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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ:   

АВТОМАТИКА; ХИДРОЕНЕРГЕТИКА; И ТЕОРИЈА И ПРОЕКТИРАЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ   

НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 
 
 

  По објавениот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и „Koha“ од 
01.06.2019 година за избор на наставник од областите: Автоматика; Хидроенергетика; и 
Теорија и проектирање на енергетски постројки; Наставно-научниот совет при 
Технички факултет – Битола, на својата седница одржана на 11.06.2019 година, со 
одлука број 02-540/3 од 11.06.2019 година, формира рецензиона комисија во состав: 
 

1. Ред. проф. д-р Сотир Пановски, претседател 
Професор во пензија, Технички факултет - Битола,  

2. Ред. проф. д-р Витомир Стојановски, член  
 Технички факултет - Битола 

3. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, член  
 Технички факултет - Битола 

 
 По разгледувањето на конкурсните материјали, Рецензионата комисија го 
поднесува следниот 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
 На објавениот конкурс од 01.06.2019 година за избор на наставник од областите: 
Автоматика; Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски постројки; се 
пријави кандидатот: 
 

1. д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж. 
 

По анализата на доставената документација, Рецензионата комисија ги дава 
следните констатации и оценки: 
 
 

1. Основни биографски податоци 
 
 Д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., е родена на 01.01.1964 год. Основно 
училиште и гимназија завршила во Прилеп со континуиран одличен успех. 
Образованието го продолжила на Машинскиот факултет во Скопје, каде дипломирала 
на 20.02.1989 год. на Институтот за хидротехника, пневматика и автоматика со 
одбрана, со оцена 10 (десет), на дипломската работа на тема: “Определување на 
ламинарен граничен слој на дозвучно опструена компресорска решетка”. 
Додипломските студии ги завршила со висока просечна оценка, што било мотив да го 
продолжи сопственото образование. По прослушаните семестри и положените (со 
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највисоки оценки) пропишани испити на постдипломските студии на Машинскиот 
факултет во Скопје, со одбрана на магистерскиот труд на тема: “Математичко 
моделирање на динамиката на однесување на хидроенергетска постројка”, на 
10.09.1998 год., се стекнала со стручен назив магистер по машински науки. 
Докторирала на Техничкиот факултет во Битола на 06.11.2009 год. со успешна 
одбрана на докторската дисертација со наслов “Математичко моделирање и 
симулација на управувањето со мали  хидроцентрали”.    

Работниот стаж го започнала во 1989 год., кога, како дипломиран машински 
инженер, прво се вработила во фабриката за електроизолациони материјали 
“Енергоинвест - 11 Октомври” - Прилеп, во Работна единица - Развој; за потоа 
работното искуство да продолжи да го гради на Техничкиот факултет во Битола, каде е 
вработена и денес. Од вработување до денес активно е вклучена во целокупната дејност 
на Техничкиот факултет – Битола. Од октомври 2015 година па до денес ја извршува 
функцијата продекан за наука, меѓународна соработка и соработка со стопанството, 
исто така е член на универзитетската комисија за соработка со универзитетите во 
земјата и странство, како и координатор за ERASMUS+ програмата на Технички 
факултет – Битола. Досега, активно учествала во реализацијата на неколку научно-
истражувачки проекти финансирани од Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија, како и во повеќе европски проекти од TEMPUS 
програмата, од програмата INTERREG и од ERASMUS+ програмата. Учествувала и на 
голем број работилници, семинари, симпозиуми, конференции. Била член на 
уредувачки одбор на неколку меѓународни конференции, а е член на уредувачки одбор 
и во две меѓународни списанија.  

Кандидатот д-р Гордана Јаневска активно го владее англискиот јазик, а пасивно 
се служи со рускиот јазик. Редовен член на Македонското научно друштво – Битола е 
од 2004 година.  
 
 

