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

НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 40805-ХИГИЕНА И ТЕХНОЛОГИЈА НА 
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО, 40808 – ХИГИЕНА 

И ЗДРАВЈЕ, 40808 – СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 
БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 
 
Врз основа на конкурсот на Факултетот за Биотехнички Науки – Битола, при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, објавен во весниците „Нова 
Македонија“  и „Коха“ од 03.02.2022 година, за избор на наставник во сите наставно-
научни звања во наставно-научните области 40805-Хигиена и технологија на 
производи и суровини од животинско потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – 
Сензорна анализа, и врз основа на Одлуката на Наставно-научниот совет, бр. 02-179/6, 
донесена на 11.02.2022 година, формирана е Рецензентска комисија во состав: 

 
1. Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки 

во Битола – Претседател; 
2. Проф. д-р Димче Китановски – редовен професор во пензија - Факултет за 

биотехнички науки во Битола – член; 
3. Проф. д-р Гордана Димитровска – редовен професор - Факултет за биотехнички 

науки во Битола - член 
 
Како членови на Рецензентската комисија, по разгледувањето на пристигнатите 

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

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
областите 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа, на Факултетот за 
биотехнички науки во Битола, се пријави само кандидатката доц.  д-р Билјана 
Трајковска. 

 
Биографски податоци и образование 
 
Кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска е родена на 22.02.1986 година во 

Битола.  Средно образование завршила со одличен успех во ДСУ “Таки Даскало” – 
Битола. Дипломирала со просечен успех 8.65 на 09.10.2008 година, на Факултетот за 
Биотехнички науки –Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 
насоката Преработка на анимални производи, со одбрана на дипломската работа 
„Хигиенска исправност на млечен производ јогурт –VITA”. 

Постдипломските студии во траење од 4 семестри ги завршила со просечен успех 
9.66, на Факултетот за Биотехнички науки –Битола, на студиската програма Квалитет и 
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безбедност на млеко и млечни производи. Магистрирала на 14.12.2011 година со 
одбрана на магистерскиот труд на тема: “Имплементација на НАССР системот во 
краварска фарма”, и се стекнува со научниот степен, магистер по биотехнички науки 
од областа на квалитет и безбедност на млеко и млечни производи. 

Докторска дисертација пријавила на 12.01.2012 година на Факултетот за 
Биотехнички науки – Битола. Дисертацијата на тема: „Фактори кои влијаат врз 
концентрацијата на лактоферин во млекото добиено од крави” ја одбранила на 
29.06.2017 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Љупче Кочоски, Проф. д-р 
Гордана Димитровска, Проф. д-р Димче Китановски, Проф. д-р Владимир Петков, 
проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу,  Со тоа се стекнала со научниот степен доктор на 
науки од научната област Биотехнички науки. 

Кандидатката активно владее со англискиот јазик. 
Првото вработување на кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска и е на Факултетот за 

Биотехнички Науки во 2012 година, како помлад асистент по наставните предмети: Хигиена; 
Хигиена, контрола и надзор на анимални производи; Сензорна анализа; Зоохигиена и 
здравје на домашните животни; Микроструктурни анализи на храната; Квалитет и 
безбедност на агропрехранбени производи; Анатомија со физиологија на домашните 
животни; Хемиска безбедност на храна; Аналитичка хемија со инструментална анализа и 
контрола на производите. Во 2014 е избрана за Асистент по истите наставни предмети. 

На 25.08.2017 година е избранa во звањето доцент на Факултетот за Биотехнички 
науки – Битола во областите 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од 
животинско потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа. 

Во моментот е доцент на Факултетот за Биотехнички науки – Битола. Последниот 
реферат за избор е објавен во Билтен бр. 430 од 17.07.2017 година.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатката од почетокот на кариерата, објавени 
во билтените бр. 358, 392, 403 и 430, како и вкупните научни, стручни, педагошки и 
други остварувања на кандидатката од последниот избор до денот на пријавата, врз 
основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. 

