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ЕЛАБОРАТ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ  

 НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД 

ТУТУН 

 

 

 

Име на студиската програма 

Технологија на производство и обработка на 

тутун и производи од тутун 

Самостојна високообразовна институција во 

која се изведува студиската програма 

Универзитет “Св. Климент Охридски “-

Битола 

Научен институт за тутун-Прилеп 

Единица на универзитетот во која се изведува 

студиската програма 

 

Научен институт за тутун-Прилеп 

Образовно-научно поле 4 Биотехнички науки 

Научна, стручна или уметничка област 
403 Растително производство 

402 Заштита на растенија  

Вид на студии Трет циклус универазитетски студии 

Научен назив 

 
Доктор на земјоделски науки 

Времетраење на студиите 3 години 

Учебна година во која ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2014/2015 

Број на студенти што се планира да се 

запишат на студиската програма 
10 

Јазик на којшто ќе се изведува 

студиската програма 
Македонски јазик 

Година кога програмата е 

акредитирана 
/ 

Веб страница на којашто се наоѓаат 

податоци за студиската програма 
www.tip.edu.mk 
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1. Карта на високообразовната установа 

 

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

Битола Научен институт за тутун-Прилеп 

 

Седиште 

ул. “Кичевска” бб  

7500 Прилеп 

Вид на  високообразовна установа Јавна високообразовна установа 

Студиски и научноистражувачки подрачја за 

кои е добиена акредитацијата 
 

Биотехнички науки 

Студиски програми што се реализираат во 

единицата која бара проширување на дејноста 

со воведување на нова/и студиска/и 

програма/и 

II Циклус академски студии 

Студиска програма: Производство на 

тутун (едногодишни и двегодишни) 

Студиска програма: Обработка и 

преработка на тутун (едног.и двегод) 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставата и истражувачката 

дејност 

Научниот институтот за тутун - Прилеп 

располага со простории за изведување на 

настава (две предавални со капацитет до 150 

седишта) и експериментално поле од околу 

30 ha за изведување на полски опити.  

Научниот институт за тутун располага со 

повеќе лаборатории за изведување на  

практична настава и вежби од наставните 

предмети  и научноистражувачка работа. 

Сите лаборатории се обезбедени со 

соодветна опрема за испитување на 

својствата на тутунот, почвите, како и за 

болестите, штетниците и плевелите кои го 

напаѓаат. 

Во  Научниот институт за тутун има пункт за 

Банка на гени кај тутунот со две ладилни 

комори и современа лабораторија за култура 

на ткиво (IN-VITRO). Институтот располага 

со читална и библиотека во која се наоѓа 

современа стручна литература неопходно 

потребна за изведување на предметната 

настава на студиите, и 24 часовен интернет 

пристап. 

 Податоци за опремата за изведување на 

наставата и истражувачката дејност 
 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

 

/ 

Број на студенти (првпат запишани)  

Број на лица во наставно-научни, научни и 

наставни звања 

13 наставници (10 редовни професори, 1 

вонреден професор и 2 доценти) 

Број на лица во соработнички звања 2 (асистенти) 

Податоци за последната спроведена 

нaдворешна евалуација на установата 

 

07.12.2006 
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1a. Општи дескриптори на квалификациите  

 

Тип на 

дескриптори 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на квалификациите 

Знаење и 

разбирање 

Трет Покажува проширено знаење и разбирање во научното 

поле на студирање кое се надградуваат врз претходното 

знаење реализирано на втор циклус студии, вклучувајќи 

и познавање на методи и вештини за истражување во 

соодветното научно поле. 

Разбирање на одредена област и проширени познавања 

на тековните прашања во врска со научните 

истражувања, како и способност за разбирање за 

фундаментална и апликативна примена на знаењето. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Трет Применува методологии соодветни за решавање на 

сложени проблеми што обезбедува можност за 

оригиналност во примената на сопствени идеи во 

научноистражувачката работа. 

Има способност за прибирање, анализирање, 

применување, оценување и презентирање информации и 

идеи од релевантни  податоци и истражувања. 

Способност за 

проценка 

Трет Способност да оценува теоретски и практични прашања, 

да дава објаснување за причините и да избере соодветно 

решение преку кое ќе генерира ново знаење и вештини за 

развој на истражувачкото поле. 

Донесување   соодветна   проценка  земајќи  ги  предвид 

личните, општествените, научните  и етичките аспекти.                                                   

Комуникациски 

вештини 

Трет Способност за размена на предлози и заклучоци, 

аргументирани и рационално поткрепени.  

Способност да комуницира и дискутира, со пошироката 

академска заедница и со општеството во целина во 

рамките на соодветната област на експертиза.  

Презема поделена одговорност за колективни резултати 

Вештини на 

учење 

 

Трет Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно 

знаење и учење со висок степен на независност. 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин 

што покажува професионален пристап во работата или 

професијата. 

Покажува компетенции за идентификација,  анализа и 

решавање проблеми Способност за пронаоѓање и 

поткрепување аргументи во рамките на полето на 

студирање. 
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1б. Специфични дескриптори на квалификации  

Тип на 

дескриптори 

Циклус на 

студии 

Општи дескриптори на квалификациите 

Знаење и 

разбирање 

Трет Покажува знаење и разбирање на појавите и процесите 

во подрачјето на  биотехничките науки, полето на 

заштита на растенијата и полето на растителното 

производство. 

Покажува  продлабочено и систематско познавање  на  

методи и вештини за истражување  во областа  на 

технологијата на производството на тутунски расад и 

тутун, типови и сорти, технологијата на обработката и 

преработката на тутун, хемиските и биохемиските 

промени на тутунската суровина, производството на 

тутунските производи, заштитата на тунон и тутунски 

производи, методологија на научноистражувачката 

работа, математичко-статистичка обработка на 

добиените резултати и друго.   

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Трет Покажува способност да толкува, применува и адаптира 

суштински предмет на истражување со научен 

интегритет, особено во потесната област на истражување. 

Има направено придонес преку оригинални истражувања 

кои ги поместуваат напред постојните граници на 

знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на 

национални и меѓународно рецензирани публикации, од 

потесната област на истражување.    

Способност за 

проценка 

Трет Способност да анализа, оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение преку кое ќе генерира ново знаење и 

вештини за развој на истражувачкото поле и област. 

Способност за комбинирање на теоријата и праксата за 

воведување на адекватни технологии за производство на 

тутун и производи од тутун.  

Комуникациски 

вештини 

Трет Способност за размена на заклучоци и предлози, 

аргументирани и рационално поткрепени со резултати 

од научноистражувачки и лабораториски испитувања, 

според поставените методологии. 

Способност да комуницира и да споделува идеи 

поткрепени со решенија, со пошироката академска 

заедница и општеството.  

Способност  за  комбинирање  на  теоријата  и  праксата  

за  решавање  на проблеми во  технологијата на 

производство и обработката на тутун и производи од 

тутун, за објаснување на причините и за избор на 

адекватно решение. 

Способност  ефективно  да  комуницира  преку 

пишувани  извештаи  и  усни презентации, употребувајќи  

соодветна терминологија и технички јазик. 

Вештини на 

учење 

 

Трет Ги идентификува потребите за стекнување понатамошно 

знаење и учење во областа на производството на тутун и 

производи од тутун. 
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Има способност за пронаоѓање и поткрепување 

аргументи во рамките на полето на студирање. 

Редовно следење на најновите достигнувања и научни 

текови во областа на технолошките процеси, преку  

законските легислативи, научни трудови, списанија, 

семинари, научни собири и др. 

 

2. Одлука за усвојување  на студиската програма од Научниот совет на Научниот институт 

за тутун – Прилеп 

 

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

29.09.2014 година, беше разгледан и, со Одлука бр. 16-858/2 е усвоен предлогот за  усогласување 

на студиската програма од трет циклус на академски универзитетски студии - ТЕХНОЛОГИЈА НА 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН  согласно измените и 

дополнувањата на Законот за високото образование (Прилог 1). 

 

3.  Одлука за усвојување  на студиската програма од Сенатот на Универзитетот „Св.   

Климент Охридски“- Битола 

 

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

Х.ХХ.2014, беше разгледан и со одлука бр.  хххх и хххх, прифатен предлогот за  усвојување на 

студиската програма од трет циклус на академски универзитетски студии - ТЕХНОЛОГИЈА НА 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН  согласно измените и 

дополнувањата на Законот за високото образование (Прилог 2). 

 

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде што припаѓа студиската програма 

 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма ТЕХНОЛОГИЈА НА 

ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА НА ТУТУН И ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН припаѓаат во  

научното подрачје  4. Биотехнички науки, а во полето 403 на растителното производство и полето 

402 заштита на растенијата. 

 

5. Степен на образование 

 

Трет циклус академски универзитетски студии (VIII). 

 

 
6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма Tехнологија на производство и 

обработка на тутун и производи од тутун 

 

Студиската  програма  по  Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од 

тутун профилира  кадри кои ќе одговараат за воведување на нови современи технологии за 

потребите на тутунското стопанство и бизнис секторот во согласност  со  концептот  на  

модерното  универзитетско  образование.  

 

Основните цели кои се поставени при создавањето на студиската програма по Tехнологија на 

производство и обработка на тутун и производи од тутун се: 

 

 профилирање на кадри  оспособени да менаџираат со современите технологии на 
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производство на тутун и производи од тутун   

 

 обезбедување на атрактивна и современа студиската програма за доградување на знаењата 

и вештини од општите и стручните предмети од втор циклус на студии и задоволување на 

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

Македонија. 

 

Тутунот без сомнение е една од најзначајните и најисплатливите земјоделски култури која 

се одгледува на територијата на Република Македонија.  

Оваа култура претставува стратешки производ за нашата земја гледано од економски, 

трговски, фискален, социјален и демографски аспект. Во последниве десетина години тутунот во 

Македонија се произведува на површина од околу 17000 ха, со просечно производство од 23.000 т, 

за што се ангажирани околу 160000 производители, или 18,6% од вкупното работоспособно 

население. Во вкупното индустриско производство тутунската индустрија учествува со 3,9%, а во 

неа се вработени 4,1% од населението вработено во индустријата.  

Тутунот е најважен извозен земјоделски производ со којшто се остварува годишен девизен 

прилив од околу 70 милиони евра. Нашата држава е свесна за тоа, поради што презема бројни 

активности (донесување на Закон за тутунот, Правилници за откуп на тутунот,  намалување бројот 

на откупните класи, субвенционирање по 60 денари за килограм откупен тутун и сл.),  со цел 

подобро да се организира, олесни и стимулира производството, откупот и продажбата на тутунот и 

тутунските производи. 

И покрај силната кампања против пушењето од страна на Светската здравствена 

организација и законските регулативи со кои се забранува пушењето во затворени простории, 

тутунот сепак е производ кој се бара на светскиот пазар и за него се заинтересирани економски 

моќните тутунски компании. Тие се уште вложуваат во производството и во изградбата на 

капацитети за обработка и преработка на тутунската суровина во нашава држава. Токму поради 

тоа, во последниве неколку години се поголем е интересот за производство на оваа 

трудоинтензивна, но и прилично доходовна култура. 

Врз основа на изнесеното се наметнува потребата за создавање на кадровски потенцијал 

кој активно ќе учествува во горенаведените процеси и ќе менаџира со истите. 

Понудената студиска програма нуди можност за профилирање на ваков тип кадри.  

Институтот за тутун во Прилеп претставува стожер на тутунското стопанство во нашата 

држава и веќе 90 години, со својот научен, наставен и стручен потецијал, дава исклучителен 

придонес во сите сегменти на производството обработката и преработката на тутун. Во таа насока 

во рамките на Институтот се организира и образовната дејност на втор и трет циклус академски 

универзитетски студии, каде кадрите се стекнуваат со академски степен - магистер односно доктор 

на земјоделски науки од областа на производството на тутун и обработката и преработката на 

тутунската суровина.  

Со  измените на Законот за високото образование, препораките од Болоњската декларација 

и Правилникот за организирање на трет циклус акдемски универзитетски студии на УКЛО  се јави 

потреба за усогласување на постојната постапка за одбрана на докторска дисертација и 

воведување студиската програма за докторски студии.  

 

7.  Години и семестри на траење на студиската програма  

 

Студиската  програма  Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун 

во Научниот институт за тутун - Прилеп се организира во согласност со Законот за високото 

образование и Правилникот за организирање на трет циклус акдемски универзитетски студии на 

УКЛО како тригодишна студиска програма (6  семестри), која содржи вкупно 180 ЕКТС кредити, 

при што секој кредит соодветствува на 25 часови вкупен ангажман. 
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8.  ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 

 

Докторските студии траат три години (6 семестри) и при тоа се остваруваат 180 ЕКТС кредити,  

односно по 60 кредити во една учебна година. Вкупниот број кредити се стекнува во неколку 

полиња од докторските студии: 

 Задолжителни активности (задолжителен предмет, изборни предмети и обука за 

истражување) 60 ЕКТС  

 Докторски семинари, конференции и работилници за истражувачка практика, 30 ЕКТС 

 Пријава, изработка и одбрана на докторска дисертација 90 ЕКТС 

Наставата по предметните програми ќе се изведува на македонски јазик. Одбраната на докторската 

дисертација ќе биде јавна, на македонски јазик.  

 

9. Начин на финансирање 

Финансирањето  на  студиската  програма од третиот циклус на докторски студии во Научниот 

институт за тутун-Прилеп во состав на УКЛО ќе  се  реализира по пат на финансирање од 

следниве извори: 

 самофинансирање од страна на студентите 

 фондови и програми на ЕУ наменети за едукација и истражувања 

 финансирање од страна на деловниот сектор  

 меѓународни стипендии 

 потполно или делумно финансирање на успешни и талентирани студенти од Владата и 

други институции. 

 

10. Услови за запишување 

 

Условите за запишување на трет циклус на студии се дефинираат во согласност со условите за 

запишување, односно со Законот за високо образование, Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус – докторски студии на УКЛО Правилник за 

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

една на друга единица на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на 

Научниот институт за тутун во Прилеп.  

Услови за запишување на кандидатите на трет циклус студии се следниве: 

 Диплома/уверение: 

 за завршен втор циклус студии или интегрален прв и втор циклус по Болоња од 

подрачјето на биотехнички науки, како и слични и сродни подрачја и области 

(биотехнолошки науки, природни науки и друго) 

 за магистер на науки по старите наставни програми од погоре посоченото подрачје 

и области 

Критериуми за рангирање на кандидатите 

- Стекнат успех од претходните два циклуса, или претходниот интегриран циклус 

- Објавени публикации 

- Учество на домашни и меѓународни научно-истражувачки проекти 

- Студиски престои во странство 

- Познавање на други странски јазици 

- Препораки и др.  
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11. Структура на студиската програма согласно правилникот за организирање на 

докторски студии, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на 

кредити стекнати за изработка на докторскиот труд  

 

 Предметите во третиот циклус академски универзитетски студии на студиската програма 

Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун се поделени во три 

групи, согласно измените и дополнувањата на Законот за високо образование (Службен весник на 

Р.Македонија бр. 17 од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети кои 

студентите самостојно ги избираат од листата на изборни предмети на единицата на 

Универзитетот и изборни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од листата на 

слободни изборни предмети предложена од единиците на Државните универзитети во 

Р.Македонија.  