2. Наставно – образовна дејност  
 
 Кандидатот д-р Гордана Јаневска своите работни ангажирања во Техничкиот 
факултет - Битола ги извршува совесно, навремено и квалитетно, при што се истакнува 
со коректен и широк однос кон студентите, како и со одлична соработка со колегите и 
афинитети за тимска работа. 
 Во рамки на своите работни ангажирања на Техничкиот факултет во Битола, на 
почетокот како помлад асистент, потоа како асистент по предметите Технички мерења, 
Техничко цртање, Автоматско управување и група предмети од Катедрата за 
термотехника и хидротехника, и подоцна како асистент од областите: 
Хидроенергетика, Автоматика, Општо машинство, проектирање и машински 
конструкции, била активно вклучена во наставно-образовната, како и во научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност од областите наведени во конкурсот. 
Од изборот во звање доцент од областите: Хидротехника, пневматика и автоматика, и 
Термотехника и термоенергетика, учествува во реализацијата на настава по предмети 
од овие области и тоа како на прв циклус на студии, така и на втор циклус на студии.  
 Денес, како вонреден професор од областите: Автоматика, Хидроенергетика, 
Теорија и проектирање на енергетски постројки, за кои е објавен конкурсот, на 
Техничкиот факултет активно е вклучена во реализацијата на настава по предмети од 
овие области и тоа како на прв циклус на студии, така и на втор и трет циклус на 
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студии. Покрај тоа, во рамки на активностите од наставно-образовната дејност, д-р 
Гордана Јаневска учествува во комисии за одбрана на дипломски работи, под нејзино 
менторство во изминатиот период се изработени и одбранети неколку дипломски 
работи, а била и член во комисии за оценка и за одбрана на магистерски трудови од 
вториот циклус на студии на Машинскиот отсек, како и на студиската програма по 
Мехатроника, со што активно учествувала и дала значаен придонес во стручно и научно 
оспособување на млади кадри.  
 Во последните пет години, вонр. проф. д–р Гордана Јаневска учествувала и во 
изработка на елаборати за акредитација на студиски програми од прв и втор циклус на 
студии за студиски програми  на Технички факултет – Битола.  
 Во учебната 2017/18 година, под менторство на вонр. проф. д–р Гордана 
Јаневска, четворица студенти од Универзитетот за транспорт “Тодор Каблешков” – 
Софија, Бугарија, реализирале стажирање на Технички факултет - Битола во рамки на 
Erasumus+  програмата, во периодот од 02.07.- 01.09.2018 година.   
  Наставната дејност ја извршува посветено и одговорно, со постојано 
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручни искуства на 
студентите и колегите. Се залага за осовременување на наставата и соработка со други 
високо образовни институции во земјата и странство. 
 

Резултати од самоевалуација 
 

Успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдува со 
добиените резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на 
ангажираност на кандидатката во наставно – образовниот процес на Техничкиот 
факултет - Битола. Имено, д-р Гордана Јаневска е оценета со позитивна оценка од 
страна на студентите, по основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување 
за самоевалуација. Во спроведените студенски анкети во изминатите академски години, 
кандидатката секогаш добивала просечна оцена повисока од 4,09 од максимално можна 
5. Во академска 2017/18 година, кандидатката има добиено просечна оцена 4,67 од 
максимално можна 5.  

Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната 
дејност на кандидатката, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, 
како и професионалниот и коректен однос со студентите. 

 
 
3. Научно – истражувачка,  стручна и апликативна дејност 

 
Во рамки на своите работни ангажирања активно е вклучена и во научно-

истражувачката, стручната и апликативната работа поврзана со унапредување на 
наставно-образовната дејност преку учество во проекти, а сопственото перманентно 
научно и стручно усовршување го гради и преку учество на работилници, курсеви, 
семинари и симпозиуми.  

Активностите на кандидатот д-р Гордана Јаневска на полето на научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност, може да се согледаат и од списокот 
на позначајни трудови, проекти и други активности во чија реализација имала активно 
учество. 
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 Трудови објавени до претходните избори  
  
 До изборот на кандидатот во звање вонреден професот, кандидатот д-р Гордана 
Јаневска ги има објавено следните научни и стручни трудови: 
 

1. Janevska G.; Modeling Thermal Processes Using Bond Graphs, 16th International 
Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, 2013 

2. Janevska G.; Mathematical Modeling of Pump System, Proceedings in Electronic 
International Interdisciplinary Conference, University of Zilina, Slovak Republic, 
Sept.2013, pp.455-458 

3. Janevska G.; The State of Renewable Electricity – Worldwide, in EU and in 
R.Macedonia, Proceedings of Papers from XLVIII International Scientific Conference 
on Information, Communication and Energy Systems and Technology (ICEST 2013), 
Faculty of Technical Sciences - Bitola, 26-29 June 2013, Ohrid, Macedonia, pp.341-
344 (Volume 1) 

4. Јаневска Г., Пановски С., Математички модели на електрохидрауличниот 
актуаторски систем за позиционирање на лопатките на хидраулична турбина, 
Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола, 2013 

5. Пановски С., Јаневска Г., Контролабилност и опсервабилност на 
хидроенергетски системи, Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 2013. 

6. Јаневска Г., Моделирањето како клучен елемент во процесот на дизајнирање 
на мехатроничките системи, Зборник на трудови на Технички факултет - 
Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, декември 2012 

7. Пановски С., Генчев С., Јаневска Г.; “Наши искуства и согледувања за 
политиките за градба на мали хидроелектрични централи во Република 
Македонија”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2012” (ЗЕМАК), Охрид, 04-06 октомври 2012 

8. Пановски С., Јаневска Г., Хидроенергијата во Македонија, Зборник на трудови 
на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 
октомври 2011, стр.146-153 

9. Јаневска Г., Пановски С., Хидротурбински регулатори: теоретски аспекти, 
методи и ограничувања, Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, октомври 2011, стр.323-328. 

10. Janevska G., Obnovljivi izvori energije - globalno, u EU i u R.Makedoniji, Zbornik 
radova, 24. Medunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2011, SMEITS, 
Fruska gora, Srbija, jun 2011.  

11. Panovski S., Janevska G., Trajcevski Lj., Concession possibilities for small hydro 
power plants in Macedonia with emphasis on the model DBOT as a special case study, 
Hidroenergija 2010, Lausanne, