражувања,методи за земање на 
податоци и нивна обработка,како и толкување на резултатите); 

- Запознавање со новите технологии во производството на 
тутунски расад, нови начини на сеење на семето,полеваљње и 
прихранување на расадот, заштита од болести, штетници и плевели 
во расадопроизводството; 

- Стекнување на знаења за производство на тутун,познавања за 
застапеноста на типови и сорти на тутун во примарното 
производство, како и влијанието на почвено-климатските услови и 
агротехничките мерки врз производните и квалитетните својства 
на тутунот; 

- Стекнување на знаење и разбирање од областа на генетиката и 
селекцијата на тутунот (основи на наследувањето на квалитативни 
и квантитативни својства на тутунот, методи на селекција и 
создавање на нови генотипов, модификации, мутации и цели на 
селекцијата на тутунот); 

- Запознавање со организацијата на понови технолошки постапки 
за сушење, индустриска манипулација, ферментација (сезонска и 
вонсезонска), ридраинг, софтдраинг и оджилување, како и 
проценка на квалитетот на обработената тутунска суровина 
(физички, хемиски и дегустативни карактеристики).  

Примeна на 
знаењето и 
разбирањето 

- Преку стекнатото знаење и умеење, докторантите се обучуваат за 
научно-истражувачка работа со примена на соодветни методи; 
- Ги применуваат новите технологии во производството на 
тутунски расад (контењерско производство, производство во 
пластеници и нивско производство на тутун); 
- Примена на соодветни агротехнички мерки за добивање на 
квалитетен тутунски расад и тутун на нива; 
- Практично се оспособени за примена на соодветни средства за 
заштита на тутунот од болести, штетници и плевели; 
- Своето знаење од областа на генетиката и селекцијата на тутунот 
можат практично да го применуваат ; 
- Добиваат практично искуство од технологијата на производство 
на различни комерцијални тутунски приоизводи; 
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- Обучени се преку правилно менаџирање на процесите, успешно 
да ги решаваат оперативните проблеми и да носат рационални 
одлуки при производството, обработката и преработката на 
тутунот. 

Способност за 
проценка 

- Способност за анализирање и проценување на новите технологии 
за производство на тутунски расад, тутун на нива, како и 
анализирање на обработката и преработката на различни 
комерцијални типови тутун и производи од тутун; 
 
- Способност за комбинирање на теоријата и праксата при 
примената на соодветните агротехнички мерки насочени кон 
подобрување на квалитетот на тутунот; 
 
- Проценка на можноста за примена на соодветни средства за 
заштита на тутунот од болести,штетници и плевели; 
 
- Способност за примена на стекнатите вештини од областа на 
генетиката и селекцијата на тутунот; 
 
- Способност за проценка и донесување на најоптимална одлука 
при менаџирањето на процесот на производство,обработка и 
преработка на тутун. 

Комуникациски 
вештини 

- Вештина за комуникација, соработка и тимска работа во процесот 
на производство, обработка и доработка на тутунот; 
 
-Развивање на комуникациските вештини при деловна соработка и 
размена на информации преку електронска комуникација, писмени 
извештаи и усни презентации; 
 
-Вештина стекнатите теоретски и практични знаења од 
научноистражувачките и лабораториските испитувања, како и 
добиените резултати да се пренесат на тимот вклучен во 
организацијата и реализацијата на целокупниот процес на работа 
почнувајќи од расадопроизводство па се до добивање на тутунска 
суровина и семенски материјал; 
 
- Способност сопствените  идеи и креативни решенија да се 
споделат со  академската заедница и со лицата директно вклучени 
во решавањето на проблемите од технологијата на производството 
и обработката на тутунот и производите од тутун.   

Вештини на 
учење 

-Вештина да ги следи и анализира сите најнови достигнувања, 
истражувања и резултати од областа на тутунопроизводството и 
обработката на тутунот; 
 
-Стекнување на знаења и учење преку учества на меѓународни 
научни конференции и симпозиуми; 
 
-Добиените знаења и вештини постојано да ги надградува и 
надополнува со нови сознанија и резултати од конкретната област; 
 
-Вештина добиените знаења секогаш да ги надополнува со 
аргументи добиени од практични истражувања и анализи. 
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
Студиската  програма  е во времетраење од:   
 
Студиската програма е во времетраење од 3 (три) години односно 6 (шест) семестри 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 
За успешно завршување на третиот циклус на студии, студентите треба да стекнат:  
 

180  ЕКТС кредити  -тригодишната студиската  програма   
 

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 (мај, 2018), Статутот на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски - Битола”(декември, 2008), Правилникот за 

условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2018) и Правилникот за 

единствениот кредит трансвер систем и преминот од една во друга студиска програма, 

односно од една на друга единица на Универзитетот и  истите се објавуваат во Конкурсот 

за запишување студенти на трет циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски - Битола” (објавен на www.uklo.edu.mk и www.tip.edu.mk). 
 

На докторски студии може да се запише лице кое завршило соодветни академски 

студии од втор циклус, односно постдипломски студии, има остварено минимум 300 

европски кредити од првиот и вториот циклус на студии (додипломски и постдипломски 

студии) збирно, просек од најмалку 8 (осум) од остварените просеци на прв и втор 

циклус студии и ги исполнува другите услови согласно Законот за високото образование 

и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Конкурсот.  
 

Кандидатот за упис на трет циклус поднесува документи утврдени со 

Правилникот и Конкрсот (пополнет пријавен лист чијшто образец е подготвен од страна 

на единицата каде што се организира студиската програма; мотивациско писмо за 

запишување на студиската програма;- кратка биографија со вкупните постигнувања на 



 

26 
 

кандидатот; потенцијална област на истражување и кратко образложение во коешто се 

дефинирани предметот и целите на потенцијалната област на истражување; предлог за 

ментор од листата на објавени слободни акредитирани ментори на студиската програма 

и други документи предвидени со Конкурсот). 
 

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети и 

активности преку бројот на остварените кредити. Напредувањето во текот на студиите е 

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

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

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

(www.uklo.edu.mk). 

28. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА  
     ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

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

постдокторски студии. 
 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Согласно Законот за високо образование (член 136, 139 и 140) оваа  студиската 

програма опфаќа: 

Задолжителни предмети 

Изборни предмети и 

Активна истражувачка работа под менторство која вклучува: 

 организирана академска обука, што содржи напредни и стручни курсеви,  
 независен истражувачки проект под менторство (докторски проект), 
 меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, 
 предавања и друг вид на комуникациски активности, 
 објавување во референтни научни публикации и активно учество на  
 меѓународни собири во врска со докторскиот труд и 
 изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на 

докторскиот проект. 
 

Третиот циклус академски студии Технологија на производство и обработка на 

тутун и производи од тутун содржи 3 задолжителни предмети, коишто на студентот му 

обезбедуваат 30 кредити и 3 изборни предмети што на студентот му обезбедуваат 30 
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кредити. Тоа значи дека од предметите (задолжителни и изборни) студентот обезбедува 

60 кредити. 

Изработката на независниот истражувачки труд под менторство се вредува 20 

кредити. 

По 10 кредити студентот обезбедува од следните задолжтелни активности: организирана 

академска обука ( практични, теренски и лабараториски истражувања со презентирани 

резултати); меѓународна мобилност и предавања и друг вид на комуникациски активности  

(3х10=30 кредити). 

Од активности во функција на изработка на истражувачки труд за објавување во референтна 

публикација студентот обезбедува по 5 кредити (2 труда х 5=10 кредити). 

Докторскиот труд се одвива во 3 фази со соодветен број на кредити: Подготовка на тези за 

изработка на докторска дисертација, Изработка на докторската дисертација -20 кредити, 

извештај и пријава-10  и Финална верзија на докторска дисертација и јавна одбрана -30 кредити  

(20+10+30 = 60 кредити).  

     
 

I Година 
I семестар 

Ред. 
бр. Шифра Предмет ЕКТС 

Кредити 
 

1.  
ТПО 101 

Задолжителен предмет 
Методологија на научно истражувачката работа 

 
10 

 
2.  

ТПО 121 

Задолжителна активност 
Организирана академска обука ( практични, теренски и 
лабараториски истражувања со презентирани резултати) 

 
10 

3. од ТПО 201 
до ТПО 210 

Изборен предмет 
Од листата на изборни предмети и во согласност со 
избраниот ментор 

   10 

Вкупно     30   
 
 

                                                                  I Година 
                                                           II семестар 

Ред. 
бр. Шифра Предмет ЕКТС 

Кредити 
 

1.  
ТПО 122 

Задолжителна активност 
Меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој 

 
10 

   2. 
ТПО 123 

Задолжителлни активност 
Изработка на  независен истражувачки труд под 
менторство 

 
20 

Вкупно     30   
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II година  
                                                                    III семестар 
Група I – изборни предмети (се избираат  предмети од листата на изборни 
предмети на НИТП) 
Ред. 
Бр. Шифра Предмет ЕКТС 

Кредити 

1. 
ТПО 102 

Задолжителен предмет 
Одбрани поглавја од производство, обработка и 
преработка на тутун 

10 

2.  

ТПО 124 

 

Задолжителлни активности 
Предавања и друг вид на комуникациски активности  
(семинари, работилници, стручна статија, дебати, 
тркалезни маси) 

   10 
 
 

3. од ТПО 201 
до ТПО 210 

Изборен предмет 
Од листата на изборни предмети и во согласност со 
избраниот ментор 

10 

Вкупно 30 

II Година 
IV 

семестар 
Задолжителни активности 
Ре
д. 
Б
р. 

Шифра Предмет ЕКТС 
Кредити 

1. 
ТПО 125 

Активности во функција на изработка на 
истражувачки труд за објавување во референтна 
публикација  
 

5 

2 
ТПО 126 

Активности во функција на изработка на 
истражувачки труд за објавување во референтна 
публикација  
 

5 

3. ТПО 127 
Подготовка на тези за изработка на докторска 
дисертација 20 

Вкупно 30 
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III Година 
V семестар 

Ред. 
Бр. Шифра Предмет ЕКТС 

Кредити 

 
ТПО 103 

Задолжителен предмет 
Обрани поглавја од агротехника и заштита на тутнот 
од болести, штетници и плевели 

10 

 од ТПО 201 
до ТПО 210 

Изборен предмет 
Од листата на изборни предмети и во согласност со 
избраниот ментор 

10 

1. ТПО 128 
Изработка на докторската дисертација, извештај и 
пријава 10 

Вкупно 30 

  

                                VI семестар  

Ред. 
Бр. Шифра Предмет Кредити 

1. 
ТПО 129 

Финална верзија на докторска дисертација и 
јавна одбрана 30 

Вкупно 30 
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, 
ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА 
ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ  

 
Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети и активностите     

 на студиската програма: 
 

 
 

 
Листа на задолжителни предмети : 

 

 

 

 

 

Ред. 
Бр. 

 
Група предмети 

Број  

ЕКТС 

кредити 

 

Процентуал
на 

застапеност 
% 

1. Задолжителени предмети 3 30         16.7 

2. Изборени предмети  3 30         16.7 

3.  Активности 5 60          33,3 

4.  Докторска дисертација 1 60          33,3 

                                             Вкупно 12 180          100 
 

Ред. 
Бр. Шифра Предмет Предметна комисија /и 

 
1. 

 
ТПО 101 

 
Методологија на научно 
истражувачката работа 

Проф. д-р Гордана Мицеска 
Вонр. проф.д-р Каролина Кочоска 
Проф.д-р Илија Ристески  
Проф. д-р Јордан Трајкоски 

2 ТПО 102 
Одбрани поглавја од производство, 
обработка и преработка на тутун 

 

Проф. д-р Мирослав Диомитриески  
Проф. д-р Марија Србиноска 
Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска  
Вонр. проф. Милан Митрески 

3 ТПО 103 
Обрани поглавја од агротехника и 
заштита на тутнот од болести, 
штетници и плевели 

Проф.д-р Валентина Пеливаноска 
Проф. д-р Петре Ташкоски 
Проф. д-р Весна Крстеска 
Проф. д-р Биљана Гвероска 
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Листа на изборни предмети: 

 

Ред. 
Бр. Шифра Предмет Предметна комисија /и 

 
1. ТПО 201 Одбрани поглавја од физиологија и 

биохемија на тутунот 

Проф. д-р Гордана Мицеска 
Проф. д-р Биљана Гвероска 
Проф. д-р Марија Србиноска  
Доц. д-р Билјана Јорданоска 
Шишкоска 

2. ТПО 202 

Одбрани поглавја од заштитата на 
тутунот од штетници во 
производство, обработка и 
складирање 

Проф. д-р Весна Крстеска 
Проф. д-р Петре Ташкоски  
 

3. ТПО 203 Одбрани поглавја од генетика и 
селекција на тутунот 

Проф.д-р Мирослав Димитриески 
Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

Проф. д-р Илија Ристески  
Вонр. проф.д-р Милан Митрески 

4. ТПО 204 

Одбрани поглавја од 
семепроизводството и контролата 
на квалитетот на семенскиот 
материјал 

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 
 Проф.д-р Илија Ристески 
Вонр. проф д-р Милан Митрески 
Вонр. проф д-р Каролина Кочоска 

5. ТПО 205 Одбрани поглавја од хемија на 
тутунските производи 

Проф. д-р Марија Србиноска 
Доц. д-р Наташа Здравеска 

6. ТПО 206 Оперативен менаџмент одбрани 
поглавја 

Проф. д-р Трајко Мицески 
Доц. д-р Силвана Пашовска 

7. ТПО 207 
Физички и хемиски својства на 
почвите за производство на тутун 
и други земјоделски култури 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
Проф. д-р Јордан Трајкоски 

8. ТПО 208 Хемиски методи за анализа на почви 
и ѓубрива одбрани поглавја 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
Доц. д-р Билјана Јорданоска 
Шишкоска 

9. ТПО 209 Облагорoдување на тутунот 

Проф. д-р Мирослав Димитриески 
Вонр. проф.д-р Каролина Кочоска 
Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 
Вонр.проф. д-р Милан Митрески 

\10. ТПО 210 Принципи на добрата земјоделска 
пракса во производството на тутун 

Проф. д-р Биљана Гвероска  
Проф.д-р Гордана Мицеска 

Проф. д-р Весна Крстеска 
Проф. д-р Петре Ташкоски  
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Одука за број на студенти за запишување во првата година на трет циклус академски 

студии за секоја академска година носи Научниот совет на Научниот институт за тутун-

Прилеп во согласност со бројот на расположиви акредитирани ментори на трет циклус 

студии. Истиот се назначува во Конкурсот за запишување студенти на трет циклус 

студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. 

 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

Научниот институт за тутун-Прилеп има сопствена библиотека која располага со 

богат книжен фонд од домашни и странски изданија на научна и стручна литература. Исто 

така и голем број домашни и странски стручни списанија од разни области на целокупната 

дејност на Институтот и разни видови публикации и друга литература. Поседува доволен 

број наслови кои се дел од владиниот проект за превод на професионални и научни книги за 

високото образование.  

Институтот има и сопствена издавачка дејност која се реализира преку издавање 

на учебници, прирачници, скрипти, учебни помагала и други посебни публикации. 

Тутун/Tobacco е списание со меѓународно значењево во кое се објавуваат научни 

резултати од различни области поврзани со тутунот. На студентите им се овозможува 

публикување на резултати од сопствените истражувања. 

Содржините и темите на овој богат книжевен фонд во целост ја покриваат 

литературата предвидена за предметните програми на студиската програма Технологија 

на производство и обработка на тутун и производи од тутун. 

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 
УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

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

Web страната на единицата Научен институт за тутун-Прилеп: www.tip.edu.mk 
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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:    Доктор по  биотехнички науки  
               oбласт – индустриски култури  
 
Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 
стекнува по завршувањето на студиската програма е  
 
ENGLISH:  Doctor of biotechnical science 
                     field - industrial crop 

 

 

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.  

Научниот институт за тутун-Прилеп врши процена на квалитетот на вршењето на 

високообразовната дејност, на управувањето, финансирањето, академските и други 

активности и приоритети преку самоевалуација, почитувајќи ги при тоа одредбите од 

Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-

Битола,  Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на 

Универзитетот и Правилникот за обезбедување на квалитет на Универзитетот. 

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. 

Научниот институт за тутун-Прилеп обезбедува квалитет на наставно-

образовната дејност со постојано нејзино осовременување:  

- контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи  
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- усовршување и постојано зголемување на квалитетот на наставниот кадар 

- обезбедување на активна улога на студентите во квалитетот на реализирање на 

содржините предвидени со студиските програми 

- самоевалуација во законски определен рок, во согласност со насоките на 

Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ-Битола 

- преземање на други мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма, 

оранизацискиот менаџмент, научната дејност, истражувачките активности, 

литературата и научната опрема.  

 

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА        
 

Научниот институт за тутун - Прилеп изврши самоевалуација на вториот и 

третиот циклус академски  студии за академските години 2015/2016, 2016/2017 и 

2017/2018. Комисијата за самоевалуација на Научниот институт за тутун-Прилеп 

изготви извештај (Бр. 03- 996/1 од 3.12.2018год).  

Извештајот е усвоен од страна на Научниот совет на Институтот со Одлука бр. 