Во третиот циклус се опфатени 1 задолжителен и 4 изборни предмети. Студентот во 

консултација со менторот, избира 3 предмети од листата на изборни предмети на единицата на 

Универзитетот и еден предмет од листата на слободни изборни предмети од единиците на 

Државните универзитети во Р.Македонија. 

 Согласно предложената студиска програма бројот на кредити по семестар изнесува 30, а 

вкупниот број кредити за докторските студии изнесува 180. 

 Од понапред изнесеното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма за 

трет циклус на студии, од аспект на застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во 

согласност со Законот за високо образование и измените на Законот, како и со Правилникот за 

компатибилност на изборните предмети од УКЛО. Исто така, и предвидениот неделен фонд на 

часови за предавања и вежби, е во согласност со Законот за високо образование. 

 Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети на студиската програма 

 

Ред. 

Бр. Група предмети 
Број на 

предмети 

Процентуална 

застапеност 

% 

1. Задолжителен предмет 1 20 

2. Изборени предмети од НИТП 3 60 

3. 
Изборен предмет од единиците на 

државните универзитети на Р.М 
1 20 

Вкупно 5 100 

 

Број на предмети и стекнати кредити по семестри 

 

I Година 

I семестар 

Ред. 

бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ТПО 101 

Методологија  на научно истражувачката работа во 

производство и обработка на тутун и производи од 

тутун 

10 

Задолжителни активности 

2. ТПО 102 Семинари  (вештини за пишување на научен труд) 5 

3.     ТПО 103 
Семинари  (законска легислатива за производство и 

обработка на тутун и производи од тутун) 
5 
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4.    ТПО 104 
Објавување на рецензиран научен труд во меѓународно 

списание 
10 

Вкупно 30 

 

II семестар 

Задолжителни активности 

Група I – изборни предмети (се избираат три предмети од листата на изборни 

предмети на НИТП) 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ПОЗ 20Х 
Изборен предмет 

6 

2. ПОЗ 20Х 
Изборен предмет 

6 

3. ПОЗ 20Х Изборен предмет 6 

Група II – изборни предмети (се избира еден предмет од листата на изборни 

предмети од единиците на државните универзитети на Р. Македонија) 

4. ПОИ 20Х Изборен предмет  6 

Задолжителни активности 

5. ПОЗ 201 

Избор на активност 

- учество во наставата од втор циклус 

- студиски престој (мобилност на студент) 

 

6 

Вкупно 30 

 

II Година 

III семестар 

Задолжителни активности 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ПОЗ 301 
Практични, теренски  и лабораториски истражувања со 

презентирани резултати 10 

2. ПОЗ 302 
Изработен пилот истражувачки труд и оценет од 

ментор 
10 

3. ПОЗ 303 
Објавување на рецензиран научен труд во меѓународно 

списание 
  10 

Вкупно  30 

 

IV семестар 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ПОЗ 401 
Подготовка на тези и пријавување на докторска 

дисертација 30 

Вкупно 30 
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III Година 

V семестар 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ПОЗ 501 
Изработка  на докторска дисертација со поднесување 

на извештај за текот на изработката 30 

Вкупно 30 

VI семестар 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

Кредити 

1. ПОЗ 601 
Поднесување на финална верзија на докторска 

дисертација и јавна одбрана 30 

Вкупно 30 

 

Листа на задолжителни предмети 

VI семестар 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

 Предметна комисија 

1. ПОЗ 101 
Методологија  на научно 

истражувачката работа 

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

Проф.д-р Валентина Пеливаноска 

Проф. д-р Марија Србиноска  

Проф. д-р Биљана Гвероска 

 

Листа на изборни предмети 

VI семестар 

Ред. 

Бр. 
Шифра Предмет 

 Предметна комисија 

Група I – изборни предмети 

1. ПОИ 201 

Современа технологија во 

 производството на тутунски расад 

Проф. д-р Јордан Трајкоски 

Проф.д-р Илија Ристески  

Проф. д-р Биљана Гвероска 

2. ПОИ 202 

Современа технологија во  

производството на тутун 

Проф.д-р Мирослав Димитриески 

Проф.д-р Валентина Пеливаноска  

Проф. д-р Весна Крстеска 

3. ПОИ 203 

Современа технологија во  

обработката и преработката на     

тутунската суровина 

Проф. д-р Марија Србиноска  

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

4. ПОИ 204 

Одбрани поглавја од физиологија и 

биохемија на тутунот 

Проф. д-р Гордана Мицеска  

Проф. д-р Марија Србиноска  

Проф. д-р Биљана Гвероска 

5. ПОИ 205 
Одбрани поглавја од заштитата на 

тутунот од болести и плевели 

Проф. д-р Петре Ташкоски 

Проф. д-р Биљана Гвероска 

6. ПОИ 206 

Одбрани поглавја од заштитата на 

тутунот од штетници во 

производство, обработка, складирање  

Проф. д-р Весна Крстеска 
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7. ПОИ 207 

Одбрани поглавја од генетика и 

селекција на тутунот 

Проф. д-р Гордана Мицеска 

Проф.д-р Мирослав Димитриески 

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

8. ПОИ 208 

Одбрани поглавија од 

семепроизводството и доработката 

на семенскиот материјал 

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

Проф.д-р Мирослав Димитриески 

9. ПОИ 209 
Хемија на тутунските производи 

напредни поглавија 
Проф. д-р Марија Србиноска 

10. ПОИ 210 
Оперативен менаџмент напредни 

поглавија 
Проф. д-р Снежана Стојаноска 

11. ПОИ 211 

Физички и хемиски својства на 

почвите за производство на тутун и 

други земјоделски култури 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 

12. ПОИ 212 
Хемиски методи за анализа на почви 

и ѓубрива одбрани поглавија 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 

13. ПОИ 213 Облагорoдување на тутунот 
Проф.д-р Мирослав Димитриески  

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 

14. ПОИ 214 
Принципи на добрата земјоделска 

пракса во производството на тутун 

Проф. д-р Биљана Гвероска Проф. 

д-р Гордана Мицеска  

 

Структура на студиската програма   

Tехнологија на производство и обработка на тутун и производи од тутун 

Фази Семестри Предмети/активности ЕКТС Вкупно 

ЕКТС 

 

1Фаза 

 

 

I 

Семестар 

Методологија на научноистражувачка работа во 

производството, обработката и преработката на 

тутун 

10 

30 

Семинари  (вештини за пишување на научен 

труд) 
5 

Семинари  (законска легислатива за 

производство и обработка на тутун и производи 

од тутун) 

5 

Објавување на рецензиран научен труд во 

меѓународно списание 
10 

II 

семестар 

Студентот избира четири од понудените 

изборни предмети 
6х4 

30 Учество во наставата од втор циклус 3 

Студиски престој 3 

Фаза на 

изработк

а и 

презента

ција на 

трудови 

III 

семестар 

 

Презентација на резултати од сопствени 

истражувања на национални научни собири 
10 

30 
Изработка на  пилот труд 10 

Учество на меѓународен научен собир со 

сопствен научен труд 
10 

II Фаза 

IV 

семестар 

Подготовка на тези и пријавување на докторска 

дисертација  
30 30 

V и VI 

семестар 
Изработка и одбрана на докторска дисертација 2 х 30 60 
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12.Податоци за простор предвиден за реализација на студиската програма 

 

 Дидатичкиот простор и наставно-научните средства спаѓаат меѓу најважните услови за 

постигнување на успех во наставата. 

Образовната дејност во нститутот се одвива во наменски изградена зграда,  водве 

предавални со капацитет до 150 седишта, 13 кабинети за наставно-научен кадар и експериментално 

поле од околу 30 ha за изведување на полски опити.  

Научниот институт за тутун располага со повеќе лаборатории за изведување на  практична 

настава и вежби од наставните предмети  и научноистражувачка работа. Сите лаборатории се 

обезбедени со соодветна опрема за испитување на својствата на тутунот, почвите, како и за 

болестите, штетниците и плевелите кои го напаѓаат. 

Во  Научниот институт за тутун има пункт за Банка на гени (кај тутунот и други 

индустриски култури) со две современи ладилни комори (една за активни чување на рефернтни 

примероци семенски материјал, а втората за долгорочно чување на примероци семенски 

материјал),   како и современа лабораторија за култура на ткиво (IN VITRO). Институтот 

располага со читална и библиотека во која се наоѓа современа стручна литература неопходно 

потребна за изведување на предметната настава на студиите, и 24 часовен интернет пристап. 

 Училниците, лабораториите и кабинетите се опремени со соодветен мебел и со голем број 

наставни средства и технички помагала. Доопремувањето на истите се врши континуирано. 

 

Лаборатории во НИТП 

 

Назив на лабораторијата Број Намена 

Лабораторија за контрола на квалитет на 

семе од земјоделски растенија 

1 

Се користат за изведба на практична 

настава, за екпериментални и 

лабораториски вежби и други 

наставни активности и научно -

истражувачка работа 

Лабораторија за контрола на квалитет на 

почва, вода, ѓубрива и растителен материјал 

1 

Лабораторија за контрола на квалитет на 

тутун и тутунски производи 

1 

Лабораторија за контрола на автентичност и 

квалитет на тутунска суровина 

1 

Лабораторија IN VITRO 1 

Лабораторија за заштита на растенијата 1 

Биолошка лабораторија 1 

 

 

 

13.  Листа на  опрема предвидена за реализација на студиската  програма 

 

Компјутерската опрема- Во Научниот институт за тутун секој кабинет  е  опремен  со  

компјутерска  техника  и  поврзан  со  интернет  и телекомуникациска мрежа. 

Институтот  располага со поголем број персонални компјутери,   лап  топ  компјутери, 

графоскопи,  2 ЛЦД проектори, скенери,  печатачи, фотокопир, фотоапарати и друго. 
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Лабораториска опрема 
 

Научниот институт за тутун располага со следната лабораториска опрема: 

Микроскопи,  Бинокулари,  Центрифуги, Спектрофотометри (UV VIS), рН-метари Kjeldhal  

системи,  Сокслет  апарат, Дигестори, Магнетна  мешалка, Апарати за дестилација на вода, 

Аналитички  ваги, Технички ваги, Водени   купатила,  Лабораториски  блендери,  Автоклави,  

Кондуктометар,  Колориметар, Пламенфотометар, Атомски апсорпционен спектрометар со 

графитна печка, Ротациона мешалка, електрични млинови за почва и тутун,  Стерилизатори, 

Влагомер, Машина за пушење, Дестилациони единици, Ротап апарат, Апарат за каталаза, 

Термостати, Ртилишта, Работни лабораториски маси и др. 

 

14. Предметни програми со информации согласно со член 4 од правилникот за задолжителни 

компоненти кои треба да ги содржи студиската програма, Сл. весник 25/2011 (Прилог бр. 3) 

 

15. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од правилникот (Прилог бр. 

4)  

 

Ред. 

бр. 
Наставник Поле Назив 

1.  Проф.д-р Мирослав Димитриески 403  Редовен професор 

2.  Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска 403  Редовен професор 

3. Проф. д-р Јордан Трајкоски 403  Редовен професор 

4. Проф. д-р Валентина Пеливаноска 
403  

Редовен професор 

5. Проф. д-р Снежана Стојаноска 403  Редовен професор 

6. Проф. д-р Петре Ташкоски 403, 402 Редовен професор 

7. Проф. д-р Гордана Мицеска 403  Редовен професор 

8. Проф. д-р Марија Србиноска 403 Редовен професор 

9.  Проф. д-р Биљана Гвероска 403, 402 Редовен професор 

10. Проф.д-р Илија Ристески 403  Редовен професор 

11. Проф. д-р Весна Крстеска 403, 402 Вонреден професор 

 

Податоци наведени во член 5 од Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги 

поседуваат студиските програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии -(Образец 4)  

 

16. Изјава од наставата за давање согласност за учество во изведувањето на наставата по 

одредени предмети од студиската програма (Прилог бр.5) 

 

17.Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во реализацијата 

на студиската програма  
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18.Информација за бројот на ментори 

 

 Според член 5 од Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат 

студиските програми, а кои се однесуваат на третиот циклус на студии потребните услови за 

ментори во моментов ги исполнуваат 10 наставници од редот на редовните и вонредните 

професори (Прилог бр.6). 

 

19.Информација за бројот на студентите за запишување во првата година на студиската 

програма 

Според утврдениот број на ментори, во сегашната ситуација планирано е да бидат 

запишани 10 студенти на прва година. 

 

20.Информација за бројот на наставниците во полето односно областа од 

научноистражувачкото подрачје неопходни за  организирање на докторските студии  

 

 Согласно карактерот на студиската програма која има интердисциплинарен предзнак, 

заради нејзината реализација, во редовен работен однос на институтот има 10 доктори на науки од 

подрачјето на биотехнички науки, поле растително производство, 1 доктор на науки од подрачјето 

на природно математички науки.  

 

21.Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

 Задолжителната и дополнителна литература која што е наведена во прилозите за 

предметните програми е обезбедена од страна на предметните наставници и истата им е ставена на 

располагање на студентите. 

 На располагање им стои и библиотечниот фонд на НИТП и други универзитети во 

Република Македонија. 

 

22.Информација за веб страница 

 

 Информации за студиската програма ќе бидат достапни на следната веб адреса на 

Универзитет Св. Климент Охридски http://www.uklo.edu.mk и на научниот институт за тутун - 

Прилеп  (http://www.tip.edu.mk/). 

 

23.Информација за реализација на научноистражувачки проекти со кои се опфатени 

најмалку 20% од наставниот кадар 

 

 

24.Научен назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма 

 По полагањето на сите испити и реализација на предвидените активности од третиот 

циклус на докторски студии со изработка и јавна одбрана на докторскиот труд , се стекнува научен 

назив ДОКТОР НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ/Tехнологија на производство и обработка на тутун и 

производи од тутун (PhD). 

 

 

25.Обезбедена меѓународна мобилност на студентите 

 

Меѓународната мобилност на студентите се реализира преку различни програмата, 

меморандуми за соработка со други институти и факултети. 