 
Наставно-образовна дејност 
Во рамките на наставно-образовната дејност, кандидатката  д-р Билјана 

Трајковска, изведува настава и вежби на прв циклус студии на Факултетот за 
Биотехнички науки – Битола, на сите студиски програми  по предметите Хигиена 
контрола и надзор на анимални производи, Хигиена и Здравје, Анатомија со 
Физиологија на домашните животни, Сензорна Анализа, Зоохигиена и здравје, 
Квалитет и безбедност на агропрехранбени производи, потоа настава на втор циклус на 
студиските програми  Квалитет и безбедност на храна, Технологија на анимални 
производи, Зоотехника и Агроменаџмент, како и на трет циклус на студиската 
програма Технологија и безбедност на храна. Во извештајниот период, кандидатката 
доц. д-р Билјана Трајковска изведувала наставата на Високата медицинска школа во 
Битола на студиската програма Санитарен инженер (Основи на технологија на храна и 
Сензорна анализа). 

Во последните 5 години, кандидатката била ментор на 20 дипломски трудови, 
како и член во Комисија за оцена и одбрана на 10 дипломски трудови, била ментор на 2 
магистерски труда и член во комисија за оценка и одбрана на 1 магистерски труд. 
Дополнително, била и член на комисија за оценка на магистерски труд одбранет во 
странска високо образовна институција. Покрај тоа била и ментор на 22 студентски 
трудови кои се презентирани на различни студентски конференции.  
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Кандидатката е автор на рецензирано учебно помагало под наслов Практикум по 
Хигиена, контрола и надзор на анимални производи, како и коавтор на меѓународна 
монографија FOOD SAFETY AND SECURITY: AN INTERNATIONAL ASPECT. 

 
Научно-истражувачка дејност/стручно-уметничка дејност 
Области од посебен научен интерес на д-р Билјана Трајковска се: Сензорна 

анализа, Хигиена и испитување на квалитетот на производи од млеко, Технологија на 
млечни производи и Испитување на квалитетот на суровото млеко. 

Заклучно со претходниот избор, кандидатката била автор и коавтор на вкупно 31 
труд. По изборот во звање доцент, д-р Билјана Трајковска е автор или коавтор на 
вкупно 39 научни трудови од областите Хигиена и технологија на храна, Сензорна 
анализа и Хигиена, од кои 2 научни трудови во научни списанија со импакт-фактор 
(фактор на влијание), 15 трудови во меѓународни научни списанија и 22 трудови во 
зборници од научни собири. 

Д-р Билјана Трајковска била раководител на 2 интерни проекти, а учествувала и 
како член во 6 научни проекти, како и учество на семинари и работилници.  

Во продолжение ќе ги прикажеме трудовите кои д-р Билјана Трајковска ги 
објавила по нејзиниот избор на Факултетот за биотехнички науки – Битола и 
последниот реферат за избор  објавен во Билтен бр. 430 од 17.07.2017 година. 
1. Kostovska L., Trajkovska B, Joshevska E., Kochoski Lj., (2017). Effect of starter 

cultures and glucono deltalactone (gdl) on sensory characteristics of fermented sausages 
produced in Macedonia. Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, 
series C. Technics and Technologies,Vol. XV., ISSN 1311 -9419 (Print), ISSN 2534-
9384 (On- line) 

2. Casitovski I., Karapetkovska – Hristova V., Makarijoski B., Joshevska E., Bojkovska K., 
Trajkovska B., Presilski S., (2017). A survey of snail farming technology (helix aspersa 
Maxima) in Pelagonia region, R. Macedonia. Scientific Works of the Union of Scientists 
in Bulgaria-Plovdiv, series C. Technics and Technologies,Vol. XV., ISSN 1311 -9419 
(Print), ISSN 2534-9384 (On- line) 

3. Kostovska L., Petkovska A., Trajkovska B., Veljanovska L., Makarijoski B., Kochoski 
Lj., (2017). Physico-chemical and microbiological changes during manufacture of white 
brined cheese. Proceedings Conference of Agronomy Students with International 
Participation. Volume 10, Issue 10, pp 356-361. University od Kragujevac. Faculty of 
agronomy, Cacak. 