15-988/5  од 3.12.2018 год. и доставен до Комисијата за самоевалуација на Универзитетот 

„Св. Климент Охридскиˮ - Битола. Истиот треба да биде конститутивен елемент на 

Извештајот за самоевалуација на Универзитетот „Св. Климент Охридскиˮ - Битола. 

Извештајот од извршената самоевалуација на Научниот институт за туутн-Прилеп 

е поставен на web страната на  Научниот институт за тутун – Прилеп: www.tip.edu.mk.  
 

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

Научниот институт за тутун-Прилеп одржува континуитетот на развој како во 

научноистражувачката, така и образовната дејност за негово конкурентско 

позиционирање во високообразовниот простор на Р. Македонија.  

Наставниот кадар постојано се усовршува како во поглед на 

научноистражувачката така и образовната дејност. 

Опременоста на лабораториите со апарати и инструменти која бележи постојан 

пораст и  не треба да стагнира. Тоа значи постојано зголемување на квалитетот на 

научноистражувачката и наставната дејност, како и оспособувањето на студентите за 

научна работа. Вклученоста на студентите во научноистражувачка дејност како и 

можноста за користење на сите ресурси на НИТП при изработката на докторските 

трудови и понатаму се силни страни на оваа студиска програма.  



 

35 
 

Осовременување на информирањето на студентите и развој и примена на 

електронските комуникации како и активната меѓународната соработка овозможува да 

се следат најновите научни достигнувања од областа на тутунот. Од друга страна тоа 

претставува можност за остварување на мобилност на студентите. 

Квалитетот на оваа студиска програма јасно се отсликува во имплементација на 

научноистражувачките резултати во праксата. Со тоа се оправдува целта на оваа 

студиска програма – вклучување на докторантите, односно докторите на биотехнички 

науки од областа на индустриски култури  во производството, обработката и 

менаџирањето со тутунската култура, но и сите сфери на опшественото живеење. 
 

 

 

 

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 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. 
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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:  Доктор  по  биотехнички науки  
  област – индустриски култури 
 

    
 
 
 
 
 
 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 
подрачје, поле и област на студиите 

Технологија на производство и 
обработка на тутун и производи од 
тутун 
Биотехнички науки 4 
Растително производство 403 
Индустриски растенија (тутун) 40302 
 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата: 

Научен институт за тутун-Прилеп  
единица на Универзитет „Св. Климент Охридскиˮ-
Битола 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја администрира дипломата: 

 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски јазик 
 

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: 

Трет циклус  

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС 
кредити 

 3 години, 180 ЕКТС 

 

3.4. Услови за запишување на студиската програма Завршен втор циклус академски студии и  
стекнати 300 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) 

Технологија на производство и 
обработка на тутун и производи од 
тутун 
трет циклус академски студии 
Оценки 5 - 10 
 180 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) (Е) 
од 61 до 70 бода 7 (шест) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (шест) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (шест) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (шест) (A) 
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4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

        5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 
 

5.1 Пристап до понатамошни студии  Пост докторски студии 
 

5.2 Професионален статус (ако е применливо)  

 
      6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 

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). 



 

39 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     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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ПРИЛОГ БР.1 Скенирани документи како доказ за просторот 

предвиден за реализација на студиската програма  
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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 (голем) 
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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 

 

Согласност за учество во изведување настава  
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ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма 
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Прилог бр. 3           Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Методологија на научноистражувачката работа 

2. Код ТПО 101 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 
производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

 
Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) трет циклус 

6. Академска година / семестар прва, прв семестар 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

10 

8. 

Предметни комисии  
 

Проф. д-р Гордана Мицеска 
Вонр. проф.д-р Каролина Кочоска 

Проф.д-р Илија Ристески 
Проф. д-р Јордан Трајкоски 

9. 
Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладување и употреба на методите за 
научно истражување од страна на истражувачот, методите за научно заклучување како 
и интерпретација  на добиените податоци и информации, методите за обработка на 
податоците од истражувањето како и совладување на истражувачките постапки и 
инструменти при изработката на докторската дисертација  

11. Содржина на предметната програма: Карактер на истражувањата ( основни одлики на 
стручните и научните истражувања , корелација на стручните и научните истражувања , 
редослед на истражување и теорија на истражувањето). 
Основни методологии на научните истражувања ( појдовни хипотези на научните 
истражувања , материјали и методи, видови на истражувања, прибирање на 
експериментални податоци, анализа на податоците, проектирање, реализација, 
изработка логистика, примери и верификација на научните трудовии презентација   
 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на 
случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10ЕКТС*25 часа = 250 

14. Распределба на расположиво 
време 60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

50 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 



 

70 
 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување 
од помал обем 

   

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
самоевалуација 

22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач Година 

1. Баткоска Л Методологија на 
научно- 
истражувачка 
работа 

Скопје 2005 

2. Сариќ М Општи принципи 
научног рада 

Научна 
књига, 
Београд 

1985 

3. Ratko 
Zelenika  

Metodologija I 
tehnologija izrade 
znanstvenog I 
strucnog djela  

Ekonomski 
fakultet , Rijeka  

2000 

4. Боројевиќ С. Методологија 
експерименталног 
научног рада 

„Радивој 
Чирпанов“ 
Нови Сад 

1978 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач Година 

1. Маргот Хортхе, 
Џуди Џевински 

Пишување со 
смисла  

Проект на 
Влада на р. 
Македонија 
превод 500 
стручни книги  

2010 

2. Интернет и 
друга 
литература 

   

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од производство, обработка и 
преработка на тутун 

2. Код ТПО 102 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун 

и производи од тутун 
4. Организатор на студиската 

Програма (единица, 
односно институт, 
катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / 
семестар 

втора, трет семестар 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

10 

8. Предметни комисии  
 

1. Проф. д-р Мирослав Димитриески  
Проф. д-р Марија Србиноска 

2. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска  
Вонр. проф. Милан Митрески 

9. Предуслови за 
извршување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Преку наставата студентите треба да стекнат сознанија и практично искуство за 
производството на тутун, како и за најновите технологии на обработка и 
преработка на различни комерцијални типови тутун и производство на цигари. 

11. Содржина на предметната програма:  
Динамика на производство и пласман на тутунот во Република Македонија и во 
светот. Производство на тутун и застапеност на типови и сорти по подрачја и 
реони во Македонија. Влијание на почвено-климатските услови и агротехничките 
мерки врз производните и квалитетните својства на тутунот. Превентивни и 
заштитни мерки во процесот на тутунопроизводството. Нови технологии во 
процесот на бербата, сушењето и обработка на суровиот тутунот (домашна-
производителска манипулација). Правилници за квантитативна и квалитативна 
проценка на тутунот. Индустриска обработка на тутунот (манипулација, 
ферментација, софтдраинг, ридраинг и оджилување). Проценка на квалитетот на 
обработената тутунска суровина (физички, хемиски и дегустациони 
карактеристики). Употребна вредност на тутунската суровина. Технолошки 
постапки во кондиционирање, подготвување на тутунски смеши, сепарирање, 
досушување и пакување). Tехнологија на производство на реконституиран тутун. 
Tехнологија на производство на експандиран тутун. Изработка и пакување на 
цигари. Контрола на квалитетот во процесот на подготовка, изработка и пакување 
на цигари. Отпад од обработка, преработка на тутунската суровина и изработка и 
пакување на цигарите. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна 
задача, интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања – теоретска 45 часови 
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активности настава 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 25часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење 100часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

 Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата самоевалуација 

22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Р.бр Автори Наслов Издавач Година 
1. Карајанков С., 

Арсов З., 
Кабрамова Р.  

Практикум за 
производство на тутун  

Скопје  2007  

2. Николић М. Технологија прераде 
дувана 

Пољопривредн
и факултет - 
Земун 

2004  

3. Боцески Д.  Познавање и обработка 
на тутунската суровина  

НИТ - Прилеп  2003  

4. Георгиев С. Технологии на 
тутуневите изделија 

Пловдив 2002  

5. Davis D. and 
Nielsen M.T.  

Tobacco: Production, 
Chemistry andTechnology  

Wiley-
Blackwell  

1999  

6. Узуноски М  Производство на тутун  Стопански 
весник -Скопје  

1985  

22.2. Дополнителна литература 
Р.б
р Автори Наслов Издавач Година 

1. Hawks N.S., 
Collins K.W  

Nacela proizvodnje 
virdzinijskog duhana  

Zagreb  1994  

2. Наумоски К.  Современо производство 
на тутун  

Скопје  1977  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од агротехника и заштита 
на тутнот од болести, штетници и плевели 

2. Код ТПО 103 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун 
4. Организатор на студиската 

Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) трет циклус 
6. Академска година / семестар трета, петти семестар 

 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Предметни комисии  
 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
Проф. д-р Петре Ташкоски 
Проф. д-р Весна Крстеска 
Проф. д-р Биљана Гвероска 

9. Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Продлабочување на знаења за  примената на агротехничките мерки во 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 тутун. 

11. Содржина на предметната програма:  
Teхнологија на производство на тутунски расад. Количина на семе за расад; Начини на сеење 
на семето; Системи на  полевање на расадот; Начини на прихранување; Клима и почва. 
Технологија на 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, начини, 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.   

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна 
задача, интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на расположиво 
време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

45 
часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, 
тимска работа 

30 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 
часови 

16.2. Самостојни задачи 50 
часови 

16.3. Домашно учење 100 
часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување 
од помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори 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. Постоловски М., 
Лазаревска С. 

Земјоделска 
ентомологија 
Специјален дел 

Постоловски М., 
Лазаревска С. 2014 

9. Костов Т  Хербологија  
Факултет за 
земјоделски науки и 
храна-  
Скопје;  

2006 

10. Димеска В. Хербологија на тутунот 
УКЛО, ЈНУ 
Институт за 
тутун-Прилеп 

2008 

 Издвоени автори  Одбрани трудови од 
областа на 
агротехниката и 
заштитата на тутунот 

  

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. 
Hawks N.S., 
Collins K.W.   

Nacela proizvodnje 
virdzinijskog duhana  
Превод  

Zagreb  1994 

2. 
Филипоски, К., 
Пеливаноска В., 
Трајкоски Ј.  

Практикум по 
агротехника на тутунот  УКЛО, НИТП  2004 
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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. Ларчер Волтер  

Екофизиологија на 
растенијата 6 издание, 
Превод  

Просветно дело, 
Скопје  2009 

  

8. Ернст Луц Земјоделството и 
животната средина 

Превод од делото 
Riculture and 
Environment, Ernst 
Lutz 
 Светска банка, 
Вашингтон Д.С. 

1998 
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Прилог бр. 3           Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од физиологија и 
 биохемија на тутунот 

2. Код ТПО 201 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 
производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

 
Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) трет циклус 

6. Академска година / семестар летен семестар 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

10 

8. 

Предметни комисии  
 

Проф. д-р Гордана Мицеска 
Проф. д-р Биљана Гвероска 

Проф. д-р Марија Србиноска  
Доц.. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска 

9. Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае 
студентите со животните процеси во растението во неговиот целокупен животeн циклус. 
Физиолошките и биохемиските процеси кои се одвиваат во растението( тутунското 
растение) создаваат органска материја и енергија,и се основен двигател на целокупниот 
развој на растенијата кои се основа за опстанокот на животинскиот и растителниот свет 
на земјата. 

11. Содржина на предметната програма: Историски развој на физиологијата на растенијата. 
Физиологија на клетка. Хемиски состав на растенијата. Воден биланс: Транспирација. 
Гутација. Примање транспорт и функција на минералните соли. Механизам на 
фотосинтезата: Калвинов циклус, С-3, С-4 и САМ фотосинтеза. Фотореспирација. 
Дишење: Гликолиза, Кребсов циклус, Пентозо фосфатен пат, ß оксидација, 
Глиоксилатен пат. Физиологија на семе. Синтеза на пигменти. Фитохормони и 
регулатори на растењето. Биосинтеза и катаболизам на ауксини, гиберелини, 
цитокинини. Нуклеински к-ни.(синтеза и улога). Олигосахариди. Полиамини. 
Ретерданти. Секундарен метаболизам: Феноли, терпени и алкалоиди. Култура на 
растителни клетки и ткива во in vitro услови. Физиологија на отпотност. Фотосинтеза и 
продуктивност на тутунот; Динамика на сувата материја во листовите; Физиолошко - 
биохемиски карактеристики на тутунскиот лист; Динамика на органските материи во 
тутунскиот лист; Воден режим на растенијата; Биохемиски промени во текот на 
растењето и зреењето на тутунот 
Биохемиски промени по берба, нажолтување и сушење на тутунот. Ферментaција на 
тутунот (типови, фактори, ензимски процеси, промена на јаглехидратите, азотните 
материи, пигментите). Биохемиски промени во текот на обработка и матурација на 
тутунот. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на 
случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10ЕКТС*25 часа = 250 

14. Распределба на расположиво 
време 60+50+140 
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15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

50 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 75 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 

бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 
бодови 

17.3. Активност и учество 10 
бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

до 50 бода           5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода             6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување 
од помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
самоевалуација 

22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач Година 

1. Узуноски М. Производство на 
тутун 

Скопје 1985 

2. Сариќ М Физиологија билјака Научна книга 
Београд 1987 

3.  
Гашиќ, О. 

 
Биохемија биљака 

Научна 
књига, 
Београд 

 
1992 

4. Kastori R. Fiziologija biljaka Feljton, Novi 
Sad 1998 

5. КефелиВ.И. Рост растений Москва 1973 
22.2. Дополнителна литература 

 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач Година 
 

1. N.A. 
Maksimov 

Fiziologija bilja Dnevnik , Novi 
Sad  

1961 

 

2. M. Sarić, R. 
Kastori I dr.  

Praktikum isz 
fiziologije biljaka  

Naučna knjiga  
Beograd  

1990 

 
 
 



 

78 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на предметот 

 
Одбрани поглавја од заштитата на тутунот од 
штетници во производство, обработка и складирање  

2. Код ТПО 202 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун 
4. Организатор на студиската 

Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Проф. д-р Весна Крстеска 
Проф. д-р Петре Ташкоски 

9. Предуслови за извршување 
на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се обучат докторантите за научно-
истражувачка работа преку примена на соодветни методи. Студентите да се стекнат со 
проширени знаење и практично искуство во заштитата на тутунот од штетници во 
производството, обработката и складирањето 

11. Содржина на предметната програма:  
Морфологија, биологија и екoлогија на инсектите на тутунот во текот на производство, 
како и на складираниот тутун и тутунските производи. Симптоми и штети. Познавање на 
биологијата и штетноста на други штетници (полжави, глодари, нематоди и др.) на 
тутунот во текот на производство. Познавање на биологија и штетност на пајаци,  глодари; 
мувли на тутунот и тутунските преработки. Пратење на појавата и динамиката на развој 
на штетниците, анализа, прогноза, предупредување, економски прагови. Полски и 
лабораториски методи во текот на производство, методи за ловење во складиштата. 
Тријажа, конзервирање, препарирање и детерминирање на штетните инсекти на тутунот. 
Превентивни и куративни методи за контрола на штетниците. Конвенционална заштита. 
Фумигација. Понови производи за заштита на растенијата. Принципи на интегрална 
заштита од штетници. Биолошка контрола и непестицидни мерки. Фитосанитарни закони. 

12. Методи на учење: 
Теоретска настава: интерактивна настава (предавања во поголема група со дискусија и 
ангажирање на студентите или индивидуална настава ако групата е помала) 
Практична настава: вежби и други облици на работа во помали групи 
Семинарска работа: учење со користење стручна литература и интернет, изготвување 
семинарска работа/постер, презентација и дискусија за семинарската работа 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на расположиво 
време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење 100 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. до 50 бода 5 (пет) (F)  
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Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата Анкетни листови за евалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Танасиевиќ, 
Н., Симова-
Тошиќ, Д., 
Анчев, Е. 

Земјоделска ентомологија Скопје 1987 

2. Лазаревска С. 
Постоловски 
М. 
 

Општа ентомологија 

Факултет за 
земјоделски 
науки и 
храна во 
Скопје. 

2013 

3.  Постоловски 
М., 
Лазаревска С. 

Земјоделска ентомологија 
Специјален дел 

Постоловск
и М.,  
Лазаревска 
С. 

2014 

4.. Tanasievic, 
N., Ilic., B. Posebna entomologija  

Izdavacko 
preduzece, 
Beograd 

1969 

5 Колектив 
аутора 

Штеточине у биљној 
производњи књига I и II 

Завод за 
издавање 
Београд 

1964 

 6. Schmidt L Tablice za determinaciju 
insekata 

Sveuciliste u 
Zagrebu 1970 

 7. 
Мицковски Ј. Болести на тутунот 

Стопански 
весник 
Скопје 

1984 

 8.  

Danon M. Stetnici skladista i hambara i 
njihovo suzbijanje 

Poljoprivred
ni nakladni 
zavod 
Zagreb  

1954 

 9. 

Bond E.J. Manual of fumigation for 
insect control 

Food and 
agricultural 
organization 
of UN Rome 

1984 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Постоловски 
М. 

Преглед на пестицидите 
регистрирани во Р. 
Македонија 

 2000 

2. 

 

CORESTA  
-GUIDE N° 2 October 
2013CORESTA -GUIDE N° 
12 May 2013 

 2013 
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3. 
 

Преглед на регистрирани 
пестициди во Р. Македонија 
по групи. (2010-2014.) 

  

4.  Bulletin EPPO/OEPP/ OILB 
/MOBB/ IOBC    

  5. Одбрани 
трудови  

Journal of theApplied 
Entomology   
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од генетика и селекција на тутунот 

2. Код ТПО 203 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун 
4. Организатор на студиската 

Програма (единица, oдносно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) трет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар  7. Број на ЕКТС 

кредити 
10  
 

8. Предметни комисии  
 

1. Проф.д-р Мирослав Димитриески 
Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

2. Проф. д-р Илија Ристески  
Вонр. проф.д-р Милан Митрески 

9. Предуслови за извршување 
на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Цел на предметот студентите да ги продлабочат своите знаења и преку самостојна работа 
да се стекне со вештини од областа на генетиката и селекцијата на тутунот, кои се 
однесуваат на организација, пренесување, експресија и еволуција на генетскиот 
материјал.  

11.   Содржина на предметната програма:  
Еволуција и класификација на родот Nicotiana; Молекуларни основи на наследувањето; 
Хромозоми; Промени во бројот и структурата на хромозомите; Цитолошки основи на 
бесполовото размножување; Цитолошки основи на половото размнозување; 
Варијабилност на својствата на тутунот; Начини на наследување на квантитативните и 
квалитативните својства на тутунот; Модификации; Мутации. Цели на селекцијата на 
тутунот; Насоки во селекционата работа; Почетен материјал; Методи на селекција; 
Методи на одбирање; Методи на создавање на нови генотипови; Искористување на 
хетерозисот кај тутунот. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на 
случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, интернет 
комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење 100 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена 
и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Корубин-
Алексоска А., 
Димитриески 
М. и сор.  

Практикум по 
генетика, селекција и 
семеконтрола на 
тутунот  

Научен институт за 
тутун - Прилеп   

2004  

2. Најческа Ц.  Селекција на 
растенијата со 
семепроизводство  

Земјоделски 
факултет, Скопје 

1997  

3. Borojevic S. Principi I metodi 
oplemenjivanja bilja 

Radnicki univerzitet 
“Radivoj  Cirpanov” 
– Novi Sad 

1992  

4. Borojevic S., 
Borojevic K. 

Genetika  Poljoprivredni  
fakultet – Novi Sad 

1976  

5. Горник Р. Облагородување на 
тутунот  

Тутунски Комбинат 
–Прилеп  

1973  

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1.  Стојковски Ц. 
Ивановска С.  

Генетика  Земјоделски 
факултет, Скопје  

2002  

2.  Ayala F.J., 
Kiger J.A.  

Modern Genetics  Menlo Park, 
Californija  

1984  

3.  Kostoff D.  Cytogenetics of the 
genus Nicotiana  

State's Printing 
House, Sofia 

1941-1943.  

 
 
 

https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=pb%3a%22State%27s+Printing+House%2c+Sofia%22
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search/?q=pb%3a%22State%27s+Printing+House%2c+Sofia%22
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавија од семепроизводството и 
контролата на квалитетот на семенскиот материјал 

2. Код ТПО 204 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) Tрет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар  7. Број на ЕКТС 

кредити 
10  
 

8. Предметни комисии  
 

1. Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 
Проф.д-р Илија Ристески 

2. Вонр. проф д-р Милан Митрески 
Вонр. проф д-р Каролина Кочоска 

9. Предуслови за 
извршување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите треба да се стекнат со проширени знаење за примената на нови технологии 
во производството, доработката и  и испитувањата за квалитетот на семето од тутунот.  

11.   Содржина на предметната програма:  
Биологија на цветањето и оплодувањето. Методи на производство на тутунско семе. Нега 
на семенските насади. Берба и доработка на семенскиот материјал. Складирање и чување 
на сертифицираниот семенски материјал. Испитување на квалитетот на семето. Земање 
примероци на семе за контрола на квалитетот, Испитување на особините на основната 
партија семе, Чистота на семето, ‘Ртливост на семето, Маса на 1000 зрна семе, Содржина 
на влага во семето, Животна способност на семето, Здравствена состојба на семето, 
Законска регулатива за производството, контрола на квалитетот и трговијата на 
семенскиот материјал.  

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на 
случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, интернет 
комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска настава 45 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење 100 

часови 
17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  
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Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата Самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Р.бр Автори Наслов Издавач Година 
1. Корубин – 

Алексоска А. 
Испитување на 
квалитетот на семето од 
земјоделските растенија 

Научен институт 
за тутун - Прилеп 

2017 

2. Младеноски Т. Општо семенарство Земјоделски 
факултет –  
Скопје 

2004 

3. Корубин-
Алексоска А., 
Димитриески 
М. и сор.  

Практикум по генетика, 
селекција и семеконтрола 
на тутунот  

Научен институт 
за тутун - Прилеп   

2004  

4. Најческа Ц. Селекција на растенијата 
со семепроизводство 

Земјоделски 
факултет – Скопје 

1997 

5. Горник Р. Облагородување на 
тутунот 

Тутунски 
Комбинат – 
Прилеп 

1973 

22.2. Дополнителна литература 
Р.бр Автори Наслов Издавач Година 
1. Milošević M.  

Malešević M. 

 

Semenarstvo Nau. in. za rat. i 
pov. &Nac. lab. za 
ispit. Sem., Novi 
Sad 

2004 

2. Младеноски Т. Биологија на семето Земјоделски 
институт – Скопје 

1996 

3. Borojevic S. Principi i metodi 
oplemenjivanja bilja 

Rad. Univ. 
“Radivoj  
Cirpanov”–Novi 
Sad 

1992 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од хемија на тутунските производи 

2. Код ТПО 205 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 
производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / семестар летен семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

10 

8. Предметнa комисиja  
 

Проф. д-р Марија Србиноска 
Доц.д-р Наташа Здравеска 

9. Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Преку наставата студентите треба да се стекнат со проширени знаење и практично искуство за 
хемиските карактеристики на различни комерцијални типови тутунски производи и начин на 
консумирање. 

11. Содржина на предметната програма:  
Видови тутунски производи. Хемиски и технолошки карактеристики на тутунската суровина за 
производство на цигари. Цигари од американски, вирџиниски, берлеј и ориенталски бленд. Состав 
на главна и споредна струја на чадот од цигарите. Амбиентален тутунски чад од цигари. 
Модификација на чадот од цигарите. Самогасечки цигари (FSC). Тутун за виткање (RYO/MYO). 
Видови на тутун за жвакање. Тутун за водени лули. Пури и цигарилоси. Електронски уреди за 
пушење: електронски цигари. Heat –not- burn производи. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на случај, гостин 
на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, интернет комуникација, форуми, 
дискусиони групи, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на расположиво 
време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 50 часови 

16.3. Домашно учење 100 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 



 

86 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. 

 
Alan Rodgman, 
Thomas A. 
Perfetti 
 

The Chemical 
Components of 

Tobacco and Tobacco 
Smoke 

2nd Edition 

CRC Press  2013 

2. Davis D. and 
Nielsen M.T.  

Tobacco: Production, 
Chemistry and 

Technology 

Wiley-
Blackwell 1999 

3. Browne CL The Design of 
Cigarettes. 3rd ed 

harlotte (NC): 
Hoechst 
Celanese 
Corporation 

1990 

4. 

Guerin M. R., 
JenkinsR. A., 
Tomkins B., 
 

The Chemistry of 
Environmental 

Tobacco Smoke: 
Composition and 

Measurement 

CRC Press LLC 2000 

5. Nikolić M.  
 

Tehnologija prerade 
duvana 

Poljoprivredni 
fakultet 
Univerziteta u 
Beogradu 

2004 

6. Одбрани 
трудови 

Beiträge zur 
tabakforschung 
nternational 

Sciendo 2000-2018 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. 

Србиноска М. 

Прирачник за 
хемиски испитувања 
на тутунот и 
тутунските 
производи 

Научен 
институт за 
тутун-Прилеп 

2012 

2. Cooperation 
Centre for 
Scientific 
Research Relative 
to Tobacco 
(CORESTA)  

Recommended 
methods 
Guides 

 2010-2018 

3.  Drope J.,  
Schluger N.W  

The tobacco Atlas 
sixth edition 

American 
Cancer Society, 
Inc 

2018 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. 

Наслов на предметот Оперативен менаџмент – одбрани поглавја 

2. Код ТПО 206 
3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун 
4. Организатор на студиската 

Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

 
Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) трет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Предметнa комисиja  
 

Проф. д-р Трајко Мицески 
Доц, д-р Силвана Пашовска 

9. Предуслови за извршување 
на предметот 

 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења потребни за 
решавање на оперативни проблеми и носење рационални одлуки во процесот на 
производството, обработката и преработката на тутунот и производите од тутун 

11. Содржина на предметната програма: 
Менаџмент функции и улоги; Принципи на менаџментот; Менаџмент компентенции; 
Конкурентност; Оперативни стратегии и стратегиско одлучување; Рационализација на 
трошоци; Продуктивност; Праг на рентабилност; Дизајнирање на производи; Менаџмент 
со инпут-аутпут релациите; Менаџмент со резервите; Менаџмент со 
продажбите; Операционализација на плановите; Менаџмент со проектите; Менаџмент со 
човечките ресурси; Оперативна стратегија и управување со промената; Проект 
менаџмент 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија на 
случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, интернет 
комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 10 часови 
16.2. Самостојни задачи 25 часови 
16.3. Домашно учење 40 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата самоевалуација 

22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

  Автори                Наслов     Издавач    Година 

 
 
  1. 

Трајко 
Мицески, 
Силвана 
Пашовска, 
Круме 
Николовски 

 
Оперативен менаџмент и 
финансиска поткрепеност 
на операциите 

 
 
   Ацетони-   
   Прилеп 

 
 

      2014 

 
 

    2. 

 Ричард Чејнс 
 Роберт Џајкобс 
 Николас 
Аквилано 

   
   Оперативен менаџмент за 
   конкурентска предност   

 
 Превод на Влада 
на Р.Македонија 

 
      
      2011 

 
  3. 

  Роберт Барон 
  Скот Шејн 

   Претприемништво-проце 
   со  перспектива     

Превод на Влада 
на Р.Македонија 

 
      2011 

   
  4. 

 Миле 
Пешевски 
 

 
Агропретприемништво 

 Здружение на 
агроекономисти 
на Р.Македонија 

 
    2004 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

   Автори            Наслов     Издавач        Година 

 
 1. 

 
Ричард Дафт 

 
         Менаџмент 

   Превод на    
   Влада на Р. 
   Македонија   

 
         2011 

 2.     
 3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на предметот Физички и хемиски својства на почвите за 

производство на тутун и други земјоделски 
култури 

2. Код ТПО 207 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на 
тутун и производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) трет циклус 
6. Академска година / семестар летен семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Предметна комисија  
 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
Проф. д-р Јордан Трајкоски 

9. Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаење за физичките и 
хемиските својства на почвата, фактори кои ја загрозуваат природната плодност на 
обработливите почви и одредени техничко технолошки постапки за нивно 
подобрување. 

11. Содржина на предметната програма: 
Одбрани поглавија од физика и хемија на почвите. Фактори кои ја загрозуваат 
природната плодност на земјоделските почви, механички состав како индикатор на 
продуктивноста на почвата. Структура на почвата, начин и средства за нејзино 
одржување. Мелиорација на кисели и алкални почви, мелиоративна примена на 
минерални и органски ѓубрива. Педолошки и агрохемиски испитувања како основа за 
следење на плодноста и степенот на деградација на почвата. Теренски истражувања, 
одредување на водно-физички својства на почвата, потенцијална киселост, 
кондуктивитет. Испитување на полуцијата на земјоделските почви. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС*25 часа = 250  
14. Распределба на расположиво време 60+50+140 
15. Форми на наставните 

активности 
15.
1. 

Предавања – теоретска 
настава 

45 часови 

15.
2. 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.
1. 

Проектни задачи 25 часови 

16.
2. 

Самостојни задачи 50 часови 

16.
3. 

Домашно учење 100 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

 
1. 

 
Филипоски Ѓ Педологија Земјоделски 

факултет - 
Скопје 

 
1984 

 
2. Мицкоски Ј 

Миткова Т 
Практикум 
по 
педологија 

Факултет за 
земјоделски 
науки и храна 

 
2006 

3. Popvic N Fizika zemljista Beograd 1972 

4. Resulovic H 
Cistovic H 

Pedologija - opsti 
dio Sarajevo 2002 

  
5. 

 
Basic F 

 
Zastita tla i voda 

Agronomski 
fakultet 
Zagreb 

 
1999 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Филипоски К 
Пеливаноска В. 
Трајкоски Ј 

Практикум по 
агротехника на 
тутунот 

Научен 
институт за 
тутун-Прилеп 

 
2004 

2.  
Jones, J. Benton 

Laboratory guide for 
conducting soil tests 
and plant analyses 

 
U.S.A 

 
2001 

3.  Пеливаноска В Прирачник за 
агрохемиски 
испитувања 
напочвата 

НИТП 2012 

4. Група автори Приручник за 
испитивање 
земљишта 

Београд 1971 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Хемиски методи за анализа на почви и ѓубрива 
одбрани поглавја 

2. Код ТПО 208 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и 
производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет циклус) трет циклус 
6. Академска година / семестар летен семестар 7

. 
Број на ЕКТС 
кредити 

10 

8. Предметна комисија  
 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
Доц. д-р Билјана Јорданоска Шишкоска 

9. Предуслови за извршување на 
предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на напредно знаење 
од областа на анализирање на хемиските својства на почвите и анализа на 
ѓубривата 

11. Содржина на предметната програма: 
Принципи за анализа на почви и ѓубрива. Постапка за земање примероци од почва и 
ѓубрива и подготовка на примероите за анализа. Хемиски методи за испитување на 
почва и ѓубрива: Апсорпциони методи (колориметрија, спектрофотометрија, атомска 
апсорпциона спектрометрија), Емисиони методи (пламена фотометрија, индуктивно 
спрегната плазма), потенциометриски методи. Лабораториски истражувања, методи за 
одредување на вкупна содржина на елемнти, одредување форми на азот, методи за 
одрдување на достапни форми фосфор, калиум, елементи во траги. анализа на органски 
и минерални ѓубрива. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС*25 часа = 250  
14. Распределба на расположиво време 60+50+140 
15. Форми на наставните 

активности 
15.
1. 

Предавања – теоретска 
настава 

45 
часови 

15.
2. 

Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари, 
тимска работа 

30 
часови 

16. Други форми на активности 16.
1. 

Проектни задачи 25 
часови 

16.
2. 

Самостојни задачи 50 
часови 

16.
3. 

Домашно учење 100 
часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
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19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработен проект и спроведено истражување од помал 
обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Пеливаноска В Прирачник за 
агрохемиски 
испитувања 
на 
почвата 

НИТП 2012 

2. Dzamic R, 
Stevanovic D, 
Jakovljevic M 

Praktikum 
iz 
agrohemije 

Poljoprivredni 
fakultet, 
Beograd 

 
1996 

3. Службен весник 
на РМ бр 96. 
31.06.2009 

Правилник за 
неоргански 
ѓубрива 

 2009 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Рубин 
Гулабоски 

Агрохемија 
и исхрана на 
растенија 

 
УГД 

 
2013 

2. Богдановиќ Д и 
сор 

Одбрани 
поглавија, Методе 
утврџивана 
потребе билјака 
за азотом (155-
181) 

Пољопривред 
ни факултет 
Нови Сад 

 
2005 

 3.  Кастори Р Узорковање 
земљиште и 
биљака 

Научни 
институт за 
ратарство и 
повртарство 
Нови Сад 

2006 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на предметот Облагорoдување на тутунот 

2. Код ТПО 209 

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун 
и производи од тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, 
односно институт, катедра, 
оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар 

7. Број на 
ЕКТС 
кредити 

10  
 

8. Предметни комисии  
 

Проф. д-р Мирослав Димитриески 
Вонр. проф.д-р Каролина Кочоска 
Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 
Вонр.проф. д-р Милан Митрески 

9. Предуслови за извршување 
на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Студентите да се стекнат со нови теоретски и практични знаења во примената на 
принципите и методите на свесно насочена селекција, за наследно условено 
подобрување на морфолошките, производните и квалитетните својства на 
различните типови и сорти тутун, во рамките на нивната употребна вредност. 

11. Содржина на предметната програма:   
Насоки во облагородувањето на тутунот; Почетен материјал; Методи на 
облагородување; Модели на сорти тутун; Методи на одбирање; Вкрстувањето 
како метод за облагородување; Методи на одборање од хибридните популации; 
Методи на испитување и оценување на новосоздадените генотипови тутун; 
Пријавување на новосоздадените сорти тутун-сортни испитувања и признавање; 
Одржување на сортите. 

12. Методи на учење: 
Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 25 часови 

16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење       100 

часови 
17. Начин на оценување 
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17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

 Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 
на наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред
. 
бро
ј 

Автори Наслов Издавач Година 

1. Корубин-
Алексоска А., 
Димитриески 
М. и сор.  

