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Бр. ______________ 

_5.8. 2013_   

Скопје 

Предмет: Материјали за Билтенот за објавување на веб-страницата на 

УКиМ 

Согласно член 132, став 5 од Законот за високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012), на веб-
страницата на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, од бројот 1059 од 15 август 2013 
година, ќе се објавуваат рефератите за избор во наставно-научни, научни и соработнички 
звања, рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на кандидатот за вршење научна 
работа, прегледите на одобрените докторски дисертации, прифатените магистерски и 
специјалистички теми, рецензиите на учебници и учебни помагала, како и рефератите за 
доделување на звањето почесен професор и титулата почесен доктор на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј”. По објавување на материјалите на веб-страницата, факултетите и 
институтите за своите потреби, истите треба да ги отпечатат во материјална форма за да 
можат да ги достават на членовите на наставно-научниот, односно научниот совет. Поради 
тоа, потребно е сите материјали што се предвидени за објавување во Билтенот на 
Универзитетот, благовремено да ги доставувате во електронска форма. 

Поради усогласеност и униформност на текстовите потребно е материјалите за објавување 
да се доставуваат како Microsoft Word 2003 документи во кои исклучиво ќе се користи 
системскиот фонт Georgia. Овој фонт содржи богато множество на кирилични (македонски, 
српски, руски), латинични (со различни видови на надредени знаци), грчки и други знаци. 
Варијанта на овој фонт со корегирани знаци во италик формата за македонските букви ‘д’, ‘п’, 
‘т’, ‘г’ може да се добие во компјутерскиот центар на УКиМ на барање на факултетот. Исто 
така, таму може да се добие софтверско решение со кое може да се испрограмира тастатурата 
на персонален сметач кога работи под Windows XP оперативниот систем при притискање на 
копчето ‘`’ во македонска поддршка да се добие знакот ‘ѐ’, а при притискање на копчето ‘~’ во 
македонска поддршка да се добие знакот ‘ѝ’. 

Поради запазување на роковите за објавување на материјалите во Билтенот, но и на веб-
страницата, ве молиме, рефератите откако ќе бидат лекторирани, да ja доставите 
оригиналната верзија (лекторирана со потписите), а електронската верзија да ја доставите на  
e-mail адресата:  t.basevski@ukim.edu.mk  (so mali bukvi). 

Неблаговремено доставените материјали и оние кои нема да бидат напишани согласно 
упатството нема да бидат објавени во тој број, туку ќе бидат поместени за објавување во 
наредниот број од Билтенот, односно откако ќе ја добиеме  бараната верзија. 

Ви благодариме за соработката. 

Со почит, 

                         Проректор 

       Проф. д-р Коле Василевски 

Изготвил:Т.Б. 

Одобрил:К.М. 
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РЕФЕРАТ 

Врз основа на конкурсот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавен во 

весниците „Дневник“ и „Коха“ од  7.2.2015 година, за избор на наставник во сите наставно-научни 

звања во наставно-научната област машини, енергетика и транспорт, и врз основа на Одлуката на 

Наставно-научниот совет, бр.0202-100/1-II-2, донесена на 4.3.2015, формирана е Рецензентска 

комисија во состав: д-р Зоран Трпоски, редовен професор на Факултетот за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер-Скопје,  д-р Бранко Рабаџиски, редовен професор на Факултетот за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер-Скопје и д-р Ристо Клинчаров, редовен професор во пензија на 

Шумарскиот  факултет  во Скопје.  

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената 

документација го поднесуваме следниов 

И З В Е Ш Т А Ј  

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната 

област машини, енергетика и транспорт, во предвидениот рок се пријави еден кандидат, д-р 

Владимир Кољозов, вонреден професор на Факултетот  за дизајн и технологии на мебел и ентериер 

во Скопје. 

 

17. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Кандидатот проф. д-р Владимир Кољозов е роден  на 17.10.1967 година, во Скопје.  Средно 

образование завршил во Скопје, во јуни 1985 година. Со високо образование се стекнал на УКИМ-

Машински факултет-Скопје. Дипломирал на 13.12.1990 година, со просечен успех 8,41. 

Кандидатот активно се служи со англискиот и германскиот јазик. 

Во учебната 1991/92 се запишал на  втор циклус (магистерски) студии на УКИМ-Машински 

факултет-Скопје. Студиите ги завршил во учебната 1997/98 година, со просечен успех 10. На 

6.4.1999 година го одбранил магистерскиот труд на тема: CAD/CAM систем за проектирање и 

изработка на производи од дрво.  

Докторска дисертација пријавил на 29.9.2000 година на УКИМ-Шумарски факултет-

Скопје. Дисертацијата на тема: Истражување на некои фактори во процесот на режење на 

дрвото со помош на програма за симулација  ја одбранил на 8.4.2005 година, пред Комисија во 

состав: д-р Ристо Клинчаров, редовен професор на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, д-р Бранко 

Рабаџиски, редовен професор на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, д-р Зоран Трпоски, вонреден 

професор на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје, д-р Тодор Давчев, редовен професор на УКИМ-

Машински факултет-Скопје, д-р Константин Бахчеванџиев, редовен професор на УКИМ-Шумарски 

факултет-Скопје. Со тоа се стекнал со научниот степен доктор на науки од научната област 

преработка на дрво/дрвноиндустриски науки. 
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На 1.10.2005 година е избран во звањето доцент на УКИМ-Шумарски факултет-Скопје во 

областа машини, енергетика и транспорт. 

На 1.10.2010 година е избран во звањето вонреден професор на УКИМ-Шумарски 

факултет-Скопје во областа машини, енергетика и транспорт. 

Во моментот е вонреден професор на УКИМ-Факултет за дизајн и технологии на мебел и 

ентериер-Скопје. Последниот реферат за избор е објавен во Билтен бр.984 од 15.4.2010 година. 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, објавени во Билтенот бр.593 од 01.4.1993 

година, бр.681 од 16.4.1997 година, бр.737 од 15.7.1999 година, бр.801 од 1.4.2002, бр.876 од 01.7.2005 

година и бр.984 од 15.4.2010 година, како и вкупните научни, стручни, педагошки и други 

остварувања на кандидатот од последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета 

поднесена документација која е од важност за изборот. 

 

18. НАУЧНИ, СТРУЧНИ, ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД 

ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА 

Наставно-образовна дејност 

Во рамките на наставно-образовната дејност на УКИМ, Факултет за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер, кандидатот  д-р Владимир Кољозов изведува настава и вежби на прв циклус 

студии на студиските програми механичка технологија на дрвото, проектирање и технологија на 

мебел и ентериер, инженерство на мебел и дрво и дизајн на мебел и ентериер. Кандидатот  д-р 

Владимир Кољозов изведува настава и вежби на втор циклус студии на студиската програма дизајн 

и технологии на мебел и ентериер. 

Кандидатот бил ментор на 2 дипломски труда. 

Кандидатот учествувал како член во Комисија за оцена/или одбрана на 20 дипломски и на 

10 магистерски трудови.  

Кандидатот е коавтор на рецензирани учебници под наслов „Теорија на режење на дрвото“, 

„Алат за механичка обработка на дрвото“ и „Машини за финална обработка на дрвото“. 

Кандидатот е рецензент на универзитетскиот учебник под наслов „Хидротермичка 

обработка на дрвото, II дел - Пластификација на дрвото“ од авторите проф. д-р Бранко Рабаџиски и 

проф. д-р Горан Златески. 

 

Научноистражувачка дејност 

Д-р Владимир Кољозов има објавено вкупно 11 научни трудови од научно-истражувачката 

област преработка на дрво, од кои 4 труда во меѓународни научни списанија и 7  труда во зборници 

од научни собири. 

Д-р Владимир Кољозов учествувал како член во 1 национален научен проект. 

Кандидатот бил ментор на 1 магистерски труд. 
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Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

Д-р Владимир Кољозов активно е вклучен во стручно-апликативната работа на Факултетот 

за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје. Тој бил претседател на Комисија за изработка 

на елаборат за воведување на нови студиски програми од прв циклус студии: „Инженерство на 

мебел и дрво“ и „Дизајн на мебел и ентериер“, и воведување на нова студиска програма од втор 

циклус студии „Дизајн и технологии на мебел и ентериер“. 