4. Borche Makarijoski, Stefche Presilski, Sasho Trajchevski, Biljana Trajkovska. Impact 
of different starter cultures on pH and SH dynamics during the storage of three types of 
probiotic yogurt. 64-та научна конференция с международно участие. "Хранителна 
наука, техника и технологии - 2017". 20 - 21 октомври 2017 г. 

5. Biljana Trajkovska, Liljana Kuzmanovska, Ljupche Kochoski, Kujtim Elmazi, Borche 
Makarijoski, Vesna K. Hristova. A survey of seasonal variations of aflatoxin M1 in raw 
milk in Polog and Pelagonia region. 64-та научна конференция с международно 
участие "Хранителна наука, техника и технологии - 2017". 20 - 21 октомври 2017 г. 

6. Ljupche Kochoski1, Liljana Kuzmanovska, Biljana Trajkovska, Gordana Dimitrovska, 
Dimche Kitanovski, Borche Makarijovski. Effect of the use of mycotoxin-adsorbing 
agents in cow’s food, on the reduction of Aflatoxin M in milk. 64-та научна 
конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии - 
2017". 20 - 21 октомври 2017 г. 

7. Stefche Presilski1, Borche Makarijoski, Sasho Trajchevski, Biljana Trajkovska. The 
effect of different starter cultures on sensory properties of probiotic yogurt. 64-та научна 
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конференция с международно участие "Хранителна наука, техника и технологии - 
2017". 20 - 21 октомври 2017 г. 

8. Kostovska L., Veljanovska L., Gagacheva B., Kochoski Lj, Trajkovska B., (2017). Raw 
milk hygiene and quality as an important parameter for obtaining quality dairy product. 
International Conference for Agronomy Students. Ss. Cyril and Methodius University in 
Skopje. Faculty of Аgricultural Sciences and Food – Skopje. pp 119-125 

9. Runchevska M., Kostovska L., Veljanovska L., Trajkovska B., Kochoski Lj., (2017): 
Physico-chemical characteristics of sheep milk cheeses produced with traditional and 
industrial procedure. Conference for Agronomy Students. Ss. Cyril and Methodius 
University in Skopje. Faculty of Аgricultural Sciences and Food – Skopje. pp 114-118 

10. Dimitrov S., Karapetkovska-Hristova V., Kochoski Lj., Trajkovska B., Makarijoski B., 
Prodanovska-Poposka V., Ntsomboh-Ntsefong G. The еffect of season and parity on the 
reproductive performance of sows. Mac Vet Rev 2018; 41 (2): pp 163-168, doi: 
10.2478/macvetrev-2018-0019, (SJR) 2017: 0.195 

11. Karapetkovska-Hristova V.,  Makarijoski B., Ayaz Ahmad M., Ntsomboh-Ntsefong G., 
Mousa E.,  Trajkovska B., Dimitrovska G. Study Of Fat Content Dynamics In Dairy 
Products With The Simulations Of Artificial Neural Network (ANN) Mode. IOSR 
Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT) 
12.3(2018): 68-74 

12. Hristova Karapetkovska V., Ayaz Ahmad M., Makarijoski B., Trajkovska B., 
Mihajlovski G., Ahmed Mohamed Mousa E., TECHNOLOGICAL ASPECTS 
RELATED TO PREBIOTICS INCLUSION IN THE MACEDONIAN DAIRY 
INDUSTRY. International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, 
ISSN(p): 2321 –8991, ISSN(e): 2321 –9009 Vol-6, Iss-3, Spl. Issue-2 Sep.-2018. 
Conference: 388th International Academic Conference on Development in Science and 
Technology (IACDST)At: Cairo, Egypt 12-13th June, 2018  

13. Kadriu G., Kochoski Lj., Trajkovska B. (2018): Supply and Sale of Functional Food of 
Dairy Origin in the Market of Mitrovica. American Scientific Research Journal for 
Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS). Vol 42 Issue 1 pp.70-74, ISSN 
(Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402.   

14. Kadriu G., Kochoski Lj., Dimitrovska G., Joshevska E., Trajkovska B. (2018): The 
Expansion of Functional Food-Dairies in the Internal Market of the Republic of Kosovo. 
International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR) Vol. 39 No 2 pp 
15-20, ISSN 2307-4531.  