Практикум по 
генетика, селекција 
и семеконтрола на 
тутунот  

Научен институт за 
тутун - Прилеп   

2004  

2. Најческа Ц.  Селекција на 
растенијата со 
семепроизводство  

Земјоделски 
факултет – Скопје 

1997  

3. Горник Р.,  Облагородување на 
тутунот  

Тутунски Комбинат-
Прилеп  

1973  

4.     
22.2. Дополнителна литература 

Ред
. 

бро
ј 

Автори Наслов Издавач Година 

1. Manjit S. Kong 
- editor 

Quantitative 
Genetics, Genomics 
and Plant Breeding 

CABI Publishing 2002 

2. Martincić J., 
Kozumplik V. 

Oplemenjivanje bilja  Poljoprivredni  
fakultet Osijek & 
Agronomski fakultet 
Zagreb  

1996  

 3.  Borojevic S. Principi i metodi 
oplemenjivanja bilja 

Radnicki univerzitet 
“Radivoj  Cirpanov” – 
Novi Sad 

1992 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на предметот Принципи на добрата земјоделска пракса во 

производството на тутун 
2. Код ТПО 210  

3. Студиска програма Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од 
тутун 

4. Организатор на студиската 
Програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Степен (прв, втор,трет 
циклус) 

трет циклус 

6. Академска година / 
семестар летен семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Предметни комисии  
 

Проф. д-р Биљана Гвероска,  
Проф. д-р Гордана Мицеска  
Проф. д-р Весна Крстеска,  
Проф д-р Петре Ташкоски 

9. Предуслови за извршување 
на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги 
запознае студентите со општите принципи на добрата земјоделска практика, што 
би значело обезбедување на квалитет, но  истовремено  и одговорно производство 
на тутун, во склад со барањата за одржување на животната средина. 
Како директни учесници во технологија на производство и обработка на тутун и 
производи од тутун  ќе бидат сигурни дека не се обезбедува само суровина со 
одрeден  квалитет и цена, туку дека е произведена на одговорен начин кој ја 
штити животната средина, природните ресурси, обезбедува добар економски 
ефект но истовремено се грижи за безбедноста на сите инволвирани во 
производството па се до крајните корисници на производите од тутун.  

11. Содржина на предметната програма: Концепт (цели) на GAP;  Потреба од 
примена на GAP;  Кој сé има корист од GAP;  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, I I. Избор и 
воведување на сорти, селекција; I I I. 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. Управување со агрохемиските 
препарати, безбедна и еколошки одговорна примена - во согласност со IPM, VI. 
Шумарство (аспектот на заштита на биодиверзитетот и акцентирање на 
препораките за користење на шумите); VII. Сушење на тутунот ; VIII. 
Складирање на туутнот, IХ. Нетутунски материјали; Х. Обука на одгледувачите;  
ХI. Социо-економско влијание; Евалуација на примената на GAP, проширување 
и  имплементација во стандарди  и акциони планови 

12. Методи на учење: 
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Современи форми на предавања, интерактивна работа, работа во тимови, студија 
на случај, гостин на предавања, самостојна изработка, одбрана на проектна задача, 
интернет комуникација, форуми, дискусиони групи, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

10 ЕКТС*25 часа = 250  

14. Распределба на 
расположиво време 

60+50+140 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања – теоретска 
настава 

45 
часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 
семинари,тимска работа 

30 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 25 
часови 

16.2. Самостојни задачи 50 
часови 

16.3. Домашно учење 100 
часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 
17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

од 0 до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (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) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Изработен проект и спроведено истражување од 
помал обем 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата самоевалуација 

22. 
 

Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. CORESTA Good Agricultural Practices (GAP) 
Guidelines GAP Guide No3-     

CORESTA 2005 

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 

F A O 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. Министерст
во   за 

Прирачник за добра земјоделска пракса МЗШВ на 2010 
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земјоделств
о,  
шумарство 
и 
водостопан
ство на  
Република 
Македонија 

Република 
Македонија 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1.  Анша 
Ширивасан 
(Ancha 
Srinivasan) 

Прирачник за прецизно земјоделство 
Принципи и апликации 
 
Наслов на оригиналот: Handbook of 
Precision Agriculture 

НAMПРEС,  
Скопје    

2009  

2. Ендру 
Добсон 

Правда и животна средина Arberia 
Design,  
Тетово  

2009  

 3. Ернст Луц  Земјоделство и животна средина Светска 
Банка 
Вашингтон, 
Д.Ц.  

2009  
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 
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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 Гордана Мицеска  
2. Дата на раѓање 26.01.1961 
3. Степен на образование Доктор на биолошки науки  
4. Наслов на научниот степен Научен советник 
5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на 
биолошки науки 

2001 ПМФ, Институт за 
биологија , Скопје  

Научен советник 2009 УКЛО, Битола 
Научен институт 
за тутун - Прилеп 

   
6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 
Подрачје Поле Област 
-Природно- 
математички 
науки -
биотехнички 
науки 

- 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 -
биотехнички 
науки 

- Биологија- 102 
- растително 
производство- 403 

- Физиологија-  
10207 
 - физиологија на 
растенијата- 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 

УКЛО, Битола , 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 
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1. Типови и сорти на тутун Производство на тутун – едногодишни 
Научен институт за тутун, Прилеп 

2. Физиологија на растенија со 
физиолошко – биохемискиоснови 
на производството на тутун 

Производство на тутун -– едногодишни 
Научен институт за тутун, Прилеп 

3.  Генетика и селекција на тутунот  Производство на тутун– едногодишни 
Научен институт за тутун, Прилеп 

4.  Физиологија на растенијата со 
физиолошко – биохемиски основи 
на производството на тутун 

Производство на тутун– двегодишни , 
Научен институт за тутун, Прилеп 

5. Физиологија на растење и развиток 
на тутунот со култура на ткива-  

Производство на тутун– двегодишни , 
Научен институт за тутун, Прилеп 

6.  Основи на цитогенетика  со 
генетика на тутунот  

Производство на тутун– двегодишни,  
Научен институт за тутун, Прилеп 

7.  Биохемиски промени во 
производството, обработката и 
преработката на тутунот 

Обработка и преработка на тутун – 
двегодишни ,  Научен институт за тутун, 
Прилеп 

8.  Организација во производството на 
ориенталски тутуни 

Агроменаџмент во тутунското 
стопанство- едногодишни – 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 физиологија и 
биохемија на тутунот  

Технологија на производство и 
обработка на тутун и производи од 
тутун- тригодишни, Научен институт за 
тутун, Прилеп 

2. Принципи на добра земјоделска 
пракса во производството на тутун  

Технологија на производство и 
обработка на тутун и производи од 
тутун- тригодишни, 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, 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.No1-6,pp 1-4/ 2014 

2. Miceska G., Dimitrieski 
M., Aleksoska A., 
Gveroska B  

Acumulation of heavy 
metals in various parts of 
prilep tobacco during its 
development and growth. .  

X jubilee national scientific 
conference with 
international 
participation.Ecology and 
health. 5 june Plovdiv, 
Bugaria. p. 133-136. 2014 

3. Korubin, Aleksoska A.,  

Miceska G., Gveroska B., 

Stability of the yield in 
commercial tobacco 
varieties in Republic of 
Macedonia.  

Agribalkan , Balkan 
agricultural. congres, 8-
11.09., Edirne, Turcija, 
Agribalkan congress book, 
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Dimitrieski M., Aleksoski 

J.  

 

p 447.Turksih Journal of 
agricultural and Natural 
Sciences, Issue 2 , 2014,pp 
1391-1395/2014 

4. Miceska G. New lines of prilep tobacco 
and their  morphological 
characteristics . 

Тутун /Tobacco, Vol.67, 
No 1-6 , pp. 8-12 ,2017 

5. Miceska G.  Investigation of some 
quantitative traits in 
autohtonus tobacco 
varieties in republic of 
Macedonia  

Тутун /Tobacco, Vol. 64 , 
No 

1-6, pp1-4, 2014 

6. Dimitrieski M.; Miceska 
G. 
 

Morpho-biologikal 
characteristics of some new 
oriental aromatic varieties  
and lines of prilep tobacco 
in production region  of 
Pelagonia. 

. 2 nd International 
Balkan16-18 May  
Agricultural Congress in:  
Tekirdağ, 2017Turkey. 
Book of apstract . pp 391 

7. Miceska G. , Dimitrieski 
M., 

Variety structure as 
essential factor for 
sustainable development  
of the production of 
oriental tobacco in 
Repablic of Macedonia and 
marketing of tobacco 
production competitive in 
foregin markets. 

Zbornik radova s 
medunarodnog znanstveo- 
strucnog  skupa “Duhan u 
Bosni I Hercegovini,- jucer 
, danas i sutra, Mostar 2i3 
listopad , str. 18-26.  
119. 2017 
 

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. 
 
 

Банка на гени кај 
тутунот и другите 
индустриски култури 

Министерството за 
земјоделство, 
шумарство и 
водостопанство 
(1996-2000) 

2. Димитриески М., 
Мицеска Г.и сор. 
 
 

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. 
 
 

Реонирање и 
микрореонирање ( во 
услови на наводнување 
и сушни услови) на 
постоечките признати 
ориенталски сорти во 

Министерството за 
земјоделство, шумарство 
и водостопанство  (1999- 
2000) 
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тутунопроизводните 
региони и реони 

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 една 
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.  Korubin, Aleksoska A, 

Miceska G., Dimitrieski 

M.   

 

Genetic analysis of 
nicotine inheritance inone 
–way diallel crosses of 
different tobacco types.  

Science&tehnologies, Vol. 
IV, No 6, p 6-9, “Union of 
Scientists- Stara Zagora. 
International scientific 
journal. 2014. 

2. Korubin, Aleksoska A.,  

Miceska G., Gveroska B., 

Dimitrieski M., Aleksoski 

J.  

 

Stability of the yield in 
commercial tobacco 
varieties in Republic of 
Macedonia.  

Agribalkan , Balkan 
agricultural. congres, 8-
11.09., Edirne, Turcija, 
Agribalkan congress book, 
p 447.Turksih Journal of 
agricultural and Natural 
Sciences, Issue 2 , 2014,pp 
1391-1395/2014 
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3. 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 
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Технологија на производство на реконституиран 
тутун  
Познавање и обработка на тутунската  суровина 

Обработка и преработка на тутун-едно.с./НИТП 
 
Обработка и преработка на тутун-двог.с./НИТП 

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 
Ред.бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Методологија на научноистражувачката работа Tехнологија на производство и обработка на тутун 

и производи од тутун / Научен институт за тутун - 
Прилеп 

2. Одбрани поглавија од семепроизводството и 
контролата на квалитетот на семето 

-  //  - 
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 3. Одбрани поглавја од генетика и селекција на 
тутунот 

-  //  - 

4. Облагородување на тутунот -  //  - 
5. Современа технологија во обработката и 

преработката на тутунската суровина 
-  //  - 

   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

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

1. Korubin–Aleksoska Ana,  
Arsov Zlatko 
 

Investigation on the number and size of 
the leaves in some old domestic and 
new tobacco varieties in the Republic 
of Macedonia.  

Journal of Agricultural, Food and 
Environmental Sciences 
(JAFES), Vol. 70, pp. 1-5,  
2016 

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,  
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 

4. 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 

5. 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 

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 

 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.бр. Автори Наслов Издавач / година 
1. Корубин – Алексоска Ана Испитување на квалитетот на 

семето од земјоделските 
растенија 

Научен институтот за тутун-
Прилеп, Унив. "Св. Климент 
Охридски"–Битола, 2017 

2. 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 

3. 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 



 

112 
 

4. 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 
 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.бр. 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 
Р.бр. Автори Наслов Издавач / година 
1. 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 

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   

5. Korubin–Aleksoska Ana,  
Arsov Zlatko 
 

Investigation on the number and 
size of the leaves in some old 
domestic and new tobacco 
varieties in the R. of Macedonia.  

JAFES (Journal of Agricultural, 
Food and Environmental 
Sciences), Vol. 70, pp. 1-5,  
2016 

6. Mitreski Milan, Aleksoski Jane, 
Korubin–Aleksoska Ana,  
Trajkoski Marjan, Trajkoski 
Jordan 

Variation of morphological 
properties in Virginia tobacco 
types. 
 

JAPS (Journal of Agriculture and 
Plant Sciences), Vol 16, № 1, pp. 
83-88, 
2018 
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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 
Р.бр. 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: 10.1080/13102818. 
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 
Р.бр. Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/конф. Година 
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, Bebiċ 
Žarko  

Detection of resistance to 
diseases in a trial with 
diallel crosses of tobacco 

49th Croatian and 9th 
International Symposium on 
Agriculture, Opatija - 
Croatia 
(16-21 February) 

2014 

5. Korubin-aleksoska ana, Gveroska 
biljana, Dimitrieski miroslav, 
Aleksoski jane 

Breeding for drought 
tolerance in tobacco 

CORESTA Meeting, Izmir – 
Turkey 
(25-29 October) 

2015 

6. Korubin-Aleksoska Ana, Mitreski 
Milan, Aleksoski Jane,  
 

Investigations of some 
morphological and 
agronomy traits in Oriental 
tobacco genotypes. 
Book of abstracts 

6th International Conference 
- Agriculture & Food, 
Elenite, Bulgaria 
(20 – 24 Junе)  

2018 

  7.  Korubin-Aleksoska Ana, Mitreski 
Milan, Aleksoski Jane,  
Ayaz Mohammad Ahmad, 
Dojcinov Sime, Bebic Zarko 

Study of quantitative 
characteristics in Oriental 
tobacco genotypes. 
 

1st International Meeting 
Agriscience & Practice (ASP 
2018), Stip, Republic of 
Macedonia, (10 - 11 May) 
 

2018 
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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 Институција 
дипломиран биолог-
насока биохемиско-
физиолошка 

1990 Природно-математички 
факултет-Скопје, група 
биологија 

магистер на биолошки 
науки 

1999 Природно-математички 
факултет-Скопје, група 
биологија  

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 

Физиологија 
10207 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 
400 

Заштита на 
растенијата  
402 

Фитопатологија 
40200 

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 
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/институција 

1. 
2 

Заштита на тутунот 
Физиологија на растенијата 

Производство на тутун  
(едногодишни академски студии) 

3. 
4. 
 
5. 
6. 
 

Заштита на тутунот од болести,штетници и плевели 
Физиологија на растенијата  со биохемиско-физиолошки 
основи на производството на тутун 
Интегрална заштита на тутунот од болести 
Интегрална заштита на тутунот од плевели и 
цветoноснии паразити 

Производство на тутун  
(двогодишни академски студии) 

 7. 
 

Методологија на истражувачката работа Обработка и преработка на тутун  
(едногодишни академски студии) 

 8. Екологија во обработката и преработката на тутунот Обработка и преработка на тутун  
(двогодишни академски студии) 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методологија на научно истражувачката 
работа 

Технологија на производство и 
обработка на утун и производи од 
тутун 
 

2. Одбрани поглавја од физиологија и 
биохемија на тутунот 

2. Современа технологија во производството 
на тутунски расад 

  4. Одбрани поглавја од заштитата на 
тутунот од болести и плевели 

  5. Принципи на добрата 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 Gveroska B.  The effectiveness of fungicides in the control 
of Alternaria alternata depending on their 
influence on pathogen biology 

Tутун / Tobacco, Vol.63, No 1-6, 
p. 36-46, Scientific Tobacco 
Institute – Prilep 
2013 

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

The effect of plant hormone kinetin on 
reducing the intensity of brown spot disease in 
tobacco 

Tутун / Tobacco, Vol.64, No 1-6, 
p. 37-45, Scientific Tobacco 
Institute – Prilep   
 2014 

 3 Gveroska B.  
 
 

Some ecologically friendly methods for 
control of pathogenic fungus Alternaria 
alternata on tobacco 

Tутун / Tobacco, Vol.65, No 1-6, 
p. 23-29, Scientific Tobacco 
Institute – Prilep.    
2015  

 
 4 Gveroska B. Increasing  the biocontrol activity of 

Trichoderma spp. with the use of an 
appropriate manurе. 

Тутун / Tobacco, Vol. 66, No 7-
12,  pp. 27-34, Scientific Tobacco 
Institute – Prilep 
2016                    

 5 Gveroska B. Fungicidal and stimulating effect of 
biopreparation TRIANUM P on tobacco 
seedlings 

Tутун / Tobacco Vol. 67, No 1-6, 
pp. 48-55, Scientific Tobacco 
Institute-Prilep.      
2017 

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 водостопанство на Р. 
Македонија 
2004- 2006 



 

116 
 

4. раководител    
д-р Вера 
Димеска 

Следење - мониторинг на болести, штетници 
и плевели во  
Р. Македонија за тутунската култура  
 

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 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 
отпорност и примена на соодветна заштита 
на тутунот 

Министерство за образование и 
наука на Р. Македонија 
2006-2009 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1, Корубин- 
Алексоска А., 
Гвероска Б., 
Димитриески М. 

Посебна публикација: 

Библиографија на Научниот институт за 
тутун-Прилеп.  

Универзитет „Св. Климент 
Охридскиˮ-Битола,  
Научен институт за тутун-
Прилеп, декември 2014 

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 
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Trajkoska-
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Kavrakovski Z., 
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composition on extraction 
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Rafajlovska V., 
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2017 
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Radojičić 
V., Đulančić 
N., Kirkova, S.   

Qualitative Method For 
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Scientific Agricultural Symposium Agrosym 
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hydrocarbons formatrion 
in cigarette smoke 

26th International Scientific-Expert 
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8. Djulančić 
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V., Alkić-
Subašić 
M., Tahmaz 
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Process 
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Conference of Agriculture and Food Industry 
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presentation 
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9. Kočoska, K. 
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Risteski, I. 
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Chemical properties of 
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Internacional Simpsium for Agriculture and 
Food, 7-9 October 2015, (2015) Ohrid, 
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production.  

2015 
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1. Валентина Пеливаноска 
Кирил Филипоски 
Јордан Трајкоски 
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тутунските почви во 
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2. Валентина Пеливаноска 
Кирил Филипоски 
Јордан Трајкоски 
Маргарита Наумоска 

Систематска контрола на 
плодноста на тутунските 
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тутунопроизводен реон, како 
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и производство на тутунска 
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Научен институт за тутун – 
Прилеп 2002-2004 

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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Investigation of the ehisting and 
creation of new gene plasm for 
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agroecological conditions of the 
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4. Марија Србиноска 
Валентина Пеливаноска 
Кирил Филипоски 
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Unconventional use of tobacco 
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Scientific Tobacco Institute 
and Tobacco- Prilep and 
Tobacco Products Institute –
Plovdiv. 2012-2013 

5.  
 
Валентина Пеливаноска 

Заштита на почвата од 
деградација со развој и 
употреба на on - line сервиси 
за полесна примена на некои 
агро - еколошки мерки 

Финансиран од Глобалниот 
Еколошки Фонд- Програма 
за мали грантови   (Global 
Environment Facility, GEF) 
2017-2018 
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Автори Наслов Издавач / година 

1. Филипоски Кирил, 
Трајкоски Јордан, 
Пеливаноска Валентина, 
Србиноска Марија,  

Библиографија за Научниот 
институт за тутун 

 

Научен институт за тутун – 
Прилеп 2009 

2. Пеливаноска Валентина 
 

Прирачник за агрохемиски 
испитувања на почвата 

УКЛО, Научен институт за 
тутун, Прилеп 2011 

3. Пеливаноска Валентина Тутунски речник, 
македонски-англиски, 
англиско македонски 

УКЛО, Научен институт за  
тутун, Прилеп  2013 

4.    
5.    
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1. Дипломски работи - 
11.2. Магистерски работи 2 
11.3. Докторски дисертации - 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
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Ред. 
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Автори Наслов Издавач / година 

1. Jordanoska Biljana, Stafilov 
Trajce, 
 Pelivanoska Valentina, 
Bačeva Katerina.  
 

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 

2. Pelivanoska Valentina, 
Jordanoska Biljana, Marin 
Hristovski 
 
 

Corelation between the content 
of heavy metals in soil and 
tobacco from some 
municipalities of Skopje 
production region 

Тутун/Tobacco Vol 64, N 1-6 
pp.46-55. Scientific Tobacco 
Institute Prilep 2014 
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3. 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/Volume
V/Number6/Papers/VPelivanosk
a.pdf 
2015 

4. Pelivanoska Valentina, 
Jordanoska Š.Biljana  
 

Comparative investigations of 
the effects of fertilization and 
irrigation of the semi oriental 
varieties Otlja O9-18/2 and 
Otlja Zlatovrv. 

Tobacco Vol.66, N°7-12, p 51-
60. Scientific Tobacco Institute - 
Prilep 
2016 

5. Pelivanoska Valentina, 
Jordanoska Biljana, Risteski 
Ilija,  
Trajkoski Jordan.  
 
 

Some manufacturing 
properties of semi-oriental 
tobacco bred in the region of 
Prilep, Western 
 Macedonia. 

Agriculture&Forestry, Vol. 63, 
Issue 3, p. 75-84. Podgorica. 
Monte 
Negro 2017 

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, Volume 17, No. 6/2018 

7.    
8.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
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Ред. 
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1. 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 

2. 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, Volume 17, No. 6/2018 

3.    
 4.    
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
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1 Pelivanoska Valentina, 
Jordanoska Biljana, Jordan 
Trajkoski, Ilija Risteski, 
Milan Mitreski 

Finding suitable 
nutrition and 
irrigation regime for 
semi-oriental tobacco 
type otlja 

  

The Jubilee International 
Scientific Conference”70 
Years Tobacco And Tobacco 
Products Institute” 
Plovdiv, Bulgaria 

2014 

2 Pelivanoska Valentina, 
Jordanoska Biljana, 
Jordanoski Momcula, Resmi 
Ziba 

The effects of treated 
and composed sewage 
sludge in agricultural 
production 

The 25th International 
Scientific Conference,  

4-5 june, Stara Zagora, 
Bulgaria 

2015 

3.     
4.     
5.     

 

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


 

128 
 

 
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 Илија Ристески 
2. Дата на раѓање 19.08.1953 
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 
Прв циклус 1979 Земјоделски факултет 

- Скопје 
Втор циклус 1999 Земјоделски факултет 

- Скопје 
Трет циклус 2006 Научен институт за 

тутун - Прилеп 
6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 
Подрачје – 400 Поле – 403 Област - 40302 
Биотехнички науки Растително 

производство 
Индустриски 
растенија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје – 400 
Биотехнички науки 

Поле – 403 
Растително 
производство 

Област – 40302 
Индустриски 
растенија 

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 Виш научен соработник 
Вонреден професор 
40302 – Индустриски 
растенија 

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 наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Методологија на истражувачката работа Група – производство на тутун (едногодишни 
студии) / Научен институт за тутун - Прилеп 
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6. Математичко – статистички методи Група – обработка и преработка на тутун 
(едногодишни студии) / Научен институт за тутун 
- Прилеп 

7. Математичко – статистички методи во 
научно истражувачката работа 

Група – обработка и преработка на тутун 
(едногодишни студии) / Научен институт за тутун 
- Прилеп 

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

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Современо производство на тутунски расад Производство и обработка на тутун и тутунска 
суровина 

2. / / 
10. Селектирани резултати во последните пет години 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska 

Results of investigations on 
some bio-morphological traits of 
Virginia tobacco varieties and 
lines in the producing region of 
Prilep in 2010 and 2011 

Тутун / Tobacco, Vol.64, N0 1-
6, 28-36 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia 

2. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska 

Biomorphological traits in some 
Virginia tobacco varieties and 
lines in the region of Prilep 

International scientific on-line 
journal” Science & 
Technologies”, Publisher: Union 
of Scientists – Stara Zagora. 
Volume IV; number 6; 2014; 38-
42 p. 

3. Karolina Kocoska, Biljana 
Gveroska, Ilija Risteski 

Monitoring of health condition 
of the Basmac oriental tobacco 

Тутун / Tobacco, Vol. 65, N0 7-
12, str.3-21, University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2015. 
Original scientific paper 

4. I. Risteski, K. Kocoska Results of investigations on 
some characteristics of Virginia 
tobacco varieties and lines in 
2010 and 2011 

Тутун / Tobacco, Vol. 66, N0 7-
12, 12-18 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2016. 

5. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska, Valentina 
Pelivanoska 

Results of investigations on 
genotype and its influence on 
yield, quality and economic 
effect of Virginia tobacco in R. 
Macedonia 

Journal” Agriculture & 
Forestry”, Vol. 63. Issue 1: 205-
210, 2017, Podgorica. 

6. Pelivanoska V., Jordanoska-
Šiškoska B., Risteski I., 
Trajkoski J 

Some manufacturing properties 
of semi-oriental tobaccos bred in 
the region of Prilep, western 
Macedonia 

Agriculture and Forestry, 63 (3): 
75-84. DOI: 
10.17707/AgricultForest.63.3.08
, 2017 

7. Ilija Risteski, Karolina 
Kocoska, Valentina 
Pelivanoska 

Study of some morphological 
characters of burley tobacco 
varieties and lines 

Тутун / Tobacco, Vol. 67, N0 1-
6, 23-30 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2017 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. С. Стојаноска, М. Пешески, 
К. Филипоски, Ј. Трајкоски, 
В. Пеливаноска, И. 
Ристески, М. Митрески 

Изнаоѓање најпогодна 
организациона форма за 
производство на вирџиниски 
тутуни 

Министерство за образование 
и наука / 1999-2002 

2. М. Димитриески, Г. 
Мицеска, А. Шишкоски, И. 
Ристески, М. Митрески, Ј. 
Трајкоски 

Реонирање и микро-
реонирање (во услови на 
наводнување и сушни услови) 
на постоечките признати 
ориенталски сорти во 
тутунопроизводните региони и 
реони  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство / 
1999-2000 

3. В. Пеливаноска, К. 
Филипоски, Ј. Трајкоски, В. 
Димеска, И. Нунески, С. 
Стојаноска, И. Ристески, В. 
Крстеска, Б. Талески, М. 
Наумоска 

Влијание на агро-климатските 
услови и применета на 
агротехника врз квалитетно – 
квантитативните 
карактеристики на типот 
берлеј во охридско – 
струшкиот производен регион  

Министерство за образование 
и наука / 2000-2002 

4. Т. Мицески, М. Смоквоски, 
К. Филипоски, М. 
Димитриески, Г. Мицеска, 

Менаџментот, мотивацијата и 
претприемништвото – основни 
фактори за унапредување на 

Министерство за образование 
и наука / 2001-2003 
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П. Ташкоски, А. К. 
Алексоска, С. Стојаноска, Р. 
Цвејоски, И. Ристески, М. 
Митрески, Б. Јованоски 

ефикасноста на 
стопанисувањето на 
тутунопроизводните 
организациони субјекти 

5. М. Димитриески, Г. 
Мицеска, И. Ристески, И. 
Нунески, М. Митрески, К. 
Кочоска, А. Шишкоски 

Создавање, испитување и 
воведување на нови 
полуориенталски сорти тутун 
во производството 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 / 
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. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska 

Biomorphological traits in some 
Virginia tobacco varieties and 
lines in the region of Prilep 

International scientific on-line 
journal” Science & 
Technologies”, Publisher: Union 
of Scientists – Stara Zagora. 
Volume IV; number 6; 2014; 38-
42 p. 

2. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska 

Results of investigations on 
some bio-morphological traits of 
Virginia tobacco varieties and 
lines in the producing region of 
Prilep in 2010 and 2011 

Тутун / Tobacco, Vol.64,   N0 1-
6, 28-36 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia. 2014 

3. I. Risteski, K. Kocoska Results of investigations on 
some characteristics of Virginia 
tobacco varieties and lines in 
2010 and 2011 

Тутун / Tobacco, Vol. 66,        
N0 7-12,12-18 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2016. 

4. Pelivanoska V., Jordanoska-
Šiškoska B., Risteski I., 
Trajkoski J 

Some manufacturing properties 
of semi-oriental tobaccos bred in 
the region of Prilep, western 
Macedonia 

Agriculture and Forestry, 63 (3): 
75-84. DOI: 
10.17707/AgricultForest.63.3.08 
/ 2017 

5. Ilija Risteski, Karolina 
Kocoska, Valentina 
Pelivanoska 

Study of some morphological 
characters of burley tobacco 
varieties and lines 

Тутун / Tobacco, Vol. 67, N0 1-
6, 23-30 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2017 
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6. Marija Srbinoska, Ilija 
Risteski, Karolina Kocoska 

Harvesting and curing burley 
and Virginia tobacco stalks for 
biomass 

Тутун / Tobacco, Vol. 67, N0 1-
6, 56-64 p., University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep, R. Macedonia / 2017 

 7. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska, Valentina 
Pelivanoska 

Examination and analysis of 
yield, quality and economic 
effect within varieties of Burley 
tobacco 

Agriculture & Forestry, Vol. 64 
Issue 2: 65-72, 2018, Podgorica, 
DOI: 
10.17707/AgricultForest.64.2.04 

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. Ilija Risteski, Karolina 
Kocoska 

Biomorphological 
traits in some 
Virginia tobacco 
varieties and lines in 
the region of Prilep 

24th International Scientific 
Conference, June 5-6, 2014, 
Stara Zagora, Bulgaria 

2014 

2. Karolina Kočoska, Ilija 
Risteski, Romina 
Kabranova, Milan 
Smokvoski, Natasha 
Zdraveska 

Contraction of leaf 
during drying of 
some oriental tobacco 
varieties 

Section 5 Field Crop 
Production at the 50th 
Croatian & 10th 
International Symposium on 
Agriculture, Opatia, 
February 16 – 20, 2015 

2015 

3. Risteski Ilija., Kočoska 
Karolina 

Results of 
investigations on 
introduced and 
domestic varieties 
and lines of Virginia 
tobacco in the region 
of Prilep in 2012 and 
2013 

2nd International 
Symposium for Agriculture 
and Food, 7-9 October 
2015, Ohrid, Republic of 
Macedonia. Volume II, 
Section 9. Field crop 
production. Page 921-927 

2015 

  4. Karolina Kocoska, Ilija 
Risteski 

Results of 
investigation on some 
biomorphological 
traits of Burley 
tobacco varieties 

VII International Scientific 
Agricultural Symposium 
"Agrosym 2016" Jahorina 
(Bosnia and Herzegovina), 
October 6-9 2016, 580-586 
p. (Book of proceedings). 

2016 

  5. Karolina Kocoska, Ilija 
Risteski, Romina 
Kabranova 

The impact of 
insertion on some 
technological 
characters of Basmak 
tobacco varieties in 
the Republic of 
Macedonia 

3rd International 
Symposium for Agriculture 
and Food– ISAF 2017, 
Special Issue: Proceedings, 
23-30 

2017 

  6. Ilija Risteski, Karolina 
Kocoska 

Characteristics of the 
newly created genotype 
of Virginia tobacco line 
V-79/09 CMS F1 in the 
region of Prilep during 
2012-2016 

3rd International Symposium 
for Agriculture and Food– 
ISAF 2017, Special Issue: 
Proceedings, 69-73 

2017 

  7. Karolina Kochoska, Milan 
Mitreski, Romina Kabranova, 
Ilija Risteski 

Degustational 
properties of some 
basmak tobacco 
varieties 

1st International Meeting for 
Agriscience & Practices (ASP 
2018), Faculty of Agriculture, 
Goce Delcev University – Stip, 
10th – 11th May 2018, Stip, 
Republic of Macedonia, Book 
of Abstracts, p. 42 

2018 
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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 Поле  Област  

Биотехнички науки Заштита на 
растенијата  

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. 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 

Заштита на тутунот 
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 
Методологија на научно-истражувачката 
работа 
Заштита на тутунот и тутунските 
преработки 

Едногодишни студии/ НИТ-Прилеп 
Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 
 
Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 
 
Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 
 
Двогодишни студии/ НИТ-Прилеп 
 
Едногодишни студии/ НИТ-Прилеп 
 
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 
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10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
 
Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Tashkoski Petre  Tobacco seedlings protection 
form damping off disease with 
Strobilurin fungicides.  

Tobacco Vol. 67, No 7-12,  
Prilep, 2017. ISSN-0494-3244. 

2. Tashkoski Petre Application of some new 
fungicides in the control of 
Rhizoctonia solani Kuhn in 
tobacco seedlings. 

Tobacco Vol. 66, No 1-6, pp. 40-
47, Prilep, 2016. ISSN-0494-
3244. 
 

3. 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. 
 
 

4. Tashkoski Petre  Application of the Signum 
fungicide in control of Pythium 
debaryanum Hesse on tobacco 
seedlings. 

Tobacco Vol. 65, No 7-12, pp. 38-
46, Prilep 2015. ISSN-0494-
3244. 
 

5. Tashkoski Petre Results of in vitro investigations 
of some new pesticides upon the 
development of soil borne 
phytopathogenic fungi. 

Tobacco Vol. 64, No 7-12, pp. 43-
51, Prilep, 2014. 
 

6. Tashkoski Petre Antagonism of Trichoderma 
asperellum to Phytophthora 
parasitica var. nicotianae. 

Tobacco Vol. 63, No 7-12, pp. 
45-53, Prilep, 2013. 

7. Tashkoski Petre Fusarium rot on Orobanche 
ramosa-broomrape on tobacco in 
the Republic of Macedonia. 

Tobacco Vol. 63, No 1-6, pp. 47-
55,  Prilep, 2013. 

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 болест, со 
меѓународни размери. 

Министерство за образование 
и наука на Република 
Македонија, 2001-2004. 
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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. Ташкоски Петре Црнилка на тутунот 
(Phytophthora parasitica var. 
nicotianae)  

Не објавена (во печат) 

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 - 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 
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Автори Наслов Издавач / година 

1. Tashkoski Petre  Tobacco seedlings protection 
form damping off disease with 
Strobilurin fungicides.  

Tobacco Vol. 67, No 7-12,  
Prilep, 2017. ISSN-0494-3244. 

2. Tashkoski Petre Application of some new 
fungicides in the control of 
Rhizoctonia solani Kuhn in 
tobacco seedlings. 

Tobacco Vol. 66, No 1-6, pp. 40-
47, Prilep, 2016. ISSN-0494-
3244. 
 

3. 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-
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Phytomedicine, pp. 309-313, 
Skopje 2016. 
 
 

4. Tashkoski Petre  Application of the Signum 
fungicide in control of Pythium 
debaryanum Hesse on tobacco 
seedlings. 

Tobacco Vol. 65, No 7-12, pp. 38-
46, Prilep 2015. ISSN-0494-
3244. 
 

5. Tashkoski Petre Results of in vitro investigations 
of some new pesticides upon the 
development of soil borne 
phytopathogenic fungi. 

Tobacco Vol. 64, No 7-12, pp. 43-
51, Prilep, 2014. 
 

6. Tashkoski Petre Antagonism of Trichoderma 
asperellum to Phytophthora 
parasitica var. nicotianae. 
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45-53, Prilep, 2013. 

7. Tashkoski Petre Fusarium rot on Orobanche 
ramosa-broomrape on tobacco in 
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Book of abstracts.  
3rd  International symposium 
for agriculture and food-
ISAF 2017, 18-20 october 
2017, Ohrid,Republic of 
Macedonia. 
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2. Tashkoski Petre The impact of 
strobilurin fungicides 
in prevention of 
damping off disease 
on tobacco seedlings. 

2nd International symposium 
for agriculture and food-
ISAF 2015, 7-9 October, 
Ohrid. 

2015 

3. Krsteska V., Lazarevska 
S., Tashkoski P.,  
Stojanoski P. 

Phthorimaea 
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pest control on 
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2nd International symposium 
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ISAF 2015, 7-9 October, 
Ohrid. 

2015 
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Aleksoska A.,Trajkoski J., 
Tashkoski P., Mavroski R. 

Chemical properties 
of dry tobacco in 
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2nd International symposium 
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ISAF 2015, 7-9 October, 
Ohrid. 

2015 

5. 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” 
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6. 

Vesna Krsteska, Tashkoski 
Petre 

Biological 
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representation on 
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Юбилейна международна 
научна конференция “70 
години институт по 
тютюна и тютюневите 
изделия-Пловдив, 
Бугария” 

2014 
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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 
земјоделски 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.   

 3.   
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 
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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. , 
Stojanoski P. 

Helicoverpa armigera on tobacco.  Тутун/Tobacco vol 66 N 7-12 p 42-50 / 
2016  

2. Krsteska V.  Peach aphid Myzus persicae 
(Sulzer) on tobacco 

Тутун/Tobacco, Vol 66 N0 1-6 p. 30-
39,/2016 

3. Krsteska V. 
   

Ephestia elutella Hüb. on tobacco Тутун/Tobacco.vol 64, No 1-6, p. 70-
77/2014 

4. Krsteska V, 
Lazarevska S., 
Postolovski M.  

Тhe species of superfamily 
Chalcidoidea–parasites of 
Aphidophagous Hoverflies. 

JOTAF – Journal of Tekirdağ Agricultural 
Faculty - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 
p.7-12, The Special Issue of 2nd 
International Balkan Agriculture Congress 
May 16-18/2017 

5. Krsteska V., 
Lazarevska S.,  
Tashkoski P., 
Stojanoski.   P. 

Phthorimaea operculella (Zeller) 
pest control on tobacco.  

Proceedings of 2nd International 
Symposium for Agriculture and Food, ISAF 
Volume 1, Section 3. Plant protection  – 
Phytomedicine, p. 315-322, Skopje/2016 

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.,  
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. 

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. 
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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 
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2.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
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Автори Наслов Издавач / година 
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11.1. Дипломски работи  
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Krsteska V. , 
Stojanoski P.,  

Helicoverpa armigera on 
tobacco. 

Тутун/Tobacco vol 66 N 7-12 p 42-50 / 
2016 

2. Krsteska V.  
  

Peach aphid Myzus persicae 
(Sulzer) on tobacco 

Тутун/Tobacco, Vol 66 N0 1-6 p. 30-
39,/2016 

3. 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  

4. Krsteska V,  
Lazarevska S., 
Postolovski M.   

Тhe species of superfamily 
Chalcidoidea–parasites of 
Aphidophagous Hoverflies. 
  

JOTAF – Journal of Tekirdağ Agricultural 
Faculty - JOTAF - Tekirdağ Ziraat Fakültesi 
Dergisi p.7-12, The Special Issue of 2nd 
International Balkan Agriculture Congress 
May 16-18/2017 

5. Krsteska V. 
  

Ephestia elutella Hüb. on 
tobacco  

Тутун/Tobacco.vol 64, No 1-6, p. 70-
77/2014. 

6. Krsteska V.,  
Lazarevska S. 

Тhe Species of Superfamily 
Ichneumonidaea– Parasites of 
Aphidophagous Hoverflies 

Proceedings of the VIII International 
Agricultural Symposium „AGROSYM 
2017“ p. 1570-1575/2017 

7. Krsteska V.,  
 

Chamaemyiidae (Diptera) 
predators of aphids on tobacco 

Тутун/Tobacco.vol 65, No. 1-6, p. 30-
38/2015. 

8. 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 

9. Lazarevska S., 
Postolovski M., Dimov 
Z., Naceski S., 
Krsteska V. Shahini  
S., Postolovski I. 

Introduction of Mating 
Disruption Pheromones in 
apple orchards in FYR of 
Macedonia. 

Integrated Protection of Fruit Crops IOBC-
WPRS Bulletin Vol. 123, p. 27-36./2017. 
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Ред. 
број 

Автори 
 

Наслов Издавач / година 

1. Krsteska V.  
Spirkoski А. 

А contribution to quantitative 
representation and distribution of 
Еpitrix hirtipennis (Мelsheimer, 
1847) (Coleoptera: Chrysomelidae, 
Alticini) on tobacco 

Acta entomologica serbica AES Vol 
22: 15-26, 2017 UDC 595.768.1; 
633.71-276.81 
DOI: 10.5281/zenodo.857850 JBR 
Impact Factor5   1.170/2017 

2. Lazarevska S., 
 Naceski S.,  
Krsteska V.  
 

The Japanese Wax Scale Ceroplastes 
japonicus Green, 1921 (Hemiptera: 
Sternorrhyncha: Coccidae), a New 
Species and Pest on Persimmon in 
the Republic of Macedonia 

Acta Zoologica Bulgarica–Acta zool. 
bulg., Suppl. 9, 2017: 293-295 
ISSN0324-0770 
Impact Factor (2017-2018)       0.369 
Self-Citation Ratio 2017/2018-24.10% 

3. Krsteska V.,  
Dimeska V.,  
Stojkov S.,  
Stojanoski P.  

Peronospora tabacina A. the causing 
agent of Blue Mold disease on 
tobacco. 

Bulgarian Journal of Agricultural 
Science Vol. 21 No 1 February 2015, 
132-139, current impact factor, 
Agricultural Academy of Bulgaria2015 

 4.  Krsteska V.  Biological interactions within 
tobacco biocenosis. 

Acta entomologica serbica ISSN: 
2406-158133-43 19(1/2):33-43. /2014 
JBR Impact Factor5   1.170/ 2014. 
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Година 

1.   Krsteska V. Dynamic  influx of pests 
on tobacco  

International Agricultural Science Congress 
p. 771 9-12 May 2018 Van, Turkey  

2018 

2.  Krsteska V., 
Stojanoski P. 

Management of 
Helicoverpa armigera on 
tobacco  

53nd Croatian and 13th International 
symposium on agriculture, p. 5.11. 
18 – 23 February 2018,Vodice Croatia  

2018. 

3.  Krsteska V.,  
Lazarevska S.,  
Stojanoski P 

Phytophagous pentatomids 
on tobacco 

VIX  International Agriculture Symposium 
"AGROSYM 2018",  p.349, 04-07 October  
2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina  

2018 

4.  Krsteska V. Quantitative representation 
of Dociostaurus 
maroccanus on tobacco   

AGBIOL, poster  19686, 2-5 September 
2018 Edirne Turkey  

2018 

5.    Krsteska V,  
Lazarevska S., 
 Postolovski M. 

Тhe species of superfamily 
Chalcidoidea–parasites of 
Aphidophagous Hoverflies  

The 2nd International Balkan Agriculture 
Congress Plant Protection May 16-18, 2017 
P.338 Book of abstracts p. 112. Tekirdağ, 
Turkey; 
 

2017 

6.  Krsteska V. ,  
Srbinoska M., 

Myzus persicae Sulzer on 
tobacco  

52nd Croatian and 12th International 
symposium on agriculture, Field Crop 
Production p. 5.11, February 12-17, 2017 
Dubrovnik, Croatia  

2017 

7.  Krsteska V.,  
Lazarevska S.
  

Тhe Species of 
Superfamily 
Ichneumonidaea– Parasites 
of Aphidophagous 
Hoverflies  

VIII International Agriculture Symposium 
"AGROSYM 2017" Plant protection and 
food safety Book of abstracts. p.776, 5-8 
October 2017, Jahorina Bosnia and 
Herzegovina  

2017 

8.  Krsteska V.,  
Lazarevska S.
  

Biological control 
potential of an 
aphidophagous predators, 
cannibalism and 
interspecific competition  

3rd International Symposium for Agriculture 
and Food - ISAF Plant Protection – 
Phytomedicine 18-20 October 2017, p -189 
Ohrid, Macedonia  

2017 
 

9.  Lazarevska S.,  
Petrov J.,  
Postolovski 
M., Naceski 
S., 
Krsteska V.  

Ceroplastes spp., а new 
pest insect in Republic of 
Macedonia.  
 

7th ESENIAS Workshop with Scientific 
Conference Networking and Regional 
Cooperation Towards Invasive Alien 
Species Prevention and Management in 
Europe P1.31: Topics 1 and 2: Invasive alien 
species traits and trends; Vectors and 

2017 
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pathways for introduction 28–30 March 
2017 Sofia, Bulgaria  

10   
 

Lazarevska S., 
Dimov Z., 
Postolovski 
M., Nacheski 
S., Krsteska V. 

Effects of mating 
disruption of Lobesia 
botrana Schiff. 
(Lepidoptera: Tortricidae) 
in vineyards 

The 2nd International Balkan Agriculture 
Congress Plant Protection P. 122, Book of 
abstracts, p.104  
May 16-18, 2017 Tekirdağ, Turkey; 

2017 

11   Srbinoska M., 
Rafajlovska 
V., Radojičić 
V.,  Krsteska 
V.,  
Simonovska 
J., Djulančić 
N. 

The possibility of using 
oriental tobacco stalks as 
lignocellulosic material   

52nd Croatian and 12th International 
symposium on agriculture, Agroecology, 
Organic Agriculture and Environment 
Protection, poster. 1.16, February 12-17, 
2017 Dubrovnik, Croatia  

2017 

12   Krsteska V., 
Spirkoski A.,  
Zekiri M., 
Stojanoski  P. 

Damages of Epitrix 
hirtipennis and 
representation on tobacco  

 The XXXVIIIth  traditional plant protection 
meeting of Republic of Macedonia 25 - 26 
October 2016  Ohrid, Macedonia  

2016 

13   Krsteska V.,  
Lazarevska S. 

Specific relationships 
between aphidophagous 
predators  

The XXXVIIIth traditional plant protection 
meeting of Republic of Macedonia 25 - 26 
October 2016  Ohrid, Macedonia  

2016 

14   Krsteska V. Fauna of hoverflies 
(Diptera: Syrphidae) in 
tobacco biocenosis 

CORESTA Аgronomy & leaf integrity and 
phytopathology & genetics, joint study 
groups meeting Paper Number : APPOST 
33,25-29 October 2015 / Izmir, Turkey 

2015 

15       Krsteska V., 
Lazarevska S., 
Tashkoski P., 
Stojanoski P., 

Phthorimaea operculella 
(Zeller) PEST control on 
tobacco 

ISAF 2nd International Symposium for 
Agriculture and Food, 7 to 9 of October 
2015 Ohrid, Macedonia  

2015 

16   Лазаревска 
С., 
Постоловски 
М., Димов З., 
Начески С., 
Крстеска В., 
Шахини Ш. 

Воведување на феромони 
за збунување во 
јаболкови насади во Р. 
Македонија 

The XXXVIIIth traditional plant protection 
meeting of Republic of Macedonia 25 - 26 
October 2016  Ohrid, Macedonia  

2016 

17   Lazarevska S., 
Postolovski 
M., Dimov Z., 
Naceski S., 
Krsteska V.   
Shahini  S., 
Postolovski I. 

Introduction of mate 
disruption pheromones in 
apple orchards in FUR of 
Macedonia 

9th International Conference on Integrated 
Fruit Production 
September 4-8, Thessaloniki, Greece 

2016 

18   Лазаревска С, 
Постоловски 
М.,  Петров 
Ј., Крстеска 
В., Бошева  
М. 

Контрола на сивиот 
гроздов молец со 
феромони за збунување 

The XXXVIIIth traditional plant protection 
meeting of Republic of Macedonia 25 - 26 
October 2016,  Ohrid, Macedonia  

2016 

19   Krpach V., 
Zeqiri R., 
Kučinić M., 
Abdija X., 
Beadini N., 
Krpach M., 
Krsteska V. 

Contribution to the fauna 
of butterfly family 
(Lepidoptera: Sphingidae) 
in the Republic of 
Macedonia 

The XXXVIIIth traditional plant protection 
meeting of Republic of Macedonia 25 - 26 
October 2016 , Ohrid, Macedonia  

2016 

20   Tashkoski P., 
Krsteska V., 
Mitreski M., 
Stojanoski P. 

The impact of strobilurin 
fungicides in prevention of 
damping off disease on 
tobacco seedlings 

ISAF 2nd International Symposium for 
Agriculture and Food, 7 to 9 of October 
2015, Ohrid, Macedonia  

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 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. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

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.   
6.   
7.   

9.3. Список на предмети кои наставинкот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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број 
1. Современа технологија на производство на 

тутунски расад 
Технологија на производство и обработка 
на тутун и производи од тутун/НИТП 

2. Физички и хемиски својства на почвите за 
производство на тутун и други земјоделски 
култури 

Технологија на производство и обработка 
на тутун и производи од тутун/НИТП 

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 

3. Mitreski M. 
Korubin – Aleksoska A. 
Trajkoski J. 
Taskoski P. 
Mavroski R. 

Chemical properties of tobacco 
in some oriental varieties of 
tobacco type Prilep 

2nd 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, 
No 7-12, стр. 22-28, 2015 

5. Milan Mitreski, Ana Korubin- 
Aleksoska, Jordan Trajkoski, 
Robin Mavroski 

ECONOMIC EVALUATION 
OF TOBACCO VARIETIES 
FROM TOBACCO TYPE 
PRILEP 

AGRONOMSKI 
GLASNIK 2-3/2016. 
ISSN 0002-1954 

6. Milan Mitreski, Jane 
Aleksoski, Ana Korubin - 
Aleksoska, Marjan Trajkoski, 
Jordan Trajkoski 

VARIATION OF 
MORPHOLOGICAL 
PROPERTIES IN VIRGINIA 
TOBACCO TYPES 

Journal of Agriculture and 
Plant Sciences, Vol 16 No 
1 2018 

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 

Технолошки и хемиски 
својства на тутунот кај некои 

НИТП/2014 
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Милан Митрески 
Маргарита Наумоска 
Горанчо Машоски 

ориенталски сорти тутун од 
типот прилеп 

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.    

 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, 
No 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 

2nd 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. Ivan Turšić 
Darka hamel 
Hana Mesić 
Rafael Sanz, 
Trajkoski Jordan 

New technologies in seedlings 
production prevent its adverse 
effect on ozone layer and 
leaching of salts and nitrate into 
groundwater 

International Journal of 
Ecosystems and Ecology 
Science 
(IJEES),ISSN:2224-4980 
Volume 4, issue 3, 
August, 2014 Serial 
number 3 

2. Robin Mavroski 
Milan Mitreski 
Natasha Zdraveska 
Jordan Trajkoski 

Low temperature effect on seed 
germination of some oriental 
tobacco varieties investigated in 
laboratory conditions 

2nd International 
Symposium for 
Agriculture and food 
(ISAF), 2015 
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3. J. Trajkoski, M. Mitreski, V. 
Pelivanoska, M. Trajkoski 

Major tevhnological properties 
of some oriental varieties of 
Yaka tobacco 

Agronomski glasnik 2-
3/2016. ISSN 0002-1954 

4. Jordan Trajkoski, Milan 
Mitreski, Valentina 
Pelivanoska, Robin Mavroski, 
Marjan Trajkoski 

Impact of fertilization on the 
important technological 
properties in 
some oriental tobacco varieties 
from the type prilep 

3 rd International 
symposium for agriculture 
and food – ISAF 2017 

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 

Година 

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 Milan Mitreski, Ana 
Korubin-Aleksoska, Jane 
Aleksoski, Jordan 
Trajkoski, 
MarjanTrajkoski, Petre 
Taskoski1 

Variability of the 
most important 
quantitative 
properties in some 
varieties 
of tobacco type 
burley 

3 rd International 
Symposium for Agriculture 
and Food – Isaf 2017 

2017 

3.     
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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 Трајко Мицески 
2. Дата на раѓање 19.05.1953 год 
3. Степен на образование Доктор на економски науки  и   Доктор на менаџмет  
4. Наслов на научниот степен Редовен професор 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образвание 

1977 УКЛО (ЕФ) 

Магистериум 1985 УКЛО (ЕФ) 
 
Докторат  I 
 
Докторат  II 
 

 
1992 
 
2003 

 
УКЛО (ЕФ) 
 
УКИМ (ИСППИ) 
 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 

Економски 
науки 

Финансии 
 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

 I- 
 

II- 

Подрачје Поле Област 
Општествени 
науки 
 
Општествени 
науки 

Економски 
науки 
 
Организациони 
науки и 
управување 
(менаџмент) 

Финансии 
 
 
Менаџмент на човечки ресурси 

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 

Универзитет ,,Гоце 
Делчев”- Економски 
факултет-Штип 

Редовен професор, Менаџмент 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
9.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
  Еономски факултет-УГД-Штип 

 
1 Менаџмент  

Финансиски менаџмент, Банкарство финансии и 
осигурување, Менаџмент и претприемништво, 
Сметководство финансии и ревизија 

 
2. 