 

 

http://www.tip.edu.mk/
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26.Активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на наставата 

 

Научниот институт за тутун - Прилеп  како редовни механизми за подобрување на 

квалитетот на наставата ќе ги користи резултатите од спроведената самоевалуација и надворешна 

евалуација и врз основа на дијагностицираните слабости  ќе се преземаат соодветни мерки и 

активности за нивно отстранување. 

Самоевалуацијата на НИТП за втор циклус академски универзитетски студии е извршена 

на 20.11.2013 година, а резултатите од истата се објавени на веб страната на НИТП 

(http://www.tip.edu.mk/). 
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ПРИЛОГ 1. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАУЧНИОТ 

СОВЕТ НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН - ПРИЛЕП 
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ПРИЛОГ 2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

Св „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
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ПРИЛОГ 3. ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА 

НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН-ПРИЛЕП 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и 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. Наставник Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска, Проф.д-р Валентина 

Пеливаноска, Проф. д-р Марија Србиноска, Проф. д-р 

Биљана Гвероска 

9. Предуслови за извршување на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се обучат докторантите за научно-

истражувачка работа преку примена на соодветни методи 

11. Содржина на предметната програма: Начин на формулирање и прилагодување на 

истражувачкиот труд.Техники и методи на теренски и лабораториски истражувања. 

Методи за земање примероци. Методи за обработка на податоците и толкување на 

резултатите. Собирање и користење на литературни податоци. Инструкции за пишување 

на истражувачкиот труд и техники на презентацијата.  

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 

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 

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) 
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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) 

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. Баткоска Л Методологија на 

научно-

истражувачка 

работа 

Скопје 2005 

2. Сариќ М Општи принципи 

научног рада 

Научна 

књига, 

Београд 

1985 

3. Изводи за 

предавања и 

вежби од 

избрани 

учебници  

   

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Боројевиќ С. Методологија 

експерименталног 

научног рада 

„Радивој 

Чирпанов“ 

Нови Сад 

1978 

2. Интернет и 

друга 

литература 

   

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Современа технологија на производство на тутунски 

расад 

2. Код ПОИ 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 

прва, втор семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Јордан Трајкоски, Проф.д-р Илија Ристески 

Проф. д-р Биљана Гвероска 

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се стекнат со знаења  од 

различните начини и нови технологии на производството на тутунски расад 

11. Содржина на предметната програма: Изучување на нови технологии во производство 

на тутунски расад. Флоат систем; Контењерско производство на тутунски расад; 

Производство на тутунски расад во пластеници; Примена на нови средстав за заштита 

од болести, штетници и плевели во расадопроизводството. Нови начини за сеење на 

семето, полевање и прихранување на расадот. 

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 

6ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 



26 

 

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 (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) 

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. Наумоски К. Современо 

производство на 

тутун  1977 

Скопје 1977 

2. Карајанков 

С., Арсов З., 

Кабрамова  

Р. 

Практикум за 

производство на 

тутун 

Скопје 2007 

3. Узуноски М Производство на 

тутун 

Скопје  1985 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Tursic Ivan Nove tehnologije u 

proizvodnji presadnica 

duhana,(plutujuci 

sustav - float system) 

Zagreb, 2000 

2. Hawks N.S., 

Collins K.W 

Nacela proizvodnje 

virdzinijskog duhana 

Zagreb 1994 

3. Дражиќ 

Слободан 

Производња дувана Београд 1995 
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Прилог бр. 3 

Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Современа технологија на производство на тутун 

2. Код ПОИ 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 

прва, втор семестар 7. Број на 

ЕКТС 

кредит

и 

6 

8. Наставник Проф. д-р Мирослав Димитриески 

Проф. д-р Валентина Пеливаноска 

Проф. д-р Весна Крстеска 

9. Предуслови за извршување 

на предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се стекнат со знаења  од 

различните начини и нови технологии на производството на тутун 

11. Содржина на предметната програма: Продлабочување на знаењата за производство на 

тутун по подрачја и реони во Македонија;  Динамика на производство и пласманот на 

тутунот во РМ и во светот. Влијание на почвено-климатските услови и агротехничките 

мерки врз производните и квалитетните својства на тутунот. Застапеност на типови и 

сорти на тутун во примарното производство. Превентивни и заштитни мерки од 

штетници во процесот на производството. Нови технологии во процесот на бербата, 

сушењето и обработка на суровиот тутунот; Вреднување на тутунот - употребна 

вредност на тутунот; Ризици од загадување на тутунската суровина, Правилници за 

квантитативна и квалитативна проценка на тутунот. 

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 

6ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 
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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 (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) 

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. Узуноски М Производство на 

тутун 

Скопје  1985 

2. Извадоци 

одбрани 

учебници  и 

научни 

списанија 

   

3.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Наумоски К. Современо 

производство на 

тутун  1977 

Скопје 1977 

2. Hawks N.S., 

Collins K.W 

Nacela proizvodnje 

virdzinijskog duhana 

Zagreb 1994 

3. Карајанков 

С., Арсов З., 

Кабрамова  

Р. 

Практикум за 

производство на 

тутун 

Скопје 2007 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Современа технологија во обработката и преработката на 

тутунската суровина 

2. Код ПОИ 203 

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, втор семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

кредит

и 

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Србиноска, 

Проф. д-р Ана Корубин-Алексоска  

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата студентите треба да се 

стекнат со проширени знаење и практично искуство од технологијата на обработка и 

преработка на различни комерцијални типови тутун, производството на цигари. 

11. Содржина на предметната програма:  

Планирање и организирање на понови технолошки постапки за сушење, индустриска 

манипулација, ферментација (сезонска и вонсезонска), ридраинг, софтдраинг и 

оджилување. Проценка на квалитетот на обработената тутунска суровина (физички, 

хемиски и дегустациони карактеристики). Tехнологија на производство на 

реконституиран тутун.Технолошки постапки во кондиционирање, подготвување на 

тутунски смеши, сепарирање, досушување, пакување и контрола на квалитет. 

Технолошка постапка за подготовка на суровини за изработка на цигари. Изработка, 

транспорт и пакување на слим и суперслим цигари. Физичко-хемиски карактеристики 

на цигарите. Отпад од обработка и преработка на тутунската суровина. 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 



30 

 

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 

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 (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) 

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. 
Davis D. and 

Nielsen M.T.  

Tobacco: Production, 

Chemistry and 

Technology 
Wiley-

Blackwell 
1999 

2. 

Николић М. 
Технологија прераде 

дувана  

Универзитет 

у Београду, 

Пољопривред

ни 

факултет у 

Земуну 

2004 

3. Георгиев С. Технологии на 

тутуневите изделија 

Пловдив 2002 

 4. Боцески Д. Познавање и 

обработка на 

тутунската суровина 

Прилеп 2003 

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. 

 Radojičić V. 

Praktikum iz 

tehnologije obrade 

duvana  

Poljoprivredni 

fakultet 

Beograd 

2011 

3.     
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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 ПОИ 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) 

трет циклус 

6. Академска година / 

семестар 
прва, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Мицеска, Проф. д-р Марија Србиноска, 

Проф. д-р Биљана Гвероска  

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

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: 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 45+30+75 
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расположиво време 

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 

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 (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) 

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. 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.     

2.     

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

1. Наслов на предметот Одбрани поглавја од заштитата на тутунот од 

болести и плевели 

2. Код ПОИ 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 
прва, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Петре Ташкоски 

Проф. д-р Биљана Гвероска  

9. Предуслови за извршување на 

предметот 
запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се обучат докторантите за научно-

истражувачка работа преку примена на соодветни методи 

11. Содржина на предметната програма:  

Специјална фитопатологија. Проширени познавања од микологија. Превентивни мерки 

за хигиена на магацини, физички, хемиски; агрохемиски средства за заштита на тутунот 

од болестите и на тутунските производи при скалдирање. Понови средстава за заштита 

на тутунот и тутунските производи.  

Принципи на интегрална заштита од болести. 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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 (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) 

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. 
Мицковски Ј. Болести на тутунот 

Стопански 

весник Скопје 
1984 

2. 

Пејчиноски Ф.  

Земјоделска 

фиотпатологија 

(општ дел) 

х 1988 

3. 
Ивановиќ М. Микозе билјака 

Наука, 

Београд 
1992 

 4. 
Арсенијевиќ. 

М. 
Бактериозе билјака 

Научна 

кнјига, 

Београд 

1988 

  
Шутиќ Д, Вирозе билјака 

Нолит, 

Београд 
1983 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1.     

2.     

3.     
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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 ПОИ 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 
прва, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Весна Крстеска 

 

9. Предуслови за извршување на 

предметот 
запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се обучат докторантите за научно-

истражувачка работа преку примена на соодветни методи 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 
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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 

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 (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) 

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. 
Tanasievic, N., 

Ilic., B. 
Posebna entomologija  

Izdavacko 
preduzece, 

Beograd 

1969 

3. 
Колектив 

аутора 

Штеточине у биљној 

производњи књига I 

и II 

Завод за 

издавање 

Београд 

1964 

 4. 
Schmidt L 

Tablice za 

determinaciju insekata 

Sveuciliste u 

Zagrebu 
1970 

 5. 

Мицковски Ј. Болести на тутунот 

Стопански 

весник 

Скопје 

1984 

 6.  

Danon M. 

Stetnici skladista i 

hambara i njihovo 

suzbijanje 

Poljoprivred

ni nakladni 

zavod 

Zagreb  

1954 

  

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. 

 2000 
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Македонија 

2. 

 

Преглед на 

регистрирани 

пестициди во Р. 

Македонија по 

групи. (2010-2014.) 

  

3. 
 

Bulletin EPPO/OEPP/ 

OILB /MOBB/ IOBC  
  

  4. 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 ПОИ 207 

3. Стручна 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, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Гордана Мицеска 

проф. д-р Мирослав Димитриески 

проф. д-р Ана Корубин Алексоска 

9. Предуслови за извршување на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

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: 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 
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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 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 80 бодови 

од 51 до 60 бода 10 бодови 

од 61 до 70 бода 10 бодови 

од 71 до 80 бода 5 (пет) (F)  

од 81 до 90 бода 6 (шест) (Е) 

од 91 до 100 бода 7 (шест) (D) 

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. Боројевиќ С., 

Боројевиќ К., 

Генетика Нови Сад; 1976 

2. Горник Р., Облагородување на 

тутунот 

Прилеп; 1973 

3. Боројевиќ С.,  Принципи и методе 

оплемењивања биља 

Нови Сад 1992 

4. Најческа Ц. Селекција на 

растенијата со 

семепроизводство 

Скопје 1997 

5.  Одбрани поглавја од 

други учебници и 

научни списанија 

  

22.2

. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Костов Д Citogenetics of the 

genus Nicotiana   

Софија 1941-1943. 

2. Ayala F.J., Kiger 

J.A., 

Modern Genetics Menlo Park, 

Californija 

1984 

3. Стојковски Ц. 

Ивановска С. 

Генетика Земјоделски 

факултет, 

Скопје 

2002 

  4.  Студија на случај- 

запознавање со 

резултати од 

автентични 

сопствени 

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

1. Наслов на предметот Облагородување на тутунот 

2. Код ПОИ 208 

3. Стручна 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, втор семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Мирослав Димитриески 

проф. д-р Ана Корубин Алексоска 

9. Предуслови за извршување на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

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: 

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, Студија на случај- 

запознавање со резултати од автентични сопствени истражувања и искуства. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 

бодови 



41 

 

17.3. Активност и учество бодови 

18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 80 бодови 

од 51 до 60 бода 10 бодови 

од 61 до 70 бода 10 бодови 

од 71 до 80 бода 5 (пет) (F)  

од 81 до 90 бода 6 (шест) (Е) 

од 91 до 100 бода 7 (шест) (D) 

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. Корубин-

Алексоска А., 

Димитриески 

М. и сор. 

Практикум по 

генетика, 

селекција и 

семеконтрола на 

тутунот 

Прилеп 2004 

2. Најческа Ц. Селекција на 

растенијата со 

семепроизводство 

Скопје 1997 

3. Горник Р., Облагородување 

на тутунот 

Прилеп; 1973 

22.

2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Боројевиќ С.,  Принципи и 

методе 

оплемењивања 

биља 

Нови Сад 1992 

2. Julio Martincić, 

Vinko 

Kozumplik 

Oplemenjivanje 

bilja 

Zagreb 1996 

3. Manjit S. Kong - 

editor 

Quantitative 

Genetics, Genomics 

and Plant Breeding 

CABI 

Publishing 

2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Одбрани поглавија од семепроизводството и 

доработката на семенскиот материјал 

2. Код ПОИ 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 прва, втор семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р. Ана Корубин Алексоска 

Проф. д-р Мирослав Димитриески 

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да се стекнат со 

проширени знаење за примената на нови технологии во производството на семе и 

доработката на семето од тутунот. 

11. Содржина на предметната програма:  

Биологија на цветањето и олодувањето. Методи на производство на тутунско семе. 

Производство на семенски материјал од фертилни и машкотрерилни сорти тутун. нега 

на семенските насади. Берба и доработка на семенскиот материјал. Складирање и 

чување на сертифицираниот семенски материјал. Испитување на квалитетните својства 

на семето. Законска регулатива за производството и трговијата на семенскиот 

материјал.  

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 10 бодови 
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усна) 

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 (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) 

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. 
Младеноски Т. 

Општо семенарство Скопје 

 
2004 

2. Најческа Ц. Селекција на 

растенијата со 

семепроизводство 

Скопје 1997 

3. Горник Р., Облагородување на 

тутунот 

Прилеп; 1973 

 4.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. Боројевиќ С.,  Принципи и методе 

оплемењивања биља 

Нови Сад 1992 

2. Младеноски 

Т. 

Биологија на семето Земјоделски 

институт, 

Скопје 

1996 

3. Semenarstvo Marjana Milošević, 

Miroslav Malešević 

Naucni inst. 

Za rat. i povr. 

& Nac. lab. za 

ispit. Sem., 

Novi Sad 

2004 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Хемија на тутунските производи напредни поглавија 

2. Код ПОИ 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 
прва, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Марија Србиноска 

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата студентите треба да се 

стекнат со проширени знаење и практично искуство од технологијата на проиаводство 

на различни комерцијални типови тутунски производи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Видови тутунски производи. Цигари од американски, вирџиниски, берлеј и ориенталски 

бленд.  Влијание на биоконституентите од тутунската суровина врз органолептичките 

својства на тутунскиот чад. Хемиски состав на главна и споредна струја на чадот од 

цигарите. Амбиентален тутунски чад од цигари. Физички и хемиски карактеристики на 

тутунскиот чад. Модификација на тутунскиот чад. Адитиви во производство на цигари. 

Самогасечки цигари (LIP, FSC) Производство на пури и цигарилоси. Тутун за виткање 

(RYO/MYO). Видови на тутун за жвакање и нивниот хемиски состав. Електронски 

цигари. 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 
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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 (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) 

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. 
Davis D. and 

Nielsen M.T.  

Tobacco: Production, 

Chemistry and 

Technology 
Wiley-

Blackwell 
1999 

2. 

Browne CL 
The Design of 

Cigarettes. 3rd ed 

harlotte (NC): 

Hoechst 

Celanese 

Corporation 

1990 

3. 
Guerin M. R., 

Jenkins R. A., 

Tomkins B., 

 

The Chemistry of 

Environmental 

Tobacco Smoke: 

Composition and 

Measurement 

 

CRC Press 

LLC 
2000 

 4. 
Одбрани 

трудови 

Beitrage zur 

Tabakforschung 

International 

  

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. 
CORESTA 

Recommended 

methods 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на предметот Оперативен менаџмент - напредни поглавија 

2. Код ПОИ 211 

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, втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Стојаноска  

9. Предуслови за извршување 

на 

предметот 

запишана прва година на трет циклус 

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. 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на 

расположиво време 

45+30+75 

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 (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) 

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. 
Пешески М 

Агропретприемништ

во Скопје 2004 

2.      

3.     

 4.     

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач  Година 

1. 

Пешески М 

Управување со 

квалитетот во 

агрокомплексот 

Скопје 2003 

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 ПОИ 212 

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, втор семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Валентина Пеливаноска  

9. Предуслови за извршување на 

предметот 
запишана прва година на трет циклус 

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: 

Теоретска настава: интерактивна настава (предавања во поголема група со дискусија и 

ангажирање на студентите или индивидуална настава ако групата е помала) 

Практична настава: Теренски и лабораториски испитувања 

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 10 бодови 
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усна) 

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 (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) 

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. 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 на 

почвата 

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 

поглавија 

2. Код ПОИ 213 

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, втор семестар 

7. Број на 

ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Валентина Пеливаноска  

9. Предуслови за извршување на 

предметот 
запишана прва година на трет циклус 

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 шубрива. 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: 

Теоретска настава: интерактивна настава (предавања во поголема група со дискусија и 

ангажирање на студентите или индивидуална настава ако групата е помала) 

Практична настава: Теренски и лабораториски испитувања  

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 

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14. Распределба на расположиво 

време 

45+30+75 

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 10 бодови 
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усна) 

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 (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) 

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. 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 

 4.     

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 

земљиштљ 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  Принципи на добрата земјоделска пракса во 

производството на тутун 

2.  Код  ПОИ  214  

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, втор семестар  7.  Број на ЕКТС  

кредити  

6  

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

Во зависност од областа на докторската дисертација, 

најмногу ќе биде обработуван соодветниот елемент од 

ГАП, а како наставник ќе биде вклучен и менторот 

9.  Предуслови за извршување 

на предметот  

запишана прва година на трет циклус  

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.  

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 одрден  

квалитет и цена, туку дека е произведена на 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, 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 и акциони планови 

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)  
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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  

6 ЕКТС*25 часа = 150  

14.  Распределба на расположиво 

време  

45+30+75  

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  

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 (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)  

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. CORESTA Good Agricultural 

Practices (GAP) 

Guidelines 

 

2003 

 2. FAO  Guidelines Good Agricultural 

Practices for Family 

Agriculture 

 

2007 

 3.  Good Agricultural 

Practices –a working 

concept  

    F A O  G A P    

Working paper 

Series 

 

2007 
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 4.  Прирачник за добра 

земјоделска пракса 

Министерство за 

земјоделство,  

шумарство и 

водостопанство 

на Р.Македонија 

2010 

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 

-Авторизиран 

превод од 

англиското 

издание 

публикувано 

од CRC Press, 

part of Taylor 

& Francis 

Group LLC 

2009 
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ПРИЛОГ 4. ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР КОИ ИЗВЕДУВААТ НАСТАВА НА 

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

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

1. Име и презиме Мирослав Димитриески 

2. Дата на раѓање 01.06. 1954 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

земјоделски 

инжинер 

1979 Универзитет 

“Св.Кирил и 

Методиј” -

Скопје 

Магистер  на 

земјоделски науки 

1990 Земјоделски 

факултет 

Доктор на 

земјоделски науки 

1995  

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Растително 

производство(403) 

Генетика и 

селекција(403

08) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Биотехнички науки 

4 

Поле - Растително 

производство 

(403) 

Област - 

Генетика и 

селекција(403

08), 

физиологија 

на растенијата 

(40307) 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за тутун -

Прилеп 

Редовен професор- 

Научен советник 

 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

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

едногодишни последипломски студии 

 

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

едногодишни после дипломски студии 

 

3. Систематика, класификација на типови 

и сорти на тутун 

група производство на тутун, 

двогодишни после дипломски студии 

 

4. Основи на цитогенетиката на тутунот 

со генетика на тутунот 

група производство на тутун,  

двогодишни после дипломски студии 
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5. Физиологија на растење и развиток на 

тутунот со култура на ткива 

група производство на тутун,  

двогодишни после дипломски студии  

6. Селекција на тутунот со 

семепроизводство 

група производство на тутун,  

двогодишни после дипломски студии  

7. Методологија на истражувачката 

работа 

група обработка и преработка на тутун, 

едногодишни после дипломски студии 

8. Биохемиски промениво 

производството, обработка и 

преработката на тутунот 

група обработка и преработка на тутун, 

двогодишни после дипломски студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. M., Dimitieski, G., Miceska  New lines of aromatic Yaka 

tobacco resistant to TMV. 

45 
ti
Hrvatski i 

5
ti
Međunarodnisimpozij

agronoma. Opatija, 15-

19.02.2010. 

Zbornikradova str. 390- 

393. 

2. M. Dimitrieski,  Transmission of resistance to 

tobacco mosaic virus (TMV) 

in some oriental tobacco 

varieties. 

Tutun/Tobacco, Vol. 

60 N
o
1-6, p. 7-11.  

2010 . 

 

3. Dimitrieski M., Miceska G.  A new and more productive 

variety of Prilep tobacco.  

Second Balkan 

scientific conference of 

biology, 21-23May, 

Plovdiv.  Book of 

abstracts p. 65.(2010); 

Tutun/Tobacco, Vol. 61 

N
o
1-6,p. 59-62.(2011) 

4. Dimitrieski M., Miceska 

G.Taskoski P. 

Investigationof theresistance  

to blue mold (Perenospora 

tabacina Adam) and black 

shank (Phytophtora parasitica 

var. nicotinae) in 

someoriental tobacco 

cultivars and lines 

Тутун/Tobacco, Vol. 62 

N
o
1-6, p. 30-35.,Prilep- 

2012 

 

5. Dimitrieski M., Miceska G. Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties 

Tutun/Tobacco, Vol. 

63 N
o
1-6, p. 1-7., Prilep 

-2013 . 

 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. ДимитриескиМ., 

Мицеска Г.и сор. 

 

раководител 

Банка на гени кај тутунот и 

другите индустриски 

култури 

Министерството за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство(1996-

2000) 
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2. ДимитриескиМ.,Мице

ска Г.и сор. 

 

раководител 

Создавање на отпорни 

ориенталски сорти тутун на 

обичниот мозаик  вирус ( 

TMV ) 

Министерство за 

образование и наука  

(1997- 1999 )                

3. ДимитриескиМ., 

МицескаГ.и сор. 

 

раководител 

Формирање на лабараторија 

за култура на ткиво (invitro)-

Апликативен проект 

Министерството за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство (1998-

1999) 

4. ДимитриескиМ., 

МицескаГ. и сор. 

 

раководител 

Реонирање и 

микрореонирање ( во услови 

на наводнување и сушни 

услови) на постоечките 

признати ориенталски сорти 

во тутунопроизводните 

региони и реони 

Министерството за 

земјоделство, 

шумарство и 

водостопанство  (1999- 

2000) 

5. ДимитриескиМ., 

МицескаГ.и сор. 

 

 

раководител 

Создавање, испитување и 

воведување на нови 

полуориенталски сортитутун 

во приозводството на 

Република Македонија 

Министерство зa 

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 2  

 

11.3. Докторски дисертации 1 

6 (Член на комисија)  

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. M., Dimitieski, G., Miceska  New lines of aromatic Yaka 

tobacco resistant to TMV.  

45 
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni simpozij 

agronoma. Opatija, 15-

19.02.2010. Zbornik 

radova str. 390- 393 .  
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2. M. Dimitrieski,  Transmission of resistance to 

tobacco mosaic virus (TMV) 

in some oriental tobacco 

varieties. 

Tutun/Tobacco, Vol. 

60 N
o
1-6, p. 7-11.  

2010 . 

 

3. Dimitrieski M., Miceska G.  A new and more productive 

variety of Prilep tobacco.  

Second Balkan 

scientific conference of 

biology, 21-23 May, 

Plovdiv.  Book of 

abstracts p. 65.(2010); 

Tutun/Tobacco, Vol. 61 

N
o
1-6,p. 59-62.(2011) 

4. Dimitrieski M., Miceska G. 

Taskoski P. 

Investigation of the 

resistance  to blue mold 

(Perenospora tabacina 

Adam) and black shank 

(Phytophtora parasitica var. 

nicotinae) in someoriental 

tobacco cultivars and lines 

Тутун/Tobacco, Vol. 

62 N
o
1-6, p. 30-

35.,Prilep - 2012 

 

5. Dimitrieski M., Miceska G. Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties 

Tutun/Tobacco, Vol. 

63 N
o
1-6, p. 1-7., Prilep 

-2013 . 

 

6. Dimitrieski M., Miceska G. Productional characteristics 

of some oriental tobacco lines 

resistant to black shank 

(Phytophtora parasitica var. 

nicotianae).  

Tutun/Tobacco, Vol. 63 

N
o
7-12. Prilep -2013 

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 Dimitrieski M., Miceska 

G., 

Newely created 

higer –yeilding 

oriental lines of 

yaka tobacco 

resistent to black 

shank( phytophtora 

parasitica var. 

nicotianae) . 

Internacionalen 

symposium for 

agriculture and food . 12-

14.12.2012,Skopje 

2012 

2 Dimitrieski M., Miceska 

G., Korubin - Aleksoska 

A. 

 

Production 

characteristics of 

four Oriental 

tobacco lines 

resistant to black 

shank (Phytophtora 

parasitica var. 

nicotianae). 

CORESTA Meeting, 

Agro –Phyto group, 

Brufa di Torgiano, 

APPOST 14. 

. 

2013   

 

3. Dimitrieski M., Miceska 

G., 

Newly created lines 

yaka tobacco 

Proceedings of  X jubilee 

national scientific 
2014 
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resistant to the 

common mosaic 

virus (TMV) and 

black shank 

disease. 

conference with 

international 

participation. Ecology 

and health. 5 june 

Plovdiv,Bugaria.P.137-

140. 
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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 Ана Корубин - Алексоска 

2. Дата на раѓање 1.10.1957 

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 

Дипломиран  

земјоделски  

инженер 

1983 Земјоделски 

факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје 

Магистер на 

земјоделски науки 

 

1988 

 

 

Земјоделски 

факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје 

 Доктор на 

земјоделски науки 

1998 Земјоделски 

факултет - Скопје 

Ун. „Св. Кирил и 

Методиј“ - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

400 

Растително 

производство 

403 

Друго 40309 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

 

биотехнички науки 

4 

 

 

Растителнопро

изводство 403 

 

 

Генетика и 

селекција на 

растителното  

производство 

40308 и  

Индустриски 

растенија (тутун) 

40302 
8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за 

тутун - Прилеп 

Научен советник – редовен 

професор, 

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. 

 

Типови  и сорти на тутун (задолжителен) 

Генетика и  селекција на тутунот (изборен) 

Систематика, класификацијанатипови и 

сортинатутун(з) 

Производство на тутун – едногод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – едногод. 

ст./НИТП 
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4. 

5. 

Селекција на тутунот со семепроизводство 

(и) 

Основинацитогенетиканатутунотсогенетик

анатутунот (и) 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

Производство на тутун – двогод. 

ст./НИТП 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

Познавање и обработка на тутунската 

суровина 

Технологија на производство на 

реконституиран тутун 

Обработка и преработка на тутун-

едно.с./НИТП 

Обработка и преработка на тутун-

дног.с./НИТП 

Обработка и преработка на тутун-

дног.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.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Р,бр

. 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 

 

___ 

 

2. 

 

___ 

 

3. 

 

 

___ 

 

4 

 

 

___ 

 

5. 

 

 

___ 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana, NIKOVA Violeta, 

ALEKSOSKI Jane 

_________________________

ALEKSOSKI Jane,  

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

 

_________________________ 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana   

ALEKSOSKI Jane  

 

_________________________ 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana   

ALEKSOSKI Jane  

 

_________________________ 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana 

ALEKSOSKI Jane  

 

_________________________ 

Regression analysis of the 

inheritance of leaf size in F1 and 

F2 progenies in various tobacco 

genotypes    

____________________________

Dеgrее of Inheritance and 

Heritability of Yield in Parental 

Genotypes and F1 Hybrids of 

Tobacco. 

____________________________ 

 

Heritability of Quantitative Traits 

in F1 and F2 Progenies of some 

Tobacco Varieties. 

____________________________ 

 

Investigations of Combining 

Abilities in Diallel Set of Varieties 

Belonging to Several Tobacco 

Types 

____________________________ 

 

Investigations of the variability of 

quantitative characters in tobacco 

varieties and their F1 and F2 

hybrids 

____________________________ 

 

BIOTECHNOL. & 

BIOTECHNOL. 

EQ. 

24/2010/SE(Specia

l edition-line): 401 

– 406, 2010 

_______________ 

 

Journal of 

Agricultural 

Sciences,  

Belgrad, 56 (3): 

165 – 172 

2011 

_______________ 

Agriculturae 

Conspectus 

Scientificus. 

Vol.77, № 4: 1-4, 

2012 

_______________ 

Agriculturae 

Conspectus 

Scientificus. 

Vol.77, № 4: 203-

206, 2012 

_______________ 

 

Тутун / Tobacco, 

7-12: 20-26, 

2013 

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

Ред. 

Бр. 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ана Корубин-Алексоска 

Раководител 

Еколошка и генетска 

варијабилност на бројот на 

листовите и приносот по 

страк кај тутунот 

(Nicotianatabacum L.).  

Министерство за 

образование и наука  

Јуни, 2003 

2. Ана Корубин-Алексоска 

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  

Јули, 2007 

3. Ана Корубин-Алексоска 

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. 

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  3 (член во комисија) 

11.3. Докторски дисертации  3 (член во комисија) 

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. 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

 

Inheritance and genetic 

analysis of yield in tobacco 

varieties and their diallel F1, 

F2 and BC1 progen 

Тутун / Tobacco1-12, 

стр.79-87 

2010 

2. 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

Variabilityof Morphological 

Traits in Tobacco 

Proceedings, p. 446 - 

450,  
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ALEKSOSKI Jane,  45
th
 Croatian and 5

th
 

International 

Symposium on 

Agriculture, Opatija, 

15
th
 - 19

th
,February 

2010 

3. 

 

ALEKSOSKI Jane,  

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

 

Heritability as indicator for 

gradue of inheritance for 

quantitative traits in tobacco 

 

Proceedings, p. 359 - 

362 

45
th
 Croatian and 5

th
 

International 

Symposium on 

Agriculture, Opatija, 

15
th
 - 19

th
, February 

2010 

4. 

 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana  

ALEKSOSKI Jane,  

 

Graphic analysis of the 

inheritance of leaf size in 

some tobacco varieties and 

their diallel F1 and F2 

hybrids 

Тутун / Tobacco, 1-6, 

p. 8-19 

2013 

 

5. 

 

DIMITRIESKI Miroslav,  

MICESKA Gordana, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana,  

 

Productional characteristics 

of some oriental tobacco lines 

resistant to black shank 

(Phytophthoraparasitica var. 

nicotianae) 

Тутун / Tobacco, 7-

12, p. 1-7 

2013 

 

6. 

 

ALEKSOSKI Jane,  

DIMITRIESKI Miroslav, 

KORUBIN-ALEKSOSKA 

Ana 

Investigations of heritability 

as an indicator of the 

inheritance of quantitative 

characters in tobacco 

Тутун/Tobacco, 7-12, 

p. 54-62 

2013 

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

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Рe. 

бр. 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференц

ија 

Годи

на 

1. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

ALEKSOSKI Jane 

 

Heritability of quantitative 

traits in F1 and F2 progenies 

of some domestic and 

foreign tobacco varieties 

44
th
 Croatian and 

4
th
 International 

Symposium on 

Agriculture 

2009 

2. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

ALEKSOSKI Jane 

 

Combining quantitative 

characters in breeding the 

lines of Nicotianatabacum L. 

with diallel crossings 

IV Congress of 

the Serbian 

Genetic Society 

2009 

3. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

ALEKSOSKI Jane 

 

Ranking of parents 

anddiallel F1 hybrids in 

tobacco on the basis of their 

combining abilities 

CORESTA 

Meeting, Rovinj - 

Croatia 

 

2009 
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4. ALEKSOSKI Jane 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

 

Heritability as indicator for 

grade of inheritance for 

quantitative traits in tobacco 

45
th
 Croatian and 

5
th
 International 

Symposium on 

Agriculture  

2010 

5. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

ALEKSOSKI Jane 

 

Variability of morphological 

traits in tobacco  

 

45
th
 Croatian and 

5
th
 International 

Symposium on 

Agriculture 

2010 

6. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

NIKOVA Violeta,  

ALEKSOSKI Jane 

 

Regression Analysis of the 

Inheritance of Leaf Size in 

F1 and F2 Progenies in 

Various Tobacco Genotypes 

Second Balkan 

Conference on 

Biology, Plovdiv, 

Bulgaria    

2010 

8. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

PELIVANOSKA 

Valentina, 

MITRESKI Milan, 

TRAJKOSKI Jordan, 

MAVROSKI Robin 

Dry Tobacco Yield in Some 

Prilep Tobacco Varieties 

 

International 

Symposium for 

Agriculture and 

Food, 

65 Years Faculty 

of Agricultural 

Sciences and 

Food, Skopje 

2012 

9. KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana, 

MICESKA Gordana, 

DIMITRIESKI 

Miroslav, ALEKSOSKI 

Jane 

Plant Breeding for Creation 

of Late – Maturing Oriental 

Tobacco Genotypes 

CORESTAMeetin

g,  Brufa di 

Torgiano - Italy 

 

2013 

10 DIMITRIESKI Miroslav, 

MICESKA Gordana,  

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana 

Production characteristics of 

four Oriental tobacco lines 

resistant to black shank 

(Phytophthoraparasitica 

var. nicotianae) 

CORESTAMeetin

g,  Brufa di 

Torgiano - Italy 

 

2013 

11 KORUBIN-

ALEKSOSKAAna, 

ARSOV Zlatko, 

MICESKA Gordana, 

GVEROSKA Biljana, 

DIMITRIESKI Miroslav, 

ALEKSOSKI Jane, 

BEBIĆ Žarko 

Detection of resistance to 

diseases in a trial with diallel 

crosses of tobacco 

49
th
 Croatian and 

9
th
 International 

Symposium on 

Agriculture 

2014 

12 MICESKA Gordana, 

KORUBIN-

ALEKSOSKAAna, 

GVEROSKA Biljana, 

DIMITRIESKI Miroslav 

Investigations of some 

quantitative traits in 

autochthonous tobacco 

varieties in Republic of 

Macedonia 

49
th
 Croatian and 

9
th
 International 

Symposium on 

Agriculture 

2014 

13 GVEROSKA Biljana, 

MICESKA Gordana, 

DIMITRIESKI Miroslav, 

KORUBIN-

ALEKSOSKA Ana 

Effect of the plant hormone 

kinetin on reducing the 

intensity of brown spot 

disease on tobacco 

49
th
 Croatian and 

9
th
 International 

Symposium on 

Agriculture 

2014 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

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

1. Име и презиме Валентина Пеливаноска 

2. Дата на раѓање 14.06.1965 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Докотор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 1988 Факултет за земјоделски 

науки и храна - Скопје 

Постипломски 1995 Факултет за земјоделски 

науки и храна - Скопје 

Докторски 1999 Научен институт за 

тутун - Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Наука за 

земјиштето и 

хидрологија 

401  

Педологија (40100) 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Растително 

производство

403 

Индустриски култури 

(40302) 

Плодност на почвата и 

фертиригација (40309) 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за тутун - Прилеп Научен советник, 

Редовен професор 

(40302 и 40309) 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Технологија на производство на тутун  Едногодишни и двегодишни 

постдипломски студии Производство на 

тутун - НИТП 

2. Методологија на истражувачката 

работа 

Едногодишни и двегодишни 

постдипломски студии Производство на 

тутун - НИТП 

3. Еколошки аспекти во производството 

на тутун 

Двегодишни постдипломски студии 

Производство на тутун - НИТП 

4.  Технологија на производство на 

тутунски расад 

Двегодишни постдипломски студии 

Производство на тутун - НИТП 

5. Технологија на производство на 

крупнолисни тутуни 

Двегодишни постдипломски студии 

Производство на тутун - НИТП 

6. Екологија на обработка и преработка 

на тутун 

Двегодишни постдипломски студии 

Обработка и преработка на тутун - НИТП 

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.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Filiposki Kiril, Mitkova 

Tatjana, Markoski Mile 

Heavy metal content in soil 

and  tobacco leaves at the 

region of Skopje, Republic of 

Macedonia 

International Scientific 

Conference, Lend, Usage 

and Protection, 

Proceedings, p.55-59, Novi 

Sad, R. Serbia2011 

2. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Mitreski Мilan, Mavroski 

Robin  

Change in quantitative and 

qualitative characteristics of 

tobacco variety JK-48 

depending on mineral 

nutrition. 

Tutun/Tobacoo Vol.62 

N°7-12, pp. 72-78, 2012 

3. Vait Ajro, Jordanoski 

Momcula,Pelivanoska 

Valentina, Jordanoska 

Biljana,Resmi Ziba.  

Waste sludge from minicipal 

wastewater treatment plants 

and its valorization in 

agricultural production. 

Science and Technologies, 

Plant Studies, vo II, No 6, 

192-199,2012 

4. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the oriental 

tobacco variety NS-7. 

Field and Vegetable Crops 

Research, vol. 50, br. 1, 

str. 43-48,  2013 

5. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical characteristics 

of tobacco raw material type  

Virginia grown in Republic of 

Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

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

2013 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Истражување на полуцијата 

на тутунската суровина со 

тешки метали во Р. 

Македонија 

Научен институт за 

тутун – Прилеп2004-

2006 

2. Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Мониторинг на плодноста 

на тутунските почви во 

Република Македонија и 

мерки за нејзино 

подобрување за 2007 

година 

Научен институт за 

тутун – Прилеп   2007 

3. Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

Маргарита Наумоска 

Систематска контрола на 

плодноста на тутунските 

почви во пелагонискиот 

тутунопроизводен реон, 

како услов за рационално 

ѓубрење и производство на 

тутунска суровина за 

странскиот пазар  

Научен институт за 

тутун – Прилеп 2002-

2004 

4. Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Марија Србиноска 

Investigation of the ehisting 

and creation of new gene 

plasm for oriental tobaccos in 

Scientific Tobacco 

Institute and Tobacco- 

Prilep and Tobacco 

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

Гордана Мицеска 

Мирослав Димитриески 

Јордан Трајкоски 

Милан Митрески 

Миле Маркоски 

agroecological conditions of 

the Republic of Macedonia 

and Republic of Bulgaria  

Products Institute –

Plovdiv.2010 -2013 

5. Марија Србиноска 

Валентина Пеливаноска 

Кирил Филипоски 

Јордан Трајкоски 

 

Unconventional use of 

tobacco and waste from 

production and processing  

 

Scientific Tobacco 

Institute and Tobacco- 

Prilep and Tobacco 

Products Institute –

Plovdiv. 2012-2013 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. 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.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Пеливаноска Валентина Упатство за земање на 

почвени примероци 

Научен институт за тутун 

– Прилеп 2010 

2.    

3.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи - 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации - 

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

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

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana,  

Filiposki Kiril, Mitkova 

Tatjana, Markoski Mile 

Heavy metal content in soil 

and  tobacco leaves at the 

region of Skopje, Republic of 

Macedonia 

International Scientific 

Conference, Lend, Usage 

and Protection, 

Proceedings, p.55-59, Novi 

Sad, R. Serbia 2011 

2. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Mitreski Мilan, Mavroski 

Robin  

Change in quantitative and 

qualitative characteristics of 

tobacco variety JK-48 

depending on mineral 

nutrition. 

Tutun/Tobacoo Vol.62 

N°7-12, pp. 72-78, 2012 

3. Vait Ajro, Jordanoski 

Momcula, Pelivanoska 

Waste sludge from minicipal 

wastewater treatment plants 

Science and 

Technologies, Plant 
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Valentina, Jordanoska 

Biljana, Resmi Ziba.  

and its valorization in 

agricultural production. 

Studies, vo II, No 6, 192-

199, 2012 

4. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the 

oriental tobacco variety NS-

7. 

Field and Vegetable Crops 

Research, vol. 50, br. 1, 

str. 43-48,  2013 

5. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical characteristics 

of tobacco raw material type  

Virginia grown in Republic 

of Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

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

2013 

6. 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, No 2 

–in press. 

2014 

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

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some fertilizers on 

quantitative and qualitative  

characteristics of the oriental 

tobacco variety NS-7. 

Field and Vegetable Crops 

Research, vol. 50, br. 1, 

str. 43-48,  2013 

2. Kalamanda Obrenija, 

Pelivanovska Valentina 

 

Some physical characteristics 

of tobacco raw material type  

Virginia grown in Republic 

of Srpska production area 

Acta Agriculturae Serbica 

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

2013 

3. Jordanoska Biljana, 

Stafilov Trajce, 

Pelivanoska Valentina, 

Bačeva K  

 

Assessment Of The Content 

Of Chemical Elements In 

Soil And Its Properties Used  

For Tobacco Cultivation In 

The Republic Of Macedonia. 

Bulgarian Journal of 

Agricultural Science, No 2 

–in press. 

2014 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Година 

1 Pelivanoska, Valentina 

 

 

Soil fertility control 

- condition for a  

stable and rational 

agricultural 

production 

Intermational Konference 

Soil Tillage and Ecology, 

pp.460, 

Albena, Bulgaria 

 

2009 

2 Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana 

 

Effect of some 

fertilizers on  

quantitative and 

qualitative 

characteristics of 

the oriental tobacco 

variety NS-7. 

IV International 

Conference UNS - PSU 

Biotechlogy and 

Biodiversity. Novi Sad 

2012 

3. Pelivanoska Valentina, 

Jordanoska Biljana, 

Filiposki Kiril, Mavroski 

Robin 

 

Impact of climate 

change on the 

production of 

tobacco in the 

region of Prilep 

 

International symposium 

for agriculture and food, 

12-14 December, Skopje, 

R.Makedonija 

 

2012 

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

2. Дата на раѓање 27.11.1951 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен  

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Додипломски 1975 Факултет за 

земјоделски науки 

и храна - Скопје 

Постдипломски 1988 Факултет за 

земјоделски науки 

и храна - Скопје 

Докторски 1999 Научен институт за 

тутун-Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Растително 

производство 

403 

Генетика и 

селекција 40308 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 
Наука за 

земјиштето и 

хидрологија 

Економика на 

землоделството и 

развој 40103 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Научен институт за 

тутун- Прилеп 

редовен професор 

Економика на земјоделството и 

развој 

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. Оперативен менаџмент 

Законска регулатива во 

производството и обработката на 

тутунската суровина  

Управување со квалитетот на 

земјоделските производи 

-Производство на тутун 

-Обработка и преработка на тутунските 

производи 

Научен институт за тутун- Прилеп 

2.   

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 
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1, Mile Pesevski, Blaze 

Filiposki, Dragic Zivkovic, 

Snezana Stojanoska, 2010 

Balance of tobacco in 

Republic  of Macedonia, 

Тутун/Tobacco, Vol.60 N.1-

6, 62-66,2010godina 

Univerzity”St.Кliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific Tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

2. Mile Pesevski, Blaze 

Filiposki, Dragic Zivkovic, 

Snezana Stojanoska,2011  

Important features of tobacco 

production in the republic of  

Macedonia,Тутун/Tobacco, 

Vol. 61,N.1-6,49-58, 2011 

godina  

Univerzity” St.Kliment 

Ohridski “- Bitola, 

Scientific Tobacco 

institute – Prilep, R. 

Macedonia 

3. Snezana Stojanoska . 2011 Indicators of purchased 

cuantities of tobacco types in 

the Republic of Macedonia, 

Тутун/Tobacco, Vol.61, N.7-

12,86-94,2011 godina. 

Univerzity” St. Kliment 

Ohridski- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

4. Snezana Stojanoska , Lazar 

Stojanoski.2013 

Economik effects of tobacco 

farming in Macedonia –case 

study of 2011 

crop,Тутун/Tobacco, Vol.63, 

N.1-6, 63-71.2013 godina. 

Univerzity”’ St. Kliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

5. Snezana Stojanoska Regionalization of tobacco 

production in Republic of 

Macedonia Тутун/Tobacco, 

Vol.63, N.7-12, 85-88.2013 

godina. 

Univerzity”’ St. Kliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Снежана Стојаноска-

раководител на проект  

Изнаоѓање на најпогодна 

организациона форма за 

производство на 

вирџиниски тутуни во 

република Макењдонија 

Финансиран од 

Министерството за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

Институт за тутун- 

Прилеп 

2000-2002 година 

2. Д-р Ввалентина 

Пеливаноска- 

раководител на проектот 

Д-р Снежана 

Стојаноскака- 

Соработник -истражувач 

Влијание на 

агроеколошките услови  и 

применетата агротехника 

врз квалитетно-

квантитетните 

карактеристики на типот 

берлеј  во охридско –

струшкиот 

тутунопроизводен реон 

Финансиран од 

Мнистерството за 

образование и наука на 

Република Македонија 

Институт за тутун- 

Прилеп 

2000-2002 година 

3. Д-р  Снежана Стојаноска, 

Раководител на проектот 

Регионално програмирање 

на обемот и структурата на 

производството на тутун во 

Р. Македонија 

Финансиран од 

Министерството за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

ЈНУ Институт за тутун- 

Прилеп 

2004-2006 година 

4. Д-р Лазар Стојаноски, 

Раководител на проект 

 Д-рСнежана Стојаноска-

Глобалните промени- битен 

фактор за стратегиско 

планирање на 

Научно-истражувачки 

проект ,  Интерен повик 

за  истражувачки 
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соработник истражувач производството на тутун во 

Република  Македонија 

проекти на центарот  за 

научно-истражувачка 

работа при 

Економскиот факултет- 

Прилеп, бр, 12-178/1 од 

02.06.2011 година   , 

издаден  

2012 година 

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Снежана Стојаноска Диви видови тутун, 

квантитативна анализа на 

морфолошките, 

биолошките и 

физиолошките својства 

НИП, Метафора- 

Прилеп 

1998година 

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. Mile Pesevski, Blaze 

Filiposki, Dragic Zivkovic, 

Snezana Stojanoska, 2010 

Balance of tobacco in 

Republic  of Macedonia, 

Тутун/Tobacco, Vol.60 N.1-

6, 62-66,2010godina 

Univerzity”St.Кliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific Tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

2. Mile Pesevski, Blaze 

Filiposki, Dragic Zivkovic, 

Snezana Stojanoska,2011  

Important features of tobacco 

production in the republic of  

Macedonia,Тутун/Tobacco, 

Vol. 61,N.1-6,49-58, 2011 

godina  

Univerzity” St.Kliment 

Ohridski “- Bitola, 

Scientific Tobacco 

institute – Prilep, R. 

Macedonia 

3. Snezana Stojanoska . 2011 Indicators of purchased 

cuantities of tobacco types in 

the Republic of Macedonia, 

Тутун/Tobacco, Vol.61, N.7-

12,86-94,2011 godina. 

Univerzity” St. Kliment 

Ohridski- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

4. Snezana Stojanoska , Lazar Economik effects of tobacco Univerzity”’ St. Kliment 
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Stojanoski.2013 farming in Macedonia –case 

study of 2011 

crop,Тутун/Tobacco, Vol.63, 

N.1-6, 63-71.2013 godina. 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

5. Snezana Stojanoska Regionalization of tobacco 

production in Republic of 

Macedonia Тутун/Tobacco, 

Vol.63, N.7-12, 85-88.2013 

godina. 

Univerzity”’ St. Kliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

6. Snezana Stojanoska Dinamic presentationof the 

oriental and semi-oriental 

tobacco production in the 

Balkan countries and in R. 

Macedonia. Vol. 64, N1-6, 

62-69, 2014 

Univerzity”’ St. Kliment 

Ohridski”- Bitola, 

Scientific tobacco 

institute- Prilep, R. 

Macedonia 

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 Snezana Stojanoska  

 

Tobacco 

production in thre 

Pelagonia region, 

R. Macedonia  

  Balkan agricultural 

congress,  

 

 8-

11.09.201

4 Edirne 

Turcija 

2     

3.     
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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/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор на земјоделски науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

земјоделски 

инженер 

1977 Земјоделски  

Факултет- 

Скопје 

Магистер 1994 Зем. Фак.- 

Скопје 

Докторат 1990 Зем. Фак.- 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки Заштита на 

растенијата 

Фитопатологија 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје 

Биотехнички науки 

Поле Заштита на 

растенијата 

Област 

Фитопатологија 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за тутун-Прилеп Научен советник, 

Фитопатолгија 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Заштита на тутунот Едногодишни студии/ НИТ-Прилеп 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

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 

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.   

2.   
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10. Селектирани резултати во последните пет години 

 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, TashkoskiPetre Antagonism of 

Trichodermaasperellum to 

Phytophthoraparasitica var. 

nicotianae. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 7-

12, pp. 45-53, Prilep, 

2013. 

2. TashkoskiPetre Fusarium rot on 

Orobancheramosa-

broomrape on tobacco in the 

Republic of Macedonia. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 1-6, 

pp. 47-55,  Prilep, 2013. 

3. TashkoskiPetre The use of 

Trichodermaasperellum in 

the control of pathogenic 

fungus 

RhizoctoniasolaniKunh. 

Tobacco Vol. 62, N
o
 7-

12, pp. 79-86, Prilep, 

2012. 

4. TashkoskiPetre Evaluation of the antagonistic 

effect of 

Trichodermaasperellum 

against the pathogen 

Pythiumdebaryanum. 

Tobacco Vol. 62, N
o
 1-6, 

pp. 36-44, Prilep, 2012. 

5. Ташкоски 

Петре,Чифлигароски 

Зоран 

Можностизаприменанабио

фунгицидотTrifender WP во 

заштитата на тутунскиот 

расад. 

Заштитанарастенија, 

година XXII, Vol. XXII, 

29-35, Скопје, 2011. 

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 

Phytophthoraparasitica 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. 
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4. Димеска Вера, 

Ташкоски Петре 

Peronosporatabacina A. 

причинител на пламеницата 

кај тутунот, економски 

значајна болест, со 

меѓународни размери. 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2001-2004. 

 

 

5. 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.    

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. Tashkoski Petre Antagonism of 

Trichodermaasperellum to 

Phytophthoraparasitica var. 

nicotianae. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 7-

12, pp. 45-53, Prilep, 

2013. 

2. TashkoskiPetre Fusarium rot on 

Orobancheramosa-

broomrape on tobacco in the 

Republic of Macedonia. 

Tobacco Vol. 63, N
o
 1-6, 

pp. 47-55,  Prilep, 2013. 

3. TashkoskiPetre The use of Tobacco Vol. 62, N
o
 7-
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Trichodermaasperellum in 

the control of pathogenic 

fungus 

RhizoctoniasolaniKunh. 

12, pp. 79-86, Prilep, 

2012. 

4. TashkoskiPetre Evaluation of the antagonistic 

effect of 

Trichodermaasperellum 

against the pathogen 

Pythiumdebaryanum. 

 

Tobacco Vol. 62, N
o
 1-6, 

pp. 36-44, Prilep, 2012. 

5. Ташкоски Петре, 

Чифлигароски Зоран 

Можности за примена на 

биофунгицидот Trifender 

WP во заштитата на 

тутунскиот расад. 

Заштитанарастенија, 

година XXII, Vol. XXII, 

29-35, Скопје, 2011. 

6. TashkoskiPetre, Miceska 

G., Dimitrieski M. 

Tobacco reaction to toxic 

metabolites of the pathogen 

Phytophthoraparasitica var. 

nicotianae. 

Tobacco, Vol. 60, N
o 

7-

12, pp. 112-120, Prilep, 

2010.  

 

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 Ташкоски Петре Фузариозно гниење 

на Orobanche 

ramoseчума на 

тутунот во Република 

Македонија. 

XXXVII-мо 

Традиционално 

Советување за заштита 

на растенијата на 

Република Македонија, 

20-21 декември, Охрид. 

2012 

2 Ташкоски Петре, Проверување на 

антагонистичката 

способност на 

Trichodermaasperellu

m против некои 

почвени 

фитопатогени габи 

кај тутунот. 

XXXVI-то 

Традиционално 

Советување за заштита 

на растенијата на 

Република Македонија, 

6-9 декември, Охрид. 

2011 

3. Ташкоски Петре 

Чифлигароски 

Зоран 

Можности за 

примена на 

биофунгицидот 

Trifender WP во 

заштитата на 

тутунскиот расад. 

XXXV-то 

Традиционално 

Советување за заштита 

на растенијата на 

Република Македонија, 

23-26 ноември, Охрид. 

2010 
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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 VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Научен советник 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран биолог 1984 ПМФ, Институт 

за биологија, 

Скопје 
Магистер за  1993 ПМФ, Институт 

за биологија, 

Скопје 

Доктор на биолошки 

науки 

2001 ПМФ, Институт 

за биологија, 

Скопје  

Научен советник 2009 Научен 

институт за 

тутун - Прилеп 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Природно-

математички науки 1 

биотехнички науки 4 

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 1 

биотехнички науки 4 

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 

Институција  Научно звање 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Типови и сорти на тутун Производство на тутун – едногодишни 

Научен институт за тутун 

2. Физиологија на растенија  Производство на тутун -– едногодишни 

Научен институт за тутун 

3.  Генетика и селекција на тутунот  Производство на тутун– едногодишни 

Научен институт за тутун 

4.  Физиологија на растенијата со 

физиолошко – биохемиски основи на 

производството на тутун 

Производство на тутун– двегодишни , 

Научен институт за тутун 

5. Физиологија на растење и развиток на 

тутунот со култура на ткива-  

Производство на тутун– двегодишни , 

Научен институт за тутун 

6.  Основи на цитогенетиката на тутунот 

со генетика на тутунот  

Производство на тутун– двегодишни,  

Научен институт за тутун 

7.  Биохемиски промени во 

производството, обработката и 

преработката на тутунот  

Обработка и преработка на тутун – 

двегодишни ,  Научен институт за тутун 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Мицеска Г.  
 

Agronomic characteristics of 

dihaploid lines of oriental 

tobacco obtained in vitro.  

Agriculturae conspectus 

scientificus (ACS)  Vol. 

74, No 4 , p 305-308. 

2009. 

2. Мицеска Г   

 

Determination of the level of 

androgenesis in tobacco  

JCEA Vol.12 (2011) , 

N
0
3 p. 515-518. 

3. Miceska G., Dimitrieski M.  

 

Morfološke karakteristike 

novih linija oriјentalnog 

duhana tipа prilep otpornog 

na TMV.  

45 
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni simpozij 

agronoma. Zbornik 

radova . str. 466-469 

.2010 

4. Dimitieski M., Miceska G.   New lines of aromatic Yaka 

tobacco resistant to TMV 

. 45
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni simpozij 

agronoma. Opatija, 15-

19.02.2010. Zbornik 

radova . str. 390- 393 . 

5. Dimitrieski M., Miceska G.  

 

Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties.  

2013 . Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
1-6, p. 1-7. 

 

 

 

 

6. Dimitrieski M., Miceska G.  

 

Productional characteristics 

of some oriental tobacco lines 

resistant to black shank 

(Phytophtora parasitica var. 

2013. Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
7-12. 
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nicotianae).  

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 

тутунопроизводните 

региони и реони 

Министерството за 

земјоделство, шумарство 

и водостопанство  (1999- 

2000) 

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

Создавање, испитување и 

воведување на нови 

полуориенталски сорти 

тутун во приозводството на 

Република Македонија 

Министерство за 

      образование и наука 

(2001-2003) 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1,    

2.    

3.    

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 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Мицеска Г.  
 

Agronomic characteristics of 

dihaploid lines of oriental 

tobacco obtained in vitro.  

Agriculturae conspectus 

scientificus (ACS)  Vol. 

74, No 4 , p 305-308. 

2009. 

2. Мицеска Г   

 

Determination of the level of 

androgenesis in tobacco  

JCEA Vol.12 (2011) , 

N
0
3 p. 515-518. 

3. Miceska G., Dimitrieski M.  

 

Morfološke karakteristike 

novih linija oriјentalnog 

duhana tipа prilep otpornog 

na TMV.  

45 
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni simpozij 

agronoma. Zbornik 

radova . str. 466-469 

.2010 

4. Dimitieski M., Miceska G.   New lines of aromatic Yaka 

tobacco resistant to TMV 

. 45
ti
 Hrvatski i 5

 ti
 

Međunarodni simpozij 

agronoma. Opatija, 15-

19.02.2010. Zbornik 

radova . str. 390- 393 . 

5. Dimitrieski M., Miceska G.  

 

Monohybrid recessive 

inheritace of the length of 

growing period in some 

oriental tobacco varieties.  

2013 . Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
1-6, p. 1-7. 

 

 

 

 

6.  Dimitrieski M., Miceska 

G.  

 

Productional characteristics 

of some oriental tobacco lines 

resistant to black shank 

(Phytophtora parasitica var. 

nicotianae).  

2013. Tutun/Tobacco, 

Vol. 63 N
o
7-12. 

 

 

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/конференци

ја 

Годи

на 

1 Димитриески М., 

Мицеска Г.  

 

Newely created higer–yeilding 

oriental lines of Yaka tobacco 

resistent to black shank 

(Phytophtora parasitica var. 

Nicotianae) 

Меѓународен 

симпозиум за 

земјоделство и 

храна. Скопје 

2012. 

2 Dimitrieski M., 

Miceska G., 

Korubin - Aleksoska 

A.  

 

Production characteristics of four 

Oriental tobacco lines resistant to 

black shank (Phytophtora 

 parasitica var. nicotianae).  

CORESTA 

Meeting, Agro –

Phyto group, Brufa 

di Torgiano, 

2013. 

3.  MiceskaG., 

Dimitrieski M., 

Korubin - Aleksoska 

A., Gveroska B..  

 

Investigation of some quantitative 

traits in autochthonous tobacco 

varieties in R. of Macedonia. 

49-ти Хрватски/ 9 

Меѓународен 

симпозиум на 

агрономи . 

Дубровник 

2014, 

16-21 

февру

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

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

1. Име и презиме Марија Србиноска 

2. Дата на раѓање 31.01.1965 година 

3. Степен на образование VIII/1 

4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран биолог 1988  Природно-

математичкиот 

факултет - Скопје 

Магистер по 

технички науки 

1989 Технолошко-

металуршкиот 

факултет - Скопје 

Доктор по технички 

науки 

2005 Технолошко-

металуршкиот 

факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Техничко-

технолошки науки 2 

Технологија на 

прехранбени 

производи 221 

Технологија на 

полоделски 

производи 22102 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко-

технолошки науки 2 
Технологија на 

прехранбени 

производи 221 

Технологија на 

полоделски 

производи 22102 
8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Научен институт за тутун-Прилеп 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ 

- Битола 

Научен советник 

Редовен професор 

Хемија и биохемија на 

на производи од 

растително потекло 

40309 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. 