15. Hristova K.V., M. Ayaz A., M. Atanassova, Mousa E., B. Trajkovska, Bonacci T., 
(2018). Applications of soft computing by artificial neural networking (ANNs) model in 
dairy science and technology. PIRM-VI’2018, Faculty of Sciences and Technology, 
Abdelmelek Essaadi University, Tangier, Morocco, May 7-9, 2018 

16. Трајкоска, Љ., Николоска, Е., Рунчевска, М., Кочоски, Љ. и Трајковска, Б. (2018).  
Присуство на бета лактамски резидуи на антибиотици во кравјото млеко и нивното 
влијание врз квалитетот и безбедноста. Зборник на трудови од X смотра на 
студентски трудови. pp 32 – 37, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
Факултет за земјоделски науки и храна. 

17. Рунчевска, М., Андонова, Е., Трајкоска, Љ., Трајковска, Б. и Кочоски, Љ. (2018). 
Сензорна анализа на сирење произведено на индустриски начин. Зборник на 
трудови од X СМОТРА НА СТУДЕНТСКИ ТРУДОВИ. Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје. Факултет за земјоделски науки и храна. 

18. Seferi N., Kocoski L., Trajkovska B., Elmazi K. (2018). Determining the total number of 
microorganisms in raw milk. International journal of food technology and nutrition. 
IJFTN | Vol. 1 | No. 1-2 | ISSN 2671 – 3063 (Print). ISSN 2671 – 3071 (Online) pp.44-51 
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19. Elmazi K., Stojanovski M., Joshevska E., Trajkovska B., Seferi N. (2019). Dynamics of 
the filling mass and pH in durable sausages during ripening. KNOWLEDGE – 
International Journal Vol.34.3 pp. 663-666 

20. Trajkoska, Lj., Paskoska, N., Runchevska, M., Trajkovska, B. & Joshevska, E. (2019). 
The impact of the hygiene in the slaughterhouse on microbiological status of lamb 
carcasses. International competition of students scientific works by Odessa national 
academy of food technologies – Black Sea Science 2019. Food science and technology. 
pp 43-49, ISBN 978-966-289-267-3. 

21. Trajkoska, Lj., Runchevska, M., Davkov, F., Kordzaia, N., Trajkovska, B. & Kochoski 
Lj. (2019). Determination of residues of antibiotics in raw cow milk after the withdrawal 
period – causes and aftereffects in the milk industry. Scientific research of the union of 
scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural sciences and Humanities, VOL XIX, 
ISSN:1311-9192(Print), ISSN:2534-9376(On-line), Balkan conference “Health and Food 
Technologies”, 27-28 June 2019. 

22. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Beglaryan, M., Badgujar, C. P., Kadriu, G., 
Grozdanovska, A., Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. (2019). Effect of somatic cell count 
on proteins in cow’s milk. Scientific research of the union of scientists in Bulgaria – 
Plovdiv, Series B. Natural sciences and Humanities, VOL XIX, pp 27-28, ISSN:1311-
9192 (Print), ISSN:2534-9376 (On-line), Balkan conference “Health and Food 
Technologies”, June 2019. 

23. Trajkoska, Lj., Runchevska, M., Ilievski, D., Dimovska, T., Dimovski, M., Trajkovska, 
B. & Kochoski, Lj. (2019). The influence of storage time on the quality and safety of the 
opened tetrapak milk. XI conference of agronomy students with international 
participation. ISSN 2334-9883.  Vol. 11, Issuse 11, pp 20-25, Cacak 14-16 August, 2019.  

24. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Ilievski, D., Grozdanovska, A., Gjurcinovska, N., 
Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. (2019). Changes in the physicochemical composition of 
the milk as a result of the increased number of somatic cells. XI conference of agronomy 
students with international participation. ISSN 2334-9883.  Vol. 11, Issuse 11, Cacak 14-
16 August, 2019.  

25. Trpevska I. Mirchevska E., Ilievski D., Veljanovska L., Minchevski D., Trajkovska B., 
Kochoski Lj. (2019). SOMATIC CELL COUNT AS AN INDICATOR OF THE 
HYGIENE STATUS OF THE RAW MILK. XI conference of agronomy students with 
international participation. ISSN 2334-9883.  Vol. 11, Issuse 11, pp97-102, Cacak 14-16 
August, 2019.   

26. Trajkoska, Lj., Stojkoski, A., Ilievski, D., Petkovski, B., Kochoski, Lj. & Trajkovska, B. 
(2019). Estimating the economic losses in dairy production, based on milk quality. 43 
conference for students of Agriculture and Veterinary Medicine with international 
participation (proceeding book). pp 26-32, University of Novi Sad, Faculty of 
Agriculture.  

27. Ilievski D., Trajkovska B., Grozdanovska A., Kochoski Lj. (2019). RAW MILK 
MICROBIOLOGICAL QUALITY INFLUENCE ON PROTEIN CONTENT. 2nd 
International Meeting Agriscience & Practice (ASP 2019). Book of Abstracts. Faculty of 
Agriculture. Goce Delcev University, Stip  

28. Runchevska, M., Trajkoska, Lj., Kadriu, G., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). 
Indirect method for detection of subclinical mastitis in dairy cows.  Gea (Geo Eco-Eco 
Agro) International conference - Book of proceedings, pp 335-338, 28-31 May 2020, 
Montenegro.  

29. Dimeska, S., Trajkoska, Lj., Dolevska, S., Kadriu, G., Ilievski, D., Trajkovska, B. & 
Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the titration acidity as one of the most important 
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parameters for yogurt quality. Gea. Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference - 
Book of proceedings, pp 319-322, 28-31 May 2020, Montenegro.  

30. Dolevska, S., Trajkoska, Lj., Dimeska, S., Ilievski, D., Grozdanovska, A., Kadriu, G., 
Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). Monitoring the quality of yogurt during storage. 
Gea (Geo Eco-Eco Agro) International conference - Book of proceedings pp 96-99, 28-31 
May 2020, Montenegro.  

31. Nikolovska, A., Trajkoska, Lj., Trajkovska, B. & Kochoski, Lj. (2020). Changes in 
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Д-р Билјана Трајковска активно е вклучена во стручно-апликативната работа на 

Факултетот за биотехнички науки во Битола. Врши стручна обука сертифицирана од 
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страна на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) за обезбедување на хигиенски 
минимум на вработените во прехранбениот сектор.  

Дополнително била вклучена во истражувачки проект Impact of shearing and 
pressure on physico-chemical changes of condensed dairy systems with main emphasis to 
elucidate conformational changes of milk proteins, при Advanced Food Systems Research 
Unit, College of Health and Biomedicine Victoria University, Melbourne, Australia. 
Стручно усовршување во странство остварила со студиски престој организиран од 
страна на The International School of Agricultural Sciences of the Hebrew University of 
Jerusalem's Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment во соработка со 
MASHAV - Israel’s Agency for International Development Cooperation & The Singapore 
Cooperation Program (SCP) со наслов Feeding The Future:  Food Safety and Technology in 
Times of Global Changes. Во рамките на Erasmus програмата кандидатката остварила 
мобилност на University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria.  

Особена активност кандидатката покажува во дејностите од поширок интерес. 
Имено д-р Билјана Трајковска е претседател на управниот одбор на Агенцијата за 
поттикнување на развојот во земјоделието.  

Д-р Билјана Трајковска активно е вклучен во работата универзитетската 
лабораторија при  УКЛО. Во изборниот период, д-р Билјана Трајковска учествувала во 
изготвување и пријавување на 2 научни проекти на МОН.   

Д-р Билјана Трајковска била вклучена во работни комисии на Факултетот за 
биотехнички науки во Битола како член на Комисија за упис на прв циклус студии на 
факултетот во академските 2017/18, 2018/19, како и претседател на Комисијата во 
академската 2021/22. Исто така е член на комисијата за самоевалуација од 2019 година. 