 
Менаџмент на човечки ресурси  
 

Здравствен менаџмент, Менаџмент и 
претприемништво  

 
3 Статистика 

Финансиски менаџмент, Меѓународна економија, 
Банкарство финансии и осигурување, Менаџмент и 
претприемништво, Сметководство финансии и 
ревизија 

4. Економетрија Финансиски менаџмент, Меѓународна економија, 
Менаџмент и претприемништво 

5.  Здравствена статистика и 
анализа на податоци Здравствен менаџмент 

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

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент и лидерство МБА-Менаџмент 
2. Организациско однесување (50 

% со друг професор) 
МБА-Менаџмент 
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3.  Здравствена статистика и 
информациони системи (50 % со 
друг професор) 

Здравствен менаџмент 

4. Менаџмент со човечки ресурси 
(изборен) 

МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент 

5.  Стратегиски менаџмент 
(изборен, 50 % со друг професор) 

МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент 

6. Статистика за бизнис МБА-Менаџмент 3+2 
7. Стратегиски маркетинг  

(изборен) 
МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент 

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

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современ менаџмент Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 
2. Деловно планирање Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 

 3.  Корпоративно управување Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 
 Статистичка анализа Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 
 Економетрија Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 
 Однесување на потрошувачите и 

CRM 
Деловна економија, Еономски факултет-УГД-Штип 

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1.  
Miceski, Trajko  
and Pasovska, Silvana  

Demographic changes 
of fertility and life 
expectancy impact on 
food consumption 
tendencies.  

Journal of Hygienic Engineering and 
Design, 18 (6). pp. 71-76. ISSN 
1857- 8489) (2017 

2. Miceski, 
Trajko and Cabuleva, 
Kostadinka and Josheski, 
Dushko (2013)   

 
Influence of food on the 
birth rate of the 
population in the 
Republic of Macedonia. 

 
Journal of Hygienic Engineering and 
Design, 4. pp. 132-139. 

3.  

Miceski, Trajko and Fotov, 
Risto (2013) 

 

 
Life expectancy in the 
Republic of Macedonia 
and the EU countries 
and its correlative 
dependency with GDP 
per capita.  

Regionalni razvoj i demografski 
tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. 
Univerzitet u Nišu, Ekonomski 
fakultet, Niš, Srbija, pp. 487-494. 
ISBN 978-86-6139-067-8 

4.  
Nikoloski, Krume and  
Miceski, Trajko  
and Paceskoski, Vlatko   

 
The impact of the 
capital on the economic 
development of the 
developing countries.  

 
Universitatea "Constantin Brâncuşi" 
din Târgu-Jiu, 6. pp. 76-81. ISSN 
1844-7007   (2015)  

5.  
Miceski, Trajko and Pasovska, 
Silvana (2013)   

 
Marketing strategy to 
differentiate the offer. 

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

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

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Проф. д-р Саша Митрев – 
раководител на тимот 
Проф. д-р Љупчо Михајлов 
Проф. д-р Трајко Мицески 
Проф. д-р Блажо Боев 
Асс. м-р Фиданка Трајкова 
Асс. м-р Билјана Балабанова 

Студија за одржлив 
развој на органско 
земјоделско 
производство во 
Источниот плански 
регион . 
 

Универзитет „Гоце Делчев“ – 
Штип, (2010). 

http://eprints.ugd.edu.mk/17511/
http://eprints.ugd.edu.mk/17511/
http://eprints.ugd.edu.mk/17511/
http://eprints.ugd.edu.mk/17511/
http://eprints.ugd.edu.mk/17511/
http://eprints.ugd.edu.mk/7769/
http://eprints.ugd.edu.mk/7769/
http://eprints.ugd.edu.mk/7769/
http://eprints.ugd.edu.mk/7769/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/8600/
http://eprints.ugd.edu.mk/14975/
http://eprints.ugd.edu.mk/14975/
http://eprints.ugd.edu.mk/14975/
http://eprints.ugd.edu.mk/14975/
http://eprints.ugd.edu.mk/8196/
http://eprints.ugd.edu.mk/8196/
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Асс. м-р Наталија Маркова 
Асс. м-р Петар Клетникоски 
Дипл. инж. агр. Васко 
Златковски 
Ангела Бикова 
Дипл. инж. агр. Жаклина 
Голчева 
Дипл. инж. хидр. Ѓорши 
Тушевски 
Дипл. шум. инж. Дарко 
Шумански 

2. Мицески, Трајко, Фотов, 
Ристо, Темјановски, Ристе, 
Костадиновски, Александар, 
Георгиева Свртинов, Весна, 
Чабулева, Костадинка, 
Јошевски, Душко и 
Стојовска, Наташа  
 

 
Состојби и 
перспективи за 
зголемување на 
наталитетот во 
Р.Македонија со осврт 
на идентификување на 
факторите на 
влијание. [Project] (In 
Press) 

Економски факултет, УГД Штип, 
2013 година 

3. Фотов, Ристо, Мицески, 
Трајко, Гогова Самоников, 
Марија, Груевски, Илија, 
Веселинова, Елена и 
Биновски, Ристо 
 

Општинските 
обврзници како 
алтернативен извор за 
финансирање и 
ефикасно менаџирање 
со прибраните 
средства за локален 
економски развој со 
посебен осврт на 
општина Штип 

Економски факултет, УГД Штип, 
2015 година 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1.  

Мицески, Трајко 

 

 
Стратегиски 
маркетинг.  

Универзитет „Гоце Делчев" - 
Штип. ISBN 978-608-4708-86-5 
Издаден електронски учебник : 
Начин на пристап (URL): 
http://www.ugd.edu.mk. 
Национална и универзитетска 
библиотека "Св. Климент 
Охридски", Скопје, 
658.8:005.21(075.8) 
а) Маркетинг стратегија - 
Високошколски учебници, 
COBISS.MK-ID 95310090 

2. Мицески, Трајко и Јаковлев, 
Златко  

Менаџмент во 
туризмот.  

Втори Август - Штип. ISBN 978-
608-4662-05-1 

3. Проф. д р. Трајче Мицески, 
м-р Горан Миладинов  

”Збирка на решени 
задачи по 
Статистика”. 

Универзитет Гоце 
Делчев.Штип.2008 (Рецензиран  
труд). 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. T.Мицески, П. Клетникоски 
 

Заедничката аграрна 
политика на ЕУ 

Годишен зборник,Универзитет 
,,Гоце Делчев,, -Штип, Економски 
факултет, 2009 , Година 1 Volume 
I. стр.101-108 

2. T.Мицески 
 

Очекуваното траење 
на животот во 
европските земји и 
нивната корелативна 

Годишен зборник,Универзитет 
,,Гоце Делчев,, -Штип, Економски 
факултет, 2009 , Година 1 Volume 
I. стр. 25-34 

http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/
http://eprints.ugd.edu.mk/9213/
http://eprints.ugd.edu.mk/9213/
http://www.ugd.edu.mk/
http://eprints.ugd.edu.mk/5467/
http://eprints.ugd.edu.mk/5467/
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зависност со бруто-
домачниот призвод по 
жител, 

3. К. Чабулева, 
T.Мицески, Т. Јованов 
 

Корелациска 
зависност меѓу 
живородените деца и 
склучените бракови и 
живородените деца и 
разведените бракови, 

Годишен зборник,Универзитет 
,,Гоце Делчев,, -Штип, Економски 
факултет, 2009 , Година 1 Volume 
I. стр.150-161 

4. T.Мицески 
 

Менаџмент 
филозофијата на 
совршенство-
лидерство со љубов, 

Годишен зборник,Универзитет 
,,Гоце Делчев,, -Штип, Економски 
факултет, 2009, Година 1 Volume 
I. стр. 34-43 

5. Мицески Т., Клетникоски П.  Синергиски 
менаџмент систем 
(SMS). 

II научна конферениција 
„Квалитет и безбедност на храна“ 
со меѓународно учество. Факултет 
за биотехнички науки - Битола: 
стр.141-148. 
2010 год 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  100 
11.2. Магистерски работи   20 
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 
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.     
2.     
3.     
4.     
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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 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 
Вонреден професор 21.07.2017    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 Виш научен соработник – 
Вонреден професор, 
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. 
4. 
5. 
 
6. 
7. 

Технологија на производство на тутун 
Технологија на производство на тутунски расад 
Селекција на тутунот со 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 – двегод. 
Производство на тутун – двегод. 
 
Производство на тутун – двегод. 
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. Современа технологија во производството на 
тутун 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И 
ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД 
ТУТУН 

2. Одбрани поглавја од генетика и селекција на 
тутунот 

- // - 

  3. Облагородување на тутунот - // - 
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  4. Одбрани поглавија од семепроизводството и 
контролата на квалитетот на семето 

- // - 

 
10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

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

1. Мitreski Milan, 
Korubin-Aleksoska Ana 

Degustational properties of some Prilep 
tobacco varieties 

Тутун / Tobacco, 1-6, p. 19-27, 
2014 

2. Мitreski 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 

3. 
 

Мitreski 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 

4. Мitreski Milan, 
Korubin-Aleksoska Ana 
Trajkoski Jordan, Mavroski 
Robin 

Economic evaluation of tobacco 
varieties of tobacco type “Prilep” 
 

Agronomski glasnik 4, pp. 159 
– 169 (ISSN 0002-1954),   
2016 

5. Мitreski Milan, Aleksoski Jane, 
Korubin-Aleksoska Ana 
Trajkoski Marjan, Trajkoski 
Jordan 

Variation of morphological properties in 
Virginia tobacco types. 
 

Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, JAPS, Vol 16, № 1, 
pp. 83-88, 
2018 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. Милан Митрески, 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 
 

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, Mavroski 
Robin, Trajkoski Marjan  

Technological properties of 
tobacco in some oriental 
varieties of tobacco type Prilep. 

 

2nd International Symposium for 
Agriculture and Food, Symposium 
Proceedings, pp.889 – 892, 
2015 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
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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. 
 

Мitreski Milan, 
Korubin-Aleksoska Ana 

Degustational properties of some 
Prilep tobacco varieties 

 

Тутун / Tobacco, 1-6, p. 19-27, 
2014 

2. 

 

Мitreski 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 

3. 

 

Мitreski 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 

4. 

 

Мitreski Milan, 
Korubin-Aleksoska Ana, 
Trajkoski Jordan, Mavroski 
Robin 

Economic evaluation of tobacco 
varieties of tobacco type 
“Prilep”. 

Agronomski glasnik, № 4, pp.159-
169. ISSN: 0002-1954 
2016 

5. 

 

Мitreski Milan, Aleksoski Jane, 
Korubin-Aleksoska Ana  
 

Morphological properties and 
variability in some Burley 
tobacco varieties. 

Тутун / Tobacco, 1-6, p. 31-40. 
2017 

6.  Мitreski Milan, Aleksoski Jane, 
Korubin-Aleksoska Ana, 
Trajkoski Marjan, Trajkoski 
Jordan 

Variation of morphological 
properties in Virginia tobacco 
types. 
 

Journal of Agriculture and Plant 
Sciences, JAPS, Vol 16, № 1, pp. 
83-88, 
2018 

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 
Р. 
бр. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  
собир/конференција 

Година 

1. Мitreski 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 

2014 

2. Taskoski Petre, Krsteska 
Vesna, Mitreski Milan, 
Mavroski Robin, Stojanoski 
Petre 

Damping off disease and its 
control in field conditions 

Юбилейна международна 
научна конференция – 70 
години Институт по 
тытына и тытыневите 
изделия, 13-14 ноември 

2014 

3. Мitreski Milan, 
Korubin-Aleksoska Ana, 
Trajkoski Jordan, Mavroski 
Robin 

Chemical properties in some 
dry tobacco varieties from type 
Prilep.  

2nd International 
Symposium for Agriculture 
and Food, 7-10 October, 
Ohrid, Republic of 
Macedonia 

2015 
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4. Taskoski Petre, Krsteska 
Vesna, Mitreski Milan, 
Stojanoski Petre 

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 

 

5. Мitreski Milan, 
Aleksoski Jane, Korubin-
Aleksoska Ana, Trajkoski 
Marjan, Trajkoski Jordan 

Variation of morphological 
properties in some Virginia 
tobacco varieties. 
 

1st International Meeting 
Agriscience & Practice 
(ASP 2018), Stip, Republic 
of Macedonia, (10 - 11 
May) 

 

6. Mitreski Milan, Aleksoski 
Jane, Korubin-Aleksoska Ana, 

Morphological traits and 
variability in some flue-
cured genotypes. 
 

6th International 
Conference - Agriculture 
& Food, Elenite, Bulgaria 
(20 – 24 Junе) 

2018 

7. Korubin-Aleksoska Ana, 
Mitreski Milan, Aleksoski 
Jane, Mohammad Ayaz 
Ahmad, Dojcinov Sime, Bebic  
Zarko 

Study of quantitative 
characteristics in Oriental 
tobacco genotypes. 
 

1st International Meeting 
Agriscience & Practice 
(ASP 2018), Stip, Republic 
of Macedonia, (10 - 11 
May) 
 

2018 
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1. Име и презиме Каролина Кочоска 
2. Дата на раѓање 20.09.1965 
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 
земјоделски инженер 

1992 УКИМ- Земјоделски 
факултет - Скопје 

Специјалист по 
земјоделски науки 

1999 УКИМ- Земјоделски 
факултет - Скопје 

Магистер по 
земјоделски науки 

2006 УКЛО- Научен 
институт за тутун-
Прилеп 

Доктор по 
земјоделски науки 

2013 УКЛО- Научен 
институт за тутун-
Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 
Научниот степен магистер 

Подрачје поле област 
биотехнички науки 
(4) 

(403) 
Растително 
производство 

 (40308) - Генетика и 
селекција на 
растителното 
производство) и  
(40302) - Индустриски 
растенија (тутун) 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

биотехнички науки 
(4) 

(403) 
Растително 
производство 

 (40308) - Генетика и 
селекција на 
растителното 
производство) и  
(40302) - Индустриски 
растенија (тутун) 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 

Институција Звање во кое е избран и 
област 
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работи и звањето во кое е  
избран и во која област 

Научен институт за тутун Прилеп Виш научен соработник 
Вонреден професор 
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. 
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. Математичко-статистички методи во 
научноистражувачката работа 

Група – Производство на тутун (едногодишни 
студии) / Научен институт за тутун - Прилеп 

2. Математичко – статистички методи во 
научно истражувачката работа 

Група – Производство на тутун (двегодишни 
студии) / Научен институт за тутун - Прилеп 

3. Еколошки аспекти во производството на 
тутунот  

Група – Производство на тутун (двегодишни 
студии) / Научен институт за тутун - Прилеп 

4. Технологија на производство на 
крупнолистни тутуни 

Група – Производство на тутун (двегодишни 
студии) / Научен институт за тутун - Прилеп 

5. Математичко-статистички методи во 
научноистражувачката работа 

Група – обработка и преработка на тутун 
(едногодишни  последипломски студии) / Научен 
институт за тутун - Прилеп 

6. Математичко-статистички методи во 
научноистражувачката работа 

Група – обработка и преработка на тутун 
(двегодишни студии) / Научен институт за тутун - 
Прилеп 

7. Организација на производството и 
прометот на семенски материјал од тутун 

Група- Агроменаџмент во тутунското стопанство 
(втор циклус едногодишни универзитетски студии 
)/ 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.   
2.   

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

Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

 1. Karolina Kočoska. Contraction of leaves by belts in 
varieties of basmak tobacco. 

Тутун / Tobacco, Vol. 66,   N0 7-
12, str.19-26, 2016, University 
St. Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep,    R. Makedonija, 2016. 

2. Karolina Kočoska, Risteski 
Ilija 

Results of investigation on some 
biomorphological traits of Burley 
tobacco varieties 

VII International Scientific 
Agricultural Symposium 
"Agrosym 2016" Jahorina 
(Bosnia and Herzegovina), Book 
of proceedings,  580-586 p. 
October 6-9 /2016 

  3.    Karolina Kočoska, Ilija  
   Risteski. 

Investgations of the variability of 
quantitative characters of oriental 
basmac tobacco.  