Методологија на истражувачка работа 

Производство на тутун, едногодишни 

студии 

Научен инстутут за тутун 

2. 

Методологија на истражувачка работа 

Производство на тутун, двогодишни 

студии 

Научен инстутут за тутун 

 3. 
Законска регулатива во 

производството на тутун 

Производство на тутун, двогодишни 

студии 

Научен инстутут за тутун 

 4. Хемија на тутунските преработки и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун, 

едногодишни студии 
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Научен инстутут за тутун 

 5. 

Методологија на истражувачка работа 

Обработка и преработка на тутун, 

едногодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

 6. 
Хемија на тутунските преработки и 

тутунскиот чад 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

 7. 
Технологија на производство на 

цигари 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

 8. 
Репроматеријали во обработката и 

преработката на тутун 

Обработка и преработка на тутун, 

двогодишни студии 

Научен инстутут за тутун 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Djulančić N., Radojičić V., 

Srbinoska M., 

The influence of tobacco blend 

composition on the carbon 

monoxide formation in 

mainstream cigarette smoke 

Archives of Industrial 

Hygiene and 

Toxicology(2013)No. 1, 

vol. 64, 107-113  

 

2. Radojičić V., Đulančić
. 
N.,  

Srbinoska M., 

Effect of type and quantity of 

silicate materials directly 

added to the mixture on the 

changes the physical 

characteristics of cigarettes 

Tutun/Tobacco (2011) 

Vol. 61, No 7-12,100-

104 

 

3. Srbinoska M., Kirkova S., Испитување на влијанието 

на некои физички 

карактеристики на цигарите 

врз составот на чадот 

Тутун/Tobacco (2010) 

Vol. 60, No .7-12, 127-

133 

 

4. Ilievski B., Živković D., 

Jakimovska Popovska V., 

Srbinoska M., Filiposki B.,  

Possibilities for utilization of 

tobacco steams for production 

of energetic briquettes 

Journal of Agricultural 

Sciences(2010) vol.55, 

No. 1, 45-54 

5. Srbinoska M., Rafajlovska 

V.,  

Determination of tocopherols 

and tocotrienols in tobacco 

seed oil by a normal-phase 

liquid chromatography 

Analytical Chemistry: 

An Indian Journal 

(2009) Vol.8, Issue 4, 

246-251  

 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Srbinoska M.,Pelivanoska 

V.,  Filiposki K., Krsteska 

V., Risteski I., 

Unconventional use of 

tobacco and waste from 

production and processing 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 

Република Македонија 

и ИТП Република 

Бугаријa/ 2010-2012. 

2. Pelivanoska V.,  Filposki 

K., Srbinoska M.,Krsteska 

Investigation of the existing 

and creation of new gene 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 
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V., Risteski I.,  plasm for oriental tobaccos in 

agroecological conditions of 

the Republic of Macedonia 

and Republic of Bulgaria 

Република Македонија 

и ИТП Република 

Бугариja/2010-2012. 

3. Filposki K., Pelivanoska 

V.,  Srbinoska M., 

New nanocomposite catalysts 

for the CO oxidation in 

cigarette smoke and for toxic 

gas emissions removal from 

industrial processes 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 

Република Македонија 

и ИТП Република 

Бугариja2010 

4. Филипоски К., Србиноска 

М.,  

Можности за воведување на 

растителни култури со 

биолошко активни 

компоненти од интерес за 

прехранбената и 

фармацевтската индустрија 

Билатерален проект 

помеѓу НИТП 

Република Македонија 

и ИТП Република 

Словенија/2006-2007 

5. Пеливаноска В., 

Филипоски К., 

Србиноска. М.,  

Истражување на полуцијата 

на тутунската суровина со 

тешки метали во Р. 

Македонија 

Министерство за 

образование и наука на 

Република Македонија, 

2004-2006 

 
 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1, Србиноска М., Прирачник за хемиски 

испитувања на тутунот и 

тутунските производи 148 

стр 

Научен институт за 

тутун-Прилеп ,2012  

2. Филипоски К., Трајкоски 

Ј., Пеливаноска В., 

Србиноска М., 

Бибиографија Универзитет 

Св. Климент Охридски-

Битола 

Научен институт за 

тутун-Прилеп, 2010 

3. Србиноска М., 

Перушеска Ц., 

Практикум за хемиски 

анализи на тутунот  

ЈНУ институт за тутун-

Прилеп, 2004 

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 2 специјалистички работи 

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 4 

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. Djulančić N., Radojičić V., 

Srbinoska M., 

The influence of tobacco 

blend composition on the 

Archives of Industrial 

Hygiene and Toxicology 
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carbon monoxide formation 

in mainstream cigarette 

smoke  

(2013) No. 1, vol. 64, 

107-113  

 

2. Radojičić V., Đulančić
. 
N.,  

Srbinoska M.,  

Effect of type and quantity of 

silicate materials directly 

added to the mixture on the 

changes the physical 

characteristics of cigarettes 

Tutun/Tobacco (2011) 

Vol. 61, No 7-12,100-

104 

 

3. Srbinoska M., Kirkova S., Испитување на влијанието 

на некои физички 

карактеристики на цигарите 

врз составот на чадот 

Тутун/Tobacco (2010) 

Vol. 60, No .7-12, 127-

133 

 

4. Ilievski B., Živković D., 

Jakimovska Popovska V., 

Srbinoska M., Filiposki B.,  

Possibilities for utilization of 

tobacco steams for production 

of energetic briquettes 

Journal of Agricultural 

Sciences (2010) vol.55, 

No. 1, 45-54 

5. Cvetanovska, L., 

Klincarska-Jovanovska, I., 

Dimeska, G., Srbinoska, 

M., Cvetanovska, A. 

Anatomic and Physiological 

Disorder After Intoxication 

with Heavy Metals in 

Tobacco  

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment (2010) No.1, 

4-9  

6. Srbinoska M., Rafajlovska 

V.,  

Determination of tocopherols 

and tocotrienols in tobacco 

seed oil by a normal-phase 

liquid chromatography 

Analytical Chemistry: An 

Indian Journal (2009) 

Vol.8, Issue 4, 246-251  

 

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. Djulančić N., Radojičić V., 

Srbinoska M., 

The influence of tobacco 

blend composition on the 

carbon monoxide formation 

in mainstream cigarette 

smoke  

Archives of Industrial 

Hygiene and Toxicology 

(2013) No. 1, vol. 64, 

107-113 i.f=1.048. 

 

2. Cvetanovska, L., 

Klincarska-Jovanovska, I., 

Dimeska, G., Srbinoska, 

M., Cvetanovska, A. 

Anatomic and Physiological 

Disorder After Intoxication 

with Heavy Metals in 

Tobacco  

Biotechnology & 

Biotechnological 

Equipment (2010) No.1, 

4-9 i.f=0.622. 

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. Kirkova S., Zaprianova 

P., Srbinoska M., 

Milanova T 

Investigation on 

new technologies 

cigarette papers 

International Scientific-

Practical Conference 

"Food, Technologies & 

Health" 7-8.11.Plovdiv, 

Bulgaria 

2013 

2. Srbinoska M., Filiposki 

K., Risteski
 
I., 

Pelivanoska V., 

Rafajlovska
 
V., Krsteska 

V., 

Tobacco stalks as 

renewable raw 

material for agro-

industrial 

utilization 

65 years International 

Symposium for 

Agriculture and Food 

XXXVII Faculty-

economy meeting IV 

Macedonian Symposium 

for Viticulture and Wine 

production VII 

Symposium for 

2012 
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Vegetable and Flower 

production, 12-14 

December, Skopje 

3. Đulančić N., Srbinoska 

M., Radojičić V., 

Influence of 

expanded material 

contents on 

physical-chemical 

characteristics of 

the  blend and 

physical 

characteristics of 

cigarettes, 

XXII International 

Scientific Professional 

Conference of 

Agriculture and Food 

Industry ,28.9. – 1.10 

Sarajevo, Bosnia and 

Herzegovina    

2011 

4. Srbinoska M., 

Rafajlovska V., 

Cvetanovska L., 

Kratovalieva S., 

Klincarska Jovanovska 

I., 

Change of tobacco 

leaf pigments in 

process of 

yellowing 

Research People and 

Actual Tasks on 

Multidisciplinary 

Sciences, 8-10 June, 

Lozenec, Bulgaria  

 

2011 

  5. Klincarska-Jovanovska 

I., Cvetanovska L., 

Srbinoska M., Bauer-

Petrovska B., 

Organic 

compounds in 

tobacco (Nicotiana 

tabacum L.) from 

oriental varieties 

5 th Congress of 

Pharmacy of Macedonia 

with International 

participation, 21-25 

September Ohrid, 

Macedonia 

 

2011 

  6. Srbinoska M., 
Simonovska B., Vovk I., 

Filiposki K., 

Evaluation of 

solanesol content in 

different tobacco 

varieties, 

CORESTA Agronomy 

and phytopathology study 

groups, 4-8 October, 

Rovinj Croatia 

 

2009 
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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 

цветни паразити 

Производство на тутун  

(двогодишни академски 

студии) 

 7. Методологија на истражувачката работа Обработка и преработка на 
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 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 

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. Gveroska B., 

Ziberoski J. 

The influence of Trichoderma harzianum 

on reducing root rot disease in tobacco 

seedlings caused by Rhizoctonia solani 

International Journal of 

Pure and Applied 

Sciences and 

Technology. Vol 2 No2, 

February 2011., pp. 1-11 

Center for Life 

Sciences, School of 

Natural Sciences, 

Central University of 

Jharkhand, India 

2011 

 2. Gveroska B., 

Ziberoski J.  

 

Trichoderma harzianum as a biocontrol 

agent against Alternaria alternata on 

tobacco 

Applied Technologies 

and Innovations, 

Volume 7, Issue 2, pp. 

67-76, Prague 

Development Center, 

ChechRepublic 

2012  

 3. Gveroska B.  

 

In vitro biocontrol activity of 

Trichoderma harzianum against some 

pathogenic fungi on tobacco 

Food and Environmental 

safety, Volume XII, 

Issue 1, pp. 95-104, 

Stefan Cell Mare 

University of Suceava, 

Romania. 

2013 

 4. Gveroska. B..  Relationships of Trichoderma spp. 

quantity in soil to reducing the damping 

off in tobacco seedlings. 

Bulgarian  Journal of 

Agricultural  Science, 

19: 666-674, Sofia, 

Bulgaria 

2013 

 5. Gveroska B.  

 

The effectiveness of fungicides in the 

control of Alternaria alternata depending 

on their influence on pathogen biology 

Тутун /Tobacco, 

Vol.63, N
o
 1-6, p. 36-46, 

Scientific Tobacco 

Institute – Prilep 

2013 

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

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 
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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 

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

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1,    

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ре

д. 

б

ро

ј 

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 
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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

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gveroska B., Jovancev P..  

 

Biological characteristics of A. 

alternata in tobacco 
Tутун / Tobacco, Vol.60, N

o
 

1-6, p. 41-48, Scientific 

Tobacco Institute – Prilep 

2011 

2. Gveroska B., Ziberoski J.   

 

 

 

The influence of Trichoderma 

harzianum on reducing root rot 

disease in tobacco seedlings 

caused by Rhizoctonia solani 

International Journal of Pure 

and Applied Sciences and 

Technology. Vol 2 No2, 

February 2011., pp. 1-11 

Center for Life Sciences, 

School of Natural Sciences, 

Central University of 

Jharkhand, India 

2011 

3. Gveroska B., Ziberoski J.  Trichoderma harzianum as a 

biocontrol agent against 

Alternaria alternata on tobacco 

Applied Technologies and 

Innovations, Volume 7, Issue 

2, pp. 67-76, Prague 

Development Center, Chech 

Republic 

2012 

4. Gveroska B., Risteski I.,, 

Kocoska K.  

 

Changes in the morphology of the 

fungus  Alternaria alternata in the 

transmission from natural in 

artificial conditions of cultivation. 

Тутун / Tobacco, Vol. 62, N
o
 

1-6, 49-57. Scientific 

Tobacco Institute – Prilep 

2012  

5. Gveroska B. 

 

In vitro biocontrol activity of 

Trichoderma harzianum against 

some pathogenic fungi on 

tobacco. 

Food and Environmental 

safety, Volume XII, Issue 1, 

pp. 95-104, Stefan Cell Mare 

University of Suceava, 

Romania 

2013 

6. Gveroska. B.  Relationships of Trichoderma 

spp. quantity in soil to reducing 

the damping off in tobacco 

seedlings. 

Bulgarian  Journal of 

Agriculture Science, 19: 666-

674. 

2013 

     

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

со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Gveroska B., Jovancev 

P.  

Some alternative-biological ways 

for control of Alternaria alternata 

on tobacco. 

Current Opinion in 

Biotechnology, Volume 22, 

Supplement 1, September 

2011. ISSN  0958-1669, 

p.S68.  ELSEVIER 

2011  

2. Gveroska B., Ziberoski J.   

 

The influence of Trichoderma 

harzianum on reducing root rot 

disease in tobacco seedlings 

caused by Rhizoctonia solani 

International Journal of Pure 

and Applied Sciences and 

Technology. Vol 2 No2, 

February 2011., pp. 1-11 



Универзитет “Св. Климент Охридски” Битола  

Научен институт за тутун - Прилеп 

______________________________________________________________________________________ 

91 
 

India.  

2011 

3. Gveroska. B. Relationships of Trichoderma 

spp. quantity in soil to reducing 

the damping off in tobacco 

seedlings 

Bulgarian  Journal of 

Agriculture Science, 19: 666-

674. 

2013 

 

12.3. 

 

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

 

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Годин

а 

1. Gveroska B., Jovanvev 

P. 

 

Effectiveness of fungicides 

for Alternaria alternata 

control depending of their 

influence on the biology   

 

Kongres CORESTA 

(Promoting the Scientific 

Basis for Tobacco Product 

Regulation) 12-16.09.2010, 

Edinburgh, Scotland-

United Kingdom  

2010 

2. Gveroska B., Ziberoski 

J., Stojanoski P.  

Possibility for application 

of Trichoderma harzianum 

–measure for reduction of 

tobacco seedling blight. 

The XXXV th 

Traditional Plant Protection 

Meeting of the Republic of 

Macedonia, 

Ohrid, 23-26.11.2010 

2010 

3. Gveroska B., Jovancev P 

 

Some alternative-

biological ways for control 

of Alternaria alternata on 

tobacco. 

European Biotechnology 

Congress 2011, September 

28- October 1, Istanbul, 

Turkey 

2011 

4. Kocoska K., Risteski I., 

Gveroska B.  

