
  Конкурс 2014-2015         
Извадок од листата на Ментори при Школата за докторски студии потврдени од Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование на Р.Македонија   на трет циклус - докторски студии на студиските 
програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје-Факултет за земјоделски науки и храна во 

учебната 2014/2015 година (ментори кои имаат слободни места) 

  

  име и презиме 

наставно-
научно 
звање 

 единица 
организатор на 

студиската програма ментор на студиска програма 

број на 
слободни 
места за 
нови 

докторанд
и 

            

НАУЧНО ПОДРАЧЈЕ НА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ  

117 Златко Арсов  проф.д-р растителна биотехнологија 3 

118 Соња Ивановска проф.д-р растителна биотехнологија 3 

119 Љупчо Јанкуловски проф.д-р растителна биотехнологија 3 

120 Марјан Кипријановски проф.д-р растителна биотехнологија 3 

121 Звонимир Божиновиќ проф.д-р растителна биотехнологија 3 

122 Зоран Димов проф.д-р растителна биотехнологија 3 

123 Тошо Арсов  проф.д-р растителна биотехнологија 3 

124 Ордан Чукалиев проф.д-р 

менаџмент на природни ресурси 
и заштита на животна средина 

во земјоделството 3 

  

125 
Марија Шутковска 
Вукелиќ проф.д-р 

Факултет за 
земјоделски науки и 

храна 

менаџмент на природни ресурси 
и заштита на животна средина 

во земјоделството 3 

  



126 Татјана Миткова проф.д-р 

менаџмент на природни ресурси 
и заштита на животна средина 

во земјоделството 3 

127 Олга Најденовска проф.д-р 

менаџмент на природни ресурси 
и заштита на животна средина 

во земјоделството 3 

128 Вјекослав Танасковиќ проф.д-р 

менаџмент на природни ресурси 
и заштита на животна средина 

во земјоделството 3 

129 
Биљана Петановска 
Илиевска проф.д-р 

квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

130 Љубица Каракашова проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

131 Методија Трајчев проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

132 Златко Пејковски проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

133 Соња Србиновска проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

134 Хрисула Кипријановска проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

135 Зоран Поповски проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

136 Зоран Димов  проф.д-р 
квалитет и безбедност на 
земјоделски производи 3 

137 Сретен Андонов проф.д-р анимална биотехнологија 3 

138 Златко Пејковски проф.д-р анимална биотехнологија 3 

139 Методија Трајчев проф.д-р анимална биотехнологија 3 

140 Зоран Поповски проф.д-р анимална биотехнологија 3 

141 Владо Вуковиќ проф.д-р анимална биотехнологија 3 



142 Хрисула Кипријановска проф.д-р анимална биотехнологија 3 

143 Миле Пешевски проф.д-р агроекономика 3 

144 Ненад Георгиев проф.д-р агроекономика 3 

145 Драги Димитриевски проф.д-р агроекономика 3 

146 
Александра Стојчевска 
Мартиновска проф.д-р агроекономика 3 

147 Раде Русевски проф.д-р 
заштита на растенијата 

(фитомедицина) 3 

148 Станислава Лазаревска проф.д-р 
заштита на растенијата 

(фитомедицина) 3 

149 Звонко Пацановски проф.д-р 
заштита на растенијата 

(фитомедицина) 3 

  

  
 