5th International Scientific 
Agricultural Symposium 
“Agrosym 2014”, ISBN 978-
99955-751-9-9, Jahorina 
mountain (Bosnia), 23-26 
October 2014. 

4. Karolina Kočoska, Marija 
Srbinoska, Ilija Risteski, 
Romina Kabranova  

Chemical properties of raw of 
some basma tobacco varieties by 
belts. 

2nd Internacional Simpsium for 
Agriculture and Food. Book of 
proceedings,Volume II, Section 
9. Field crop production. P. 955-
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962, 7-9  Ohrid , Republic of 
Macedonija. October 2015. 

5. Ilija Risteski, Karolina 
Kočoska, Valentina 
Pelivanoska 

Results of investigations of 
genotype and  its influence on 
the yield, quality and economic 
effect of Virginia tobacco in R. 
Makedonija 
 

The Jornal. Agriculture & 
Forestry”, Vol. 63. Issue 1: 205-
210 p., Podgorica. 2017. 

6. Karolina Kočoska,Biljana 
Gveroska, Ilija Risteski 

Monitoring of health condition 
of the basmak oriental tobacco 
 

Тутун / Tobacco, Vol. 65,   N0 7-
12, str.3-21, 2015, University St. 
Kliment Ohridski – Bitola, 
Scientific Tobacco Institute-
Prilep,    R. Makedonija.  
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач / година 

1. М. Димитриески, Г. 
Мицеска, И. Ристески, И. 
Нунески, М. Митрески, К. 
Кочоска, А. Шишкоски 

Создавање, испитување и 
воведување на нови 
полуориенталски сорти тутун 
во производството на 
Република Македонија 

Министерство за образование 
и наука / 2001-2003 

2.    
3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач / година 

    
    
    
    
    

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  

 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. Karolina Kočoska, Ilija 
Risteski1, Romina 
Kabranova2 

Productional characteristics of 
some oriental varieties of basmak 
tobacco. 

Тутун/Tobacco, Vol. 64, N0 

7-12, str.19-26, University 
St. Kliment Ohridski – 
Bitola, Scientific, Tobacco 
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Institute-Prilep,        R. 
Makedonija. 2014.  

2. Ilija Risteski, Karolina 
Kocoska  

Results of investigations of some 
bio-morfological traits of  Virginia 
tobacco varieties and lines in the 
producing region of Prilep in 2010 
and 2011. 
 

Тутун/Tobacco, Vol. 64, N0 

1-6, p.p.28-36, Univesity St. 
Kliment Ohridski–Bitola, 
Scientific tobacco institute – 
Prilep, R. Macedonia. 2014. 
 

 
3. 

                                                  
 Ilija Risteski, Karolina  
 Kočoska  

 
 Results of investigations of 
introduced and domestic varieties 
and lines of Virginia tobacco in 
the region of Prilep in 2012 and 
2013.  
 

 
2nd Internacional Simpsium 
for Agriculture and Food, 7-
9 October 2015, Ohrid , 
Republic of Macedonija. 
Section 9. Field crop 
production. Book of 
proceedings, p.p. 921-927, 
2015. 
 

4.  Pelivanoska Valentina,    
 Biljana Jordanoska, Ilija  
 Risteski, Karolina Kočoska. 

Effects of fertilization and 
irrigation of the producton 
properties on semi oriental tobacco 
variety Otlja - Zlatovrv.   

2nd Internacional Simpsium 
for Agriculture and Food, 
Republic of Macedonija. 7-9 
October 2015, Ohrid , 
Republic of Macedonija. 
Section 9. Field crop 
production. Book of 
proceedings, p.p. 845-853, 
2015. 
 

5. Karolina Kočoska , Ilija 
Risteski 

Results of investigation on some 
bio morphological traits of  brley 
tobacco varieties. 

VII International Scientific 
Agriculture Symposium  

“Agrosym 2016”, ISBN 
978-99976-632-7-6, 
Jahorina mountain (Bosnia), 
580-587 p. October 2016. 
  

6. Karolina Kočoska Contraction of leaves by belts in 
some varieties of Basmac tobacco.  

 

Тутун/Tobacco, Vol. 66, N0 

7-12, 19-26-18 p. University 
St. Kliment Ohridski – 
Bitola, Scientific Tobacco 
Institute-Prilep, R. 
Macedonia. 2016  

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 
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1. Karolina Kočhoska, Ilija 
Risteski, Romina 
Kabranova, Milan 
Smokvoski, Natasha 
Zdraveska 

Contraction of leaf 
during drying of some 
oriental tobacco varieties 

Section 5 Field Crop 
Production at the 50th 
Croatian & 10th 
International Symposium on 
Agriculture, to be held in 
Opatija, February 16 - 20, 
2015 

2015 

2. Karolina Kočoska, Ilija 
Risteski. 

Results of investigation 
on some bio 
morphological traits of  
brley tobacco varieties. 

VII International Scientific 
Agriculture Symposium  

“Agrosym 2016”, Jahorina 
mountain (Bosnia), October 
2016. 

2016 

3. Kočoska, Karolina. 
Miceska, Gordana. 
Gveroska, Biljana. 

 PAA as an alternative 
solution for control in 
tobacco seedlings.  

XI–th Scientific Conference 
with International 
Participation "Ecology and 
Health"9-10.06. 2016. 
Plovdiv, Bugarija.  
 

2016 

4. Kočoska Karolina  Technological properties 
of basma oriental tobacco 
in the republic of 
Macedonija     

.  

2nd International Balkan 
agriculture congress , in 
Tekirdağ/Turkey, 16-18 
May 

2017 

5. Karolina Kočhoska, 
Romina Kabranova 

The Impact of climate 
conditions on the leaf 
size of basma tobacco 

 

IX International Scientific 
Agriculture Symposium  

“Agrosym 2018”, Jahorina 
mountain (Bosnia),4-7 
October 2018. 

2018 
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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,Економ
ски факултет-
Прилеп 

Магистер по економски 
науки 

1999 УКЛО-
Битола,Економ
ски факултет -
Прилеп 

Доктор по економски 
науки 

2005 УКИМ-
Скопје,Економ
ски 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 

претпријатијат
а(50323),Еконо
мика на 
инвестиции(50
324),Маркетин
г(50325) и 
друго(50329) 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Општествени науки(5) Економски науки(503) Економика на 
претпријатијат
а(50323),Еконо
мика на 
инвестиции(50
324),Маркетин
г(50325) и 
друго(50329) 

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 
Економика на 
претпријатијата(50323),
Економика на 
инвестиции(50324),Мар
кетинг(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  
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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.   

1
0. 

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

Ред. 
Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

RULES REFERENCE AS A 

FACTOR FOR BUSINESS 

SUCCESS 

 Scientific Journal 
«INTERNATIONAL 
DIALOGUE: EAST-
WEST» (ISSN print:1857-9299, 
ISSN online: 1857-9302), 2018 

 
2. Силвана Пашовска,Трајко 

Мицески 
The impact of transformational 
leadership in improvement of 
the                  organizational 
capability 

International Journal for Innovation 
Education and 
Researchwww.ijier.netVol:-6No-02, 
2018 
International Educative Research 
Foundation and Publisher ©2018pg. 
235 

3. Трајко Мицески,Силвана 
Пашовска 

THE APPLICATION OF 
TRANSFORMATIONAL 
LEADERSHIP AS AN 
INCENTIVE     TO 
INNOVATE AND BUILD 
SUBORDINATE 
PERSONALITIES WITH 
LASTING VALUES 

 
 
Journal of economics ,dekemvri 
2017 Univerzitet Goce Delcev Stip 

4. Силвана Пашовска,Трајко 

Мицески 

CONDITIONS IN SUPPLY 
AND DEMAND OF 
TOBACCO IN THE 
REPUBLIC OF Macedonia 

Tobacco 7-12.2016,Scientific 
tobacco institute-Prilep 

5. СилванаПашовска,Стевчо 
Димески 

Republic of Macedonia,most 
favorable country for the 
production of oriental tobacco 

Internationl journal of current 
research,2017 

6.    

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

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
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 10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Трајко Мицески,Силвана 
Пашовска 

Corporate Financial Policy ISBN 978-9989-2797-0-6 
CIP 658.114:336.02(075.8) 
Печатница Ацетони 
прилеп,2013 

2. Трајко Мицески,Силвана 
Пашовска 

Corporate management with the 
processes of reproductive 
connection, association and 
profitable operation 

ISBN 978-9989-2797-1-3 
CIP 005.742:005.72(075.8) 
Печатница Ацетони Прилеп, 
2013 

3. Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

Developing a family business 
(with reference to tobacco 
production). 

ISBN 978-608-4746-00-3 
CIP 
334.772.24:[658.522:633.71(49
7.7) 
Печатница Ацетони 
Прилеп,2014 

4. Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

Trading securities ( with special 
reference to bonds). 

ISBN 978-608-4746-01-0 
CIP 336.763 
336.763.3(497.7) 
Печатница Ацетони 
Прилеп,2014 

5. Трајко Мицески,Силвана 
Пашовска, 

Operations management and 
financial support of operations 

ISBN 978-9989-2797-8-2 
CIP 005 
Печатница Ацетони-
Прилеп,2014 

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  
11.3. 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. Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

PREFERENCE OF MODERN 
TECHNOLOGICAL 
ACHIEVEMENTS AND 
INNOVATIONS IN THE 
MANAGEMENT STRATEGY 
OF THE ENTERPRISE 

International journal of 
development research 

2. Силвана Пашовска,Трајко 

Мицески 

The impact of transformational 
leadership in improvement of the                  
organizational capability 

International Journal for 
Innovation Education and 
Researchwww.ijier.netVol:-
6No-02, 2018 

3. Силвана Пашовска,Љубен 

Попоски 

Alternative use of tobacco International journal of current 
research,maj 2016 

4.    
5.    
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4. Љубен Попоски,Силвана 
Пашовска 

Anti- smoking campaign-
decreasing or increasing trend in 
cigarette consumption in the 
Republic of Macedonia and the 
region 

International journal of 
development research,mart 
2016 

5. Трајко Мицески,Силвана 
Пашовска 

Some aspects of the sustainable 
development in agriculture with 
reference to tobacco production 
and environmental protection 

Scientific tobacco institute 
Prilep,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. Силвана Пашовска,Љубен 

Попоски 

Alternative use of tobacco International journal of current 
research,maj 2016 

2. Љубен Попоски,Силвана 
Пашовска 

Anti- smoking campaign-
decreasing or increasing trend in 
cigarette consumption in the 
Republic of Macedonia and the 
region 

International journal of 
development research,mart 
2016 

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 Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

The correct approach  
the management huma  

resources as a factor 
performance in moder  

operations 

Четврта меѓународна 
конференција-Меѓународен 
дијалог исток-
запад,Славјански 
Университет,Св.Николе 

2016 

2 Силвана Пашовска,Трајко 
Мицески 

Marketing 
strategy for offer 
differentiation.   

II International Scientific 
Conference, Business 
Academy Smilevski 
November 2013 (co-author)  
 

2014 

3. Силвана 
Пашовска,Трајко Мицески 

TOBACCO BASED 
ON PURCHASE 
CLASSES 

Ekologija i zdrave-Plovdiv 
Bugarija2018 

2018 

  4.  Силвана Пашовска,Трајко 

Мицески 

DEVELOPMENT OF 
FAMILY BUSINESS 
IN TOBACCO 
PRODUCTION 
ACTIVITIES    

International meeting 
Agreescience practice 2018 
Stip,Republic of Macedonia 

2018 
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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 

Хемија (107) Аналитичка хемија 
(10702) 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Природно-
математички науки 

Хемија (107) Хемија, аналитичка 
хемија, биохемија, 
инструментални 
методи и хемија на 
животната средина. 
(10700, 10702, 10703 и 
10714) 

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 соработник, Доцент  
(10700, 10702, 10703 и 10714) 

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. 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.   
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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, Pelivanoska V, Jordanoska B 
 

The effects of treated and 
composed sewage sludge in 
agricultural production 

Science and Technologies, Plant 
Studies, 5(6), 174-180, 2015   

2. Jordanoska B,  Pelivanoska, T. 
Stafilov 

Cadmium uptake by different 
parts of oriental tobacco grown 
in the Republic of Macedonia 

Tutun/Tobacco. 65(7-12), 47-53, 
2016 

3. Pelivanoska V, Jordanoska B 
 

Comparative investigations of 
the effects of fertilization and 
irrigation of the semi oriental 
varieties Otlja O9-18/2 and Otlja 
Zlatovrv 

Tutun/Tobacco.66 (7-12), 51-60, 
2016 

4 Pelivanoska V,  Jordanoska B, 
Risteski I, Trajkoski Jordan 

Some manufacturing properties 
of semi-oriental tobacco bred in 
the region of Prilep, Western 
Macedonia 

DOI:10.17707/AgricultForest.63
.3.08  
Agriculture & Forestry, Vol. 63 
Issue 3: 75-84, 2017, Podgorica 

5. Jordanoska Šiškoska B,  
Pelivanoska V, M. Jordanoski, 
Z. Resmi 

Sustainable Treatment of Waste 
Sludge from Municipal 
Wastewater  and its Agriculture 
Use 

Water Research and 
Management journal Vol 8 No 2 
(2018)(in press) 

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 
trophic state from Macedonian 
side 

Ministry of Education  
and Science of Republic of 
Macedonia (2009 -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 

Ministry of Education  
and Science of Republic of 
Macedonia (2010-2014) 

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
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bioaccumulation of heavy metals 
in systems helminth - host 

 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. Момчула Јорданоски, 
Билјана Јорданоска 

Биофизика (учебник по 
биофизика) 

Ветеринарен факултет 
Битола/во печат 

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. 
 
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.  Pelivanoska V, Jordanoska B 
 

The effects of treated and 
composed sewage sludge in 
agricultural production 

Science and Technologies, Plant 
Studies, 5(6), 174-180, 2015   

3.  Pelivanoska V, Jordanoska B 
 

Comparative investigations of 
the effects of fertilization and 
irrigation of the semi oriental 
varieties Otlja O9-18/2 and 
Otlja Zlatovrv 

Tutun/Tobacco.66 (7-12), 51-60, 
2016 

4. 
 
Pelivanoska V,  Jordanoska B, 
Risteski I, Trajkoski Jordan Some manufacturing 

properties of semi-
oriental tobacco bred in 
the region of Prilep, 
Western Macedonia 

DOI:10.17707/AgricultForest.63
.3.08  
Agriculture & Forestry, Vol. 63 
Issue 3: 75-84, 2017, Podgorica 

5. 
 

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, 
17(6):1491-1500, 2018  

6. 
 
B. Jordanoska Šiškoska, V. 
Pelivanoska, M. Jordanoski, Z. 
Resmi 

Sustainable Treatment of Waste 
Sludge from Municipal 
Wastewater and its Agriculture 
Use 

Water Research and 
Management journal Vol 8 No 2 
(2018)(in press) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
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/Valentina_Pelivanoska
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
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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, 
17(6):1491-1500, 2018 

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 Jordanoska Biljana, 
Pelivanoska Valentina, 
Stafilov Trajče 

Trace elements 
accumulation in 
different organs of 
oriental tobacco 
plants produced in 
the republic of 
Macedonia. 

7th International Scientific 
Agriculture Symposium 
„Agrosym 2016, 6-9 
October 2016 Jahorina 
Bosna i Hercegovina 

2016 

2 Jordanoska Biljana, 
Pelivanoska Valentina, 
Stafilov Trajče 

The distribution and 
accumulation 
characteristics of 
heavy metals in 
Macedonian tobacco 
- comparison with 
corresponding soil 

5th Congress of ecologists of 
the republic of Macedonia 
with international 
participation. 19th-22nd 
October 2016, Ohrid, 
Macedonia 
 

2016 

3 Jordanoska Biljana, 
Pelivanoska Valentina, 
Stafilov Trajče 

Phospohrus and 
potassium availability 
in soils used for 
tobacco cultivation in 
the Republic of 
Macedonia 

17th Symposium and 
Summer School on  
Bionalysis-CEEPUS, 2-8 
July, Ohrid, 2017. 
 

2017 

4 Jordanoska Biljana, 
Pelivanoska Valentina, 
Stafilov Trajče 

Spatial variability of 
macronitrients 
availability in soils 
used for tobacco 
cultivation in the 
Republic of 
Macedonia 

International Agricultural 
Science Congress VAN-
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
May 2018 

2018 

5 Jordanoska Biljana, 
Pelivanoska Valentina, 
Stafilov Trajče 

Differentiation of 
macedonian tobacco 
using multielement 
composition – 
comparison with 
corresponding soil 

25th Congress of SCTM 
(Society of Chemist and 
Technologists of 
Macedonia), 19 -23 
September 2018,  Ohrid, 
Macedonia. 
 

2018 

 
 
 
 
 
 

https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Jordanoska
https://www.researchgate.net/profile/Trajce_Stafilov
https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Pelivanoska
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
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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 
фертилизациј
а40105 
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. 
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 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 
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Zdraveska N. 
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50. Hrvatski I 10. 
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10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
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Автори Наслов Издавач / година 
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Автори Наслов Издавач / година 
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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.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

169 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ БР.5 Скенирани решенија за акредитација на менторства за 
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