 
Оценка од самоевалуација 
Кандидатката доц. д-р Билјана Трајковска за последните 5 години, доби 

позитивна оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Факултетот за 
Биотехнички Науки – Битола и таа изнесува 4,5775. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВОНРЕДЕН 
ПРОФЕСОР/НАУЧНО ЗВАЊЕ – ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК 

 
Кандидат: Билјана, Симеон, Трајковска   
(име, татково име, презиме)    
Институција:  Факултет за биотехнички науки        
(назив на единицата) 
Научна област: Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло 
 

Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и 
втор циклус за секој циклус посебно, односно има остварено 
просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на интегрираните 
студии од првиот и вториот циклус * 
Просечниот успех на прв циклус изнесува: 8,65 

   Просечниот успех на втор циклус изнесува: 9,66 

ДА 

2 Научен степен – доктор на науки од научната област за која ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

се избира 
 
Назив на научната област: Биотехнички науки, поле 
Добиточно производство, подрачје Хигиена и технологија 
на производи и суровини од животинско потекло. 
 

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

ДА 

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

Report, Scopus, Web of Science 
3. Наслов на трудот:  Effects of pressurized thermal processing 

on native proteins of raw skim milk and its concentrate 
4. Година на објава: 2021 

 

ДА 

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

Science 
3. Наслов на трудот:  In vitro bioaccessibility and 

characterisation of spent hen meat hydrolysate powder 
prepared by spray and freeze-drying techniques 

4. Година на објава: 2021 
 

ДА 

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

ДА 
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Ред. 
број 

ОПШТИ УСЛОВИ 

Исполнетост 
на општите 

услови    
да/не 

образование 
1. Назив на научното списание: Food and Environmental 

Safety Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 
3. Наслов на трудот:  Good hygiene practices as an important 

program for safety of final products 
4. Година на објава: 2021 
 

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

International Journal 
2. Назив на електронската база на списанија: EBSCO 
3. Наслов на трудот:  Dynamics of the filling mass and pH in 

durable sausages during ripening 
4. Година на објава: 2019 
 

ДА 

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

Review 
2. Назив на електронската база на списанија: Scopus, Web of 

Science 
3. Наслов на трудот:  The effect of season and parity on the 

reproductive performance of sows. 
4. Година на објава: 2019 

 

ДА 

4 Претходен избор во наставно-научно звање – доцент, 
датум и број на Билтен:  

ДА Билтен 
број 430 од 
17.07.2017 

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност 
 

ДА 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА 

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

 

ПРВ КРИТЕРИУМ   
Резултати од научно-истражувачка работа  

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

x  

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

 x 

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

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

  

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

x  

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

x  

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

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

  

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

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

  

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

x  

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство    
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава   
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Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од 
научната област за која се избира (како автор или во коавторство)  x  

вкупно исполнети услови од прв критериум  8  

 
  

 ВТОР КРИТЕРИУМ   
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научноистражувачки подмладок  

 

УСЛОВИ  X  
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство  

 x 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  x  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус 
студии  

x  

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

x  

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

x  

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

  

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

x  

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

 x 

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

  

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

 x 

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

x  

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

вкупно исполнети услови од втор критериум  11  

  
ТРЕТ КРИТЕРИУМ   

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
 

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

 х 

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

x  

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

х  

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

  

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

x  

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

  

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

  

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

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

  

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

  

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

 х 

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

вкупно исполнети услови од трет критериум   9 

 
  

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ  28 

  
  
  

Заклучок и предлог 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

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

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Билјана Трајковска поседува 
научни и стручни квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот 
за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ - Битола, ги 
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исполнува сите услови да биде избранa во звањето вонреден професор во научните 
области 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа.  

Според горе изнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки во Битола, д-р Билјана 
Трајковска да биде избрана во звањето вонреден професор во научно-истражувачките 
области 40805-Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско 
потекло, 40808 – Хигиена и здравје, 40808 – Сензорна анализа.  

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
1. Проф. д-р Љупче Кочоски редовен професор с.р. 
2. Проф. д-р Димче Китановски редовен професор во пензија 
с.р.  
3. Проф. д-р Гордана Димитровска редовен професор с.р.  

 
 