Some productional – 

quantitative characteristic 

of semi-oriental tobacco 

varieties and lines. 

European Biotechnology 

Congress 2011, September 

28- October 1, Istanbul, 

Turkey 

2011 

5. Gveroska B., Stojanoski 

P. 

The influence of 

Trichoderma spp. presence 

on reducing the root rots 

disease in tobacco 

seedlings 

 

The XXXVI th 

Traditional Plant Protection 

Meeting of the Republic of 

Macedonia, 

Ohrid, 6-9. XII 2011  

2011 

6. Gveroska B., Smokvoski 

M., Kocoska K.,Risteski 

I.  

 

The infuence of a probiotic 

ProBio Original 
TM

 on 

tobacco seedling's 

development 

IX Scientific-technical 

conference with 

international participation 

"Ecology and health" – 

2012, Plovdiv, 17.05.2012   

2012 

7. Gveroska B., Stojanoski 

P. 

Application of 

Trichoderma harzianum in 

tobacco seedlings during 

herbicide usage 

The XXXVII th 

Traditional Plant Protection 

Meeting of the Republic of 

Macedonia 

Ohrid, 20-21. XII 2012 

2012 

8. Gveroska B. Biological control of 

Rhizoctonia solani in 

tobacco seedlings with 

some Trichoderma species 

Agronomy / 

Phytopathology Joint Study 

Group Meeting,  October, 

13-17, Brufa di Torgiano, 

Italy 

2013 

9. Gveroska B., Miceska 

G., Dimitrieski M., 

Korubin-Aleksoska A. 

Effect of the plant 

hormone kinetin on 

reducing the intensity of 

49 
th
 Croatian and 9

 th
  

Internatiomnal Symposium 

on Agriculture, Fevruary 

2014 
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 brown spot disease on 

tobacco 

16-21, Dubrovnik, Croatia 

  10. Korubin-Aleksoska A., 

 Arsov Z., Miceska G., 

Gveroska B., 

Dimitrieski M.,  

Aleksoski J., Bebić Ž. 

Detection of resistance to 

diseases in a trial with 

diallel crosses of tobacco. 

49 
th
 Croatian and 9

 th
  

Internatiomnal Symposium 

on Agriculture, Fevruary 

16-21, Dubrovnik, Croatia 

2014 

  11. Miceska G., Korubin-

Aleksoska A., Gveroska 

B., Dimitrieski M. 

Investigations of some 

quantitative traits in 

autochthonous tobacco 

varieties in Republic of 

Macedonia 

49 
th
 Croatian and 9

 th
  

Internatiomnal Symposium 

on Agriculture, Fevruary 

16-21, Dubrovnik, Croatia 

2014 

  12 Gveroska B. Effect od various manures 

on increasing the quantity 

of a biocontrol agent 

Trichoderma sp.  

X Jubilee Scientific- 

conference with 

international participation 

"Ecology and health 2014"  

05. 06. 2014  Plovdiv, 

Bulgaria 

2014 

  13 Miceska G., Dimitrieski 

M., Korubin-Aleksoska 

A., Gveroska B.,  

Accumulation of heavy 

metals in various parts of 

prilep tobacco during its 

developments and growth 

X Jubilee Scientific- 

conference with 

international participation 

"Ecology and health 2014"  

05. 06. 2014  Plovdiv, 

Bulgaria 

2014 

  14 Gveroska B. Possibilities for application 

of a biopreparate Ema 5 in 

tobacco protection from 

some diseases  

The 24 th International 

Sacientific Conference 5.06 

and 6.06. 2014, Stara 

Zagora, Bulgaria  

2014 
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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  Поле  Област  

Биотехнички науки 

4 

Растително 

производство 

Индустриски 

растенија40302 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје  Поле  Област  

Биотехнички науки 

4 
Растително 

производство 

403 

Индустриски 

растенија 

40302 
8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е  

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран 

и 

област 

Научен институт за тутун – 

Прилеп 

Научен советник 

Редовен професор 

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 

2. Математичко – статистички методи Група – производство на тутун 

(едногодишни студии) / Научен 

институт за тутун - Прилеп 

3.  Математичко – статистички методи во 

научно истражувачката работа 

Група – производство на тутун 

(двогодишни студии) / Научен 

институт за тутун - Прилеп 

4. Методологија на истражувачката 

работа 

Група – производство на тутун 

(двогодишни студии) / Научен 

институт за тутун - Прилеп 

5. Технологија на производство на Група – производство на тутун 
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крупнолистни тутуни (двогодишни студии) / Научен 

институт за тутун - Прилеп 

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. / / 

2. / / 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska, Zarko Hristoski 

Morphological properties of 

some domestic and 

introduced burley tobacco 

varieties (lines) in agro 

ecological conditions of 

Prilep 

Тутун / Tobacco, 

Vol.60, N
o
 7-12, 

p.71-78, Univesity 

St. Kliment 

Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco 

institute – Prilep, 

R. Macedonia / 

2010  

2. Ilija Risteski Some characterics of 

Pelagonec – the newly 

created variety of burley 

tobacco  

Тутун / Tobacco, 

Vol.61, N
o
 1-6, 

p.63-67, Univesity 

St. Kliment 

Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco 

institute – Prilep, 

R. Macedonia / 

2011 

3. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska, Biljana Gveroska 

Results of the investigation 

on some bio – morphological 

characteritics of domestic and 

introduced varieties of burley 

tobacco  

Тутун / Tobacco, 

Vol.62, N
o
 1-6, 

p.13-21, Univesity 

St. Kliment 

Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco 

institute – Prilep, 

R. Macedonia / 

2012 

4. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska, Marija Srbinoska 

Directions and goals in the 

selection of large – leaf 

tobaccos in the Scientific 

institute of tobacco Prilep – 

Republic of Macedonia 

The Journal 

“Agriculture & 

Forestry”, Vol.59, 

Issue 2,  p.73-81, 

Podgorica / 2013 

5. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska  

The influence of genotype on 

yield, quality and economic 

effects of burley tobacco 

Тутун / Tobacco, 

Vol.63, N
o
 1-6, 

p.29-35, Univesity 

St. Kliment 

Ohridski – Bitola, 
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Scientific tobacco 

institute – Prilep, 

R. Macedonia / 

2013 

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 – 

кванитативните 

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, П. Ташкоски, А. 

К. Алексоска, С. 

Стојаноска, Р. Цвејоски, 

И. Ристески, М. 

Митрески, Б. Јованоски 

Менаџментот, мотивацијата 

и претприемништвото – 

основни фактори за 

унапредување на 

ефикасноста на 

стопанисувањето на 

тутунопроизводните 

организациони субјекти 

Министерство за 

образование и 

наука / 2001-2003 

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 
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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 

Kocoska, Zarko Hristoski 

Morphological properties of 

some domestic and 

introduced burley tobacco 

varieties (lines) in agro 

ecological conditions of 

Prilep 

Тутун / Tobacco, Vol.60, N
o
 

7-12, p.71-78, Univesity St. 

Kliment Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco institute – 

Prilep, R. Macedonia / 2010  

2. Ilija Risteski Some characterics of 

Pelagonec – the newly 

created variety of burley 

tobacco  

Тутун / Tobacco, Vol.61, N
o
 

1-6, p.63-67, Univesity St. 

Kliment Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco institute – 

Prilep, R. Macedonia / 2011 

3. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska, Biljana Gveroska 

Results of the investigation 

on some bio – morphological 

characteritics of domestic and 

introduced varieties of burley 

tobacco  

Тутун / Tobacco, Vol.62, N
o
 

1-6, p.13-21, Univesity St. 

Kliment Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco institute – 

Prilep, R. Macedonia / 2012 

4. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska, Marija Srbinoska 

Directions and goals in the 

selection of large – leaf 

tobaccos in the Scientific 

institute of tobacco Prilep – 

Republic of Macedonia 

The Journal “Agriculture & 

Forestry”, Vol.59, Issue 2,  

p.73-81, Podgorica / 2013 

5. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska  

The influence of genotype on 

yield, quality and economic 

effects of burley tobacco 

Тутун / Tobacco, Vol.63, N
o
 

1-6, p.29-35, Univesity St. 

Kliment Ohridski – Bitola, 

Scientific tobacco institute – 

Prilep, R. Macedonia / 2013 

6. Biljana Gveroska, Milan 

Smokvoski, Karolina 

Kocoska, Ilija Risteski 

The influence of probiotic 

probio original
TM

 on tobacco 

seedling's development 

Ecology and health, 

Proceedings,p. 147-152, 

Academic Publishing Hause 

of Agricultural University 

Plovdiv 2012 

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

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. / / / 

2. / / / 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен  

собир/конференција 

Година 
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1 Karolina Kocoska, Ilija 

Risteski, Biljana 

Gveroska 

Some 

productional–

quantitative 

characteristic of 

semi-oriental 

tobacco varieties 

and lines 

European Biotechnology 

Congress 2011, 

September 28 – October 

1, Istanbul, Turkey  

2011 

2 Risteski Ilija, Karolina 

Kocoska 

Results of 

broadleaf tobacco 

breeding in 

Scientific Tobacco 

Institute – Prilep 

International Symposium 

For Agriculture and 

Food, 12-14 December, 

2012, Skopje, Republic 

Of Macedonia 

2012 

3. Ilija Risteski, Karolina 

Kocoska 

Biomorphological 

traits in some 

Virginia tobacco 

varieties and lines 

in the region of 

Prilep 

24
th
 International 

Scientific Conference, 

June 5-6, 2014, Stara 

Zagora, Bulgaria 

2014 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

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

ски факултет-

Скопје 

доктор на 

земјоделски науки 

2007  УКИМЗемјодел

ски факултет-

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

Научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Заштита на 

растенијата 402 

Ентомологија 

40201 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Биотехнички науки 

4 

Заштита на 

растенијата 402 

Ентомологија 

40201 

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 

Ентомологија 

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

циклус на студии 

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1.   

2.   

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

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Заштита на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

Производство на тутун двогодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

2. Заштита на тутунот Производство на тутун едногодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

3. Заштита на тутунот и тутунските 

преработки 

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. Еколошки аспекти во 

производството на тутун 

Производство на тутун двогодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

6. Интегрална заштита на тутунот 

од штетници 

Производство на тутун двогодишни /Научен 

институт за тутун-Прилеп 

7. Интегрална заштита на тутунот Производство на тутун двогодишни /Научен 
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од плевели и цветни паразити 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. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P.,   

LASIODERMA 

SERRICORNE F. - PEST OF 

TOBACCO AND 

TOBACCO PRODUCTS   

Тутун/Tobacco.vol 63 , 

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

2. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P.,   

Multiannual investigations on 

morphology and biology of 

Epitrix hirtipennis Melsh on 

tobacco.  

Тутун/Tobacco.vol 62 , 

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

3. KRSTESKA V, 

ZDRAVESKA N., 

STOJANOSKI P. 

Indispensable hygienic-

technical measures in tobacco 

protection from storage pests  

Journal of hygienic 

engineering and design,  

European Hygienic 

Engineering & Design 

Group, Review paper  p. 

284- 288/ 2011. 

4. KRSTESKA V., 

STOJANOSKI P., 

Phthorimaea operculella 

(Zeller, 1983), in the tobacco 

agro-ecosystem  

Conference proceedings, 

International Conference 

on BioScience: 

Biotechnology and 

Biodiversity The Forth 

Joint UNS – PSU Novi 

Sad, p 72-77/2012. 

5. KRSTESKA V.,  Faunistic and quantitative 

analysis of species of the 

genus Paragus  

Тутун/Tobacco Vol 61 

No. 1-6 p., 31-40/ 2011 

 6. KRSTESKA V., Morphology and biology of 

Paragus  quadrifasciatus  

Тутун/Tobacco Vol 60 

No. 1-6 p. 37-42, 2010. 

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. 
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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.,  MartinezN., Garcia J., 

Seebold  K., Barzegarkho 

M., Najafi M. R. Alber G., 

Sub-Group Collaborative 

Study on Blue Mold 

2010/2012  

CORESTA Congress>, 

<Santiago >2011 

CORESTA /УКЛО 

Научен Институт за 

тутун  – Прилеп /2010-

2012 

5. Dorzewska T., Krsteska V. VIRUS DISEASES 

COLLABORATIVE 

EXPERIMENT CORESTA,  

Научен институт за 

тутун –Прилеп-  

CORESTA, -2009-2011. 

6. Billenkamp Н., ,  Bozukov 

Х., , Navarez Е., Cailleteau 

B.,Verrier J. L., Dimeska 

V., Krsteska V, Pedro C.,  

Seebold K.,Barzegarkho 

M., Najafi M. R. Alber G., 

Sub-Group Collaborative 

Study on Blue Mold 

2009/2010  

CORESTA Congress>, 

<Edinburgh>2010 

CORESTA /УКЛО 

Научен Институт за 

тутун –Прилеп/2008-

2010 

7. 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. 

8. Димеска , Крстеска 

В.Филиоски К,Јованоски 
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Македонија2001 

9. Постоловски М., Анчев 

Е., Лазаревска С., 

Јованчев П., Митрев С., 

Каров И., Спасов Д., 

Спасова Д., Банџо С., 
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10. Постоловски М., Анчев 
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Јованчев П.,Костов Т.,  
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tobacco diseases and pests 
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Multiannual investigations on 
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Тутун/Tobacco.vol 62 , 
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3. KRSTESKA V, 

ZDRAVESKA N., 

STOJANOSKI P. 

Indispensable hygienic-

technical measures in tobacco 

protection from storage pests  

Journal of hygienic 

engineering and design,  

European Hygienic 
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Conference proceedings, 

International Conference 
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Biotechnology and 

Biodiversity The Forth 

Joint UNS – PSU Novi 
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Тутун/Tobacco Vol 60 
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Ocrober 1, S 150, Q 17, 

Istanbul, Turkey, 

2011. 

2. КРСТЕСКА В., 
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биологијата на 
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XXXVII-то 
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советување за заштита 

на растенијата на 

Република Македонија 

Охрид, 20-21. XII 2012. 

2012. 
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STOJANOSKI P.,.  
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ecosystem 2012 

International Conference 

on BioScience: 

Biotechnology and 
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Joint UNS – PSU poster 
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of Abstracts p. 95 

2012 

4. КРСТЕСКА В., 

СТОЈАНОСКИ П.,  
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складишните 

штетници на 

тутунот. 

36-то традиционално 

Советување за заштита 
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Република Македонија,  
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Охрид, Македонија 

2011. 
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FILIPOSKI K., 
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RAFAJLOVSKA V., 
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utilization 

65 years International 

Symposium for 

Agriculture and Food 

XXXVII Faculty-

economy meeting IV 

2012. 
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