Особена активност кандидатот покажува во дејностите од поширок интерес. Активно е 

вклучен во работата на стручни комисии и работни групи при Факултетот за дизајн и технологии на 

мебе и ентериер во Скопје:  

 Комисија за за докторски студии на Факултет за дизајн и технологии на мебел и 
ентериер во Скопје. 

 Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување на студенти на прв 
циклус студии на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во  Скопје во 
учебната 2011/12 година. 

 Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување на студенти на прв 
циклус студии и за запишување на студенти во рамките на реализацијата на „Проект 
45“ на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во  Скопје во учебната 
2012/13 година. 

 Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување на студенти на прв 
циклус студии на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во  Скопје во 
учебната 2013/14 година. 

 Конкурсна комисија за реализација на конкурсот за запишување на студенти на прв 
циклус студии на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во  Скопје во 
учебната 2014/15 година. 

 Комисија за самоевалуација на Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер 
во  Скопје за периодот 2013-2017 година. 

Кандидатот бил член на организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 

„Wood Technology & Product Design“, Охрид, мај 2013. 

Кандидатот бил продекан за настава на Шумарскиот факултет  во Скопје за периодот 

23.9.2010-31.12.2010, продекан за настава на Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер 

- Скопје за периодот 14.2.2011-30.11.2014 и продекан за настава на Факултетот за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер - Скопје за периодот  1.12.2014-30.11.2018. 

Кандидатот е раководител на Компјутерскиот центар на Факултетот за дизајн и технологии 

на мебел и ентериер во Скопје и раководител на Катедрата за машини, енергетика и транспорт на 

Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје. 

 

Оценка од самоевалуација 

Кандидатот проф. д-р Владимир Кољозов, за периодот 2010-2013 година, доби позитивна 

оценка од анонимно спроведената анкета на студентите на Факултетот за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер во Скопје. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на кандидатот, 

Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, 
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научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на  д-

р Владимир Кољозов.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот 

избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Владимир Кољозов 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 и асистенти-

докторанди на Универзитетот  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ги исполнува сите услови да биде 

избран во звањето редовен професор во научната област машини, енергетика и транспорт.  

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-

научниот совет на УКИМ-Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје, д-р 

Владимир Кољозов да биде избран во звањето редовен професор во научната област машини, 

енергетика и транспорт.  

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Д-р Зоран Трпоски, редовен професор 
на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер во  Скопје.с.р. 

Д-р Бранко Рабаџиски, редовен 
професор на Факултетот за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер во 
Скопје.с.р. 

Д-р Ристо Клинчаров, редовен 
професор во пензија на Шумарски 
факултет во Скопје.с.р. 
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Анекс 2 

ОБРАЗЕЦ 

Кандидат: Владимир Коста Кољозов      
 

Институција: Факултет за дизајн и технологии на мебел 

и ентериер - Скопје    
 

Научна област: МАШИНИ, ЕНЕРГЕТИКА И ТРАНСПОРТ         

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

1. Одржување настава на прв циклус студии - 2010/11 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 1,2 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 1,2 

 Информатика (2+2) - ШФС 1,2 

 Теорија на режење и алат (2+2) 1,2 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 1,2 

2. Одржување настава на прв циклус студии - 2011/12 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 1,2 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 1,2 

 Информатика (2+2) - ШФС 1,2 

 Теорија на режење и алат (2+2) 1,2 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 1,2 

3. Одржување настава на прв циклус студии - 2012/13 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 1,2 



175 
 

Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 1,2 

 Информатика (2+2) - ШФС 1,2 

 Теорија на режење и алат (2+2) 1,2 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 1,2 

4. Одржување настава на прв циклус студии - 2013/14 година  

 Теорија на режење и алат (2+2) 1,2 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 1,2 

 Компјутерска графика (2+2) - ШФС 1,2 

5. Одржување настава на прв циклус студии - 2014/15 година  

 Инженерска графика (2+2) 1,2 

 Теорија на режење и алат (2+2) 1,2 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 1,2 

 Компјутерска графика (2+2) - ШФС 1,2 

6. Одржување настава на втор циклус студии - 2010/11 година  

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 2,25 

7. Одржување настава на втор циклус студии - 2011/12 година  

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 2,25 

8. Одржување настава на втор циклус студии - 2012/13 година  

 Програмирање на CNC машини и дрвообраб. центри (3+3) 2,25 

 Избрани делови од информатика (3+3) 2,25 

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 2,25 

9. Одржување настава на втор циклус студии - 2013/14 година  

 CAD/CAM системи (3+3) 2,25 

 Програмирање на CNC машини и дрвообраб. центри (3+3) 2,25 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

 Примена на комп.апликации при проект.на мебел и ент. 

(3+3) 
2,25 

10. Одржување настава на втор циклус студии - 2014/15 година  

 CAD/CAM системи (3+3) 2,25 

 Примена на комп.апликации при проект.на мебел и ент. 

(3+3) 
2,25 

11. Одржување вежби на прв циклус студии - 2010/11 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 0,9 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 0,9 

 Информатика (2+2) - ШФС 0,9 

 Теорија на режење и алат (2+2) 0,9 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 0,9 

12. Одржување вежби на прв циклус студии - 2011/12 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 0,9 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 0,9 

 Информатика (2+2) - ШФС 0,9 

 Теорија на режење и алат (2+2) 0,9 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 0,9 

13. Одржување вежби на прв циклус студии - 2012/13 година  

 Основи на машинство со енергетика (2+2) 0,9 

 Информатика (2+2) - ФДТМЕ 0,9 

 Информатика (2+2) - ШФС 0,9 

 Теорија на режење и алат (2+2) 0,9 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 0,9 

14. Одржување вежби на прв циклус студии - 2013/14 година  
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Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

 Теорија на режење и алат (2+2) 0,9 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 0,9 

 Компјутерска графика (2+2) - ШФС 0,9 

15. Одржување вежби на прв циклус студии - 2014/15 година  

 Инженерска графика (2+2) 0,9 

 Теорија на режење и алат (2+2) 0,9 

 Нумеричко управување на машините (2+2) 0,9 

 Компјутерска графика (2+2) - ШФС 0,9 

16. Одржување вежби на втор циклус студии - 2010/11 година  

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 0,9 

17. Одржување вежби на втор циклус студии - 2011/12 година  

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 0,9 

18. Одржување вежби на втор циклус студии - 2012/13 година  

 Програмирање на CNC машини и дрвообраб. центри (3+3) 0,9 

 Избрани делови од информатика (3+3) 0,9 

 Примена на компј.техника во процесот на проектирање (3+3) 0,9 

19. Одржување вежби на втор циклус студии - 2013/14 година  

 CAD/CAM системи (3+3) 0,9 

 Програмирање на CNC машини и дрвообраб. центри (3+3) 0,9 

 Примена на комп.апликации при проект.на мебел и ент. 

(3+3) 
0,9 

20. Одржување вежби на втор циклус студии - 2014/15 година  

 CAD/CAM системи (3+3) 0,9 

 Примена на комп.апликации при проект.на мебел и ент. 

(3+3) 
0,9 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

21. Подготовка на нов предмет – предавања - вежби  

 Инженерска графика –  предавања, воведен во студиските 

програми од прв циклус Дизајн на мебел и ентериер / 

Инженерство на мебел и дрво, акредитирани 2013 година. 

1,0 

 Инженерска графика –  вежби, воведен во студиските 

програми од прв циклус Дизајн на мебел и ентериер / 

Инженерство на мебел и дрво, акредитирани 2013 година. 

0,5 

22. Консултации со студенти  

 Учебна 2010/11 година – 325 студенти 0,65 

 Учебна 2011/12 година – 286 студенти 0,57 

 Учебна 2012/13 година – 330 студенти 0,66 

 Учебна 2013/14 година – 170 студенти 0,34 

 Учебна 2014/15 година – 151 студент 0,30 

23. Ментор на дипломска работа  

 „Аналитички и графички методи за конструирање на алат за 

глодање“, изработен од Бисерка Илин, Факултет за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер, 2011. 

0,2 

 „Преглед и анализа на методите за CNC програмирање“, 

изработен од Бојан Рабаџиски, Факултет за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер, 2011. 

0,2 

24. Член на комисија за оцена или одбрана на 

магистерска работа 

 

 Комисија за оцена на магистерски труд „Затапување на 

алатот во функција од неговото активно работно време 

изразено преку рапавоста на резната површина кај 

лентовидна пила - трупчарка“, изработен од 

дипл.инж.Георгиос Георгиу, Факултет за дизајн и технологии 

на мебел и ентериер, 2011. 

0,3 

 Комисија за одбрана на магистерски труд „Компаративна 

анализа на предучилишните установи во општина Центар со 

современите тенденции во проектирањето и артикулирање 

0,3 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

на одредени интервенции во просторот како одговор на 

психо-физичките потреби на децата“, изработен од 

дипл.инж.Борис Илиев, Факултет за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер, 2011. 

 Комисија за оценка на магистерски труд „Зголемување на 

квалитетот на бичење кај лентовидни пили-трупчарки со 

примена на сигнални уреди за корекција на поместот“, 

изработен од дипл.инж.Дамјан Станојевиќ, Факултет за 

дизајн и технологии на мебел и ентериер, 2012. 

0,3 

 Комисија за одбрана на магистерски труд „Зголемување на 

квалитетот на бичење кај лентовидни пили-трупчарки со 

примена на сигнални уреди за корекција на поместот“, 

изработен од дипл.инж.Дамјан Станојевиќ, Факултет за 

дизајн и технологии на мебел и ентериер, 2012. 

0,3 

 Комисија за оценка на магистерски труд „Влијание на 

истрошеноста на количката кај лентовидна пила - трупчарка 

врз варијабилитетот на димензиите на сортиментите“, 

изработен од дипл.инж.Зоран Митиќ, Факултет за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер, 2012. 

0,3 

 Комисија комисија за одбрана на магистерски труд „Влијание 

на истрошеноста на количката кај лентовидна пила - 

трупчарка врз варијабилитетот на димензиите на 

сортиментите“, изработен од дипл.инж.Зоран Митиќ, 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, 2012. 

0,3 

 Комисија комисија за оценка на магистерски труд „Анализа 

на оптимален капацитет на машини за изработка на плочи од 

масивно дрво“, изработен од дипл.инж.Сашко Тасев, 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, 2013. 

0,3 

 Комисија за одбрана на магистерски труд „Анализа на 

оптимален капацитет на машини за изработка на плочи од 

масивно дрво“, изработен од дипл.инж.Сашко Тасев, 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, 2013. 

0,3 

 Комисија за оценка на магистерски труд „Истражување на 

влијанието на бројот на заби и височината на режење врз 

отпорот на режење со кружна пила“, изработен од 

дипл.инж.Кирил Паралидов, Факултет за дизајн и 

0,3 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (наставно-образовна): Поени 

технологии на мебел и ентериер, 2013. 

 Комисија за одбрана на магистерски труд „Истражување на 

влијанието на бројот на заби и височината на режење врз 

отпорот на режење со кружна пила“, изработен од 

дипл.инж.Кирил Паралидов, Факултет за дизајн и 

технологии на мебел и ентериер, 2013. 

0,3 

25. Член на комисија за оцена или одбрана на дипломска работа  

 20 дипломски работи × 0,1 2,0 

26. Рецензент на универзитетски учебник  

 Универзитетски учебник „Хидротермичка обработка на 

дрвото, II дел - Пластификација на дрвото“,автори Бранко 

Рабаџиски, Горан Златески, Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, 2011. 

1,0 

27. Вкупно 88,12 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Ред. 

број 
Назив на активноста (научноистражувачка): Поени 

1. Ментор на магистерска работа  

 „Истражување на влијанието на бројот на заби и височината 

на режење врз отпорот на режење со кружна пила“, 

изработен од дипл.инж.Кирил Паралидов, Факултет за дизајн 

и технологии на мебел и ентериер, 2013. 

1,0 

2. Учество во национален научн проект  

 Техничкo-технолошка и економска анализа на типичен 

пилански капацитет во Р.Македонија, научноистражувачки 

проект финансиран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј 

во Скопје, главен истражувач проф.д-р Зоран Трпоски, 2012. 

3,0 

3. Трудови со оригинални научни резултати, објавени во 

научни/стручни списанија 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (научноистражувачка): Поени 

 B.Rabadziski, G.Zlateski, Z.Trposki, V.Koljozov: „Аir seasoning of 

oak boards with thickness of 50,0 mm“, Wood - Design and 

Technology, Journal of wood science, design and technology, 

Vol.1 No.1, Pg.1-5, Skopje 2012. 

2,4 

 G.Zlateski, B.Rabadziski, Z.Trposki, V.Koljozov: „Moisture 

content gradient for a 50,0 mm thick fir elements in the 

conditions of vacuum drying“,Wood - Design and Technology, 

Journal of wood science, design and technology, Vol.1 No.1, 

Pg.12-17, Skopje 2012. 

2,4 

 V.Koljozov, Z.Trposki, B.Rabadziski, G.Zlateski: „Influence of 

feed rate on cutting force and cutting power during 

woodprocesing on band saw“,Wood - Design and Technology, 

Journal of wood science, design and technology, Vol.1 No.1, 

Pg.52-56, Skopje 2012. 

2,4 

 V.Koljozov, Z.Trposki, B.Rabadziski, G.Zlateski: „The effect of 

wheel speed on cutting force and cutting power during bandsaw 

operation“,Wood - Design and Technology, Journal of wood 

science, design and technology, Vol.3 No.1, Pg.68-72, Skopje 

2014. 

2,4 

4. Трудови со оригинални научни/стручни резултати, 

објавени во зборник на трудови од научен/стручен 

собир со меѓународен уредувачки одбор 

 

 G.Zlateski, B.Rabadziski, Z.Trposki, V.Koljozov: „Investigation of 

moisture distribution of a oak wood during vacuum drying“, First 

International Scientific Conference „Wood Technology & Product 

Design“, Ohrid, May 2013.  

1,8 

 D.Stanojević, Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadjiski: „Control of 

lateral displacement of logs bandsaw“, First International 

Scientific Conference „Wood Technology & Product Design“, 

Ohrid, May 2013. 

1,8 

 Z.Mitić, Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadziski, G.Zlateski: „Wear of 

cart wheels in log bandsaw reason for unequal thickness of board 

in beech“, First International Scientific Conference „Wood 

Technology & Product Design“, Ohrid, May 2013. 

1,8 

 Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadziski, G.Zlateski: „Relationship 

between roughness of the surface being sawn and blade teeth 

1,8 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (научноистражувачка): Поени 

wear and tear in log bandsaws“, First International Scientific 

Conference „Wood Technology & Product Design“, Ohrid, May 

2013. 

 G.Radinski, V.Koljozov, Z.Trposki, B.Rabadziski: „Study on 

interdependence between teeth flattening, feed speed, cutting 

height and quality of cutting surface on log bandsaw processing“, 

First International Scientific Conference „Wood Technology & 

Product Design“, Ohrid, May 2013. 

1,8 

 B.Rabadziski, G.Zlateski, Z.Trposki, V.Koljozov: „Air seasoning of 

wood of walnut boards with thickness of 50,0 mm“, First 

International Scientific Conference „Wood Technology & Product 

Design“, Ohrid, May 2013. 

1,8 

 B. Rabadziski, V.Koljozov: „Review and analysis of the methods 

for CNC - programming“,9th International Scientific Conference 

on Production Engineering „DEVELOPMENT AND 

MODERNIZATION OF PRODUCTION“, Budva, Crna Gora, 

september 2013. 

2,7 

5. Учество на научен/стручен собир со реферат - орална 

презентација / постер 
 

 D.Stanojević, Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadjiski: „Control of 

lateral displacement of logs bandsaw“, poster presentation, First 

International Scientific Conference „Wood Technology & Product 

Design“, Ohrid, May 2013. 

0,5 

 Z.Mitić, Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadziski, G.Zlateski: „Wear of 

cart wheels in log bandsaw reason for unequal thickness of board 

in beech“, poster presentation, First International Scientific 

Conference „Wood Technology & Product Design“, Ohrid, May 

2013. 

0,5 

 Z.Trposki, V.Koljozov, B.Rabadziski, G.Zlateski: „Relations 

between roughness cutting surface and blade dullness for logs 

bandsaw“, poster presentation, First International Scientific 

Conference „Wood Technology & Product Design“, Ohrid, May 

2013. 

0,5 

 G.Radinski, V.Koljozov, Z.Trposki, B.Rabadziski: „Study on 

interdependence between teeth flattening, feed speed, cutting 

height and quality of cutting surface on log bandsaw processing“, 

0,5 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (научноистражувачка): Поени 

poster presentation, First International Scientific Conference 

„Wood Technology & Product Design“, Ohrid, May 2013. 

 B.Rabadziski, G.Zlateski, Z.Trposki, V.Koljozov: „Air seasoning of 

wood of walnut boards with thickness of 50,0 mm“, poster 

presentation, First International Scientific Conference „Wood 

Technology & Product Design“, Ohrid, May 2013. 

0,5 

6. Вкупно 29,6 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 

Ред. 

број 
Назив на активноста (стручно-уметничка): Поени 

   

 Вкупно – 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Ред. 

број 
Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени 

1. Координатор во подготовката на елаборат за нова 

студиска програма 

 

 Комисија за изработка на елаборат за воведување на нови 

студиски програми од прв циклус студии: „Инженерство на 

мебел и дрво“ и „Дизајн на мебел и ентериер“, и воведување 

на нова студиска програма од втор циклус студии „Дизајн и 

технологии на мебел и ентериер“. 

1,0 

2. Студија, физибилити студија, истражување на пазарот 

- учесник / соработник 

 

 Техничко-технолошка и економска анализа за подигање на 

капацитет од примарниот комплекс за производи од масивно 

дрво, соработник во студија, раководител Б.Рабаџиски, 

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер, Скопје 

2014. 

1,0 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени 

3. Учество во промотивни активности на 

факултетот/институтот 

 

 Информативен пакет за студенти запишани во учебната 

2010/11 г. 

0,5 

 Информативен пакет за студенти запишани во учебната 

2011/12 г. 

0,5 

 Информативен пакет за студенти запишани во учебната 

2012/13 г. 

0,5 

 Информативен пакет за студенти запишани во учебната 

2013/14 г. 

0,5 

 Информативен пакет за студенти запишани во учебната 

2014/15 г. 

0,5 

4. Член на организационен или програмски одбор на 

меѓународен научен/стручен собир 

 

 Член на Организационен одбор на Меѓународната научна 

конференција „Wood Technology & Product Design“, Охрид, 

мај 2013. 

1,0 

5. Продекан / заменик директор  

 Продекан за настава на Шумарскиот факултет во Скопје за 

периодот 23.9.2010-31.12.2010 

 

 Продекан за настава на Факултетот за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер во Скопје за периодот 14.2.2011-30.11.2014 

4,0 

 Продекан за настава на Факултетот за дизајн и технологии на 

мебел и ентериер во Скопје за периодот 01.12.2014-30.11.2018 

 

6. Раководител на внатрешна организациона единица  

 Раководител на Компјутерскиот центар на Факултетот  за 

дизајн и технологии на мебел и ентериер во Скопје. 

3,0 

 Раководител на Катедраа за машини, енергетика и транспорт 

при Факултетот за дизајн и технологии на мебел и ентериер 

во Скопје. 

3,0 
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Ред. 

број 
Назив на активноста (стручно-апликативна): Поени 

7. Член на факултетска комисија  

 6 комисии × 0,5 3,0 

8. Вкупно 18,5 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР 

ВО ЗВАЊЕ 
Поени 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 88,12 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 29,60 

СТРУЧНО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ – 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ  18,50 

Вкупно 136,22 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

1. Д-р Зоран Трпоски, редовен професор 
на Факултетот за дизајн и технологии 
на мебел и ентериер - Скопје 

2. Д-р Бранко Рабаџиски, редовен 
професор на Факултетот за дизајн и 
технологии на мебел и ентериер - 
Скопје 

3. Д-р Ристо Клинчаров, редовен 
професор во пензија на Шумарски 
факултет  - Скопје 

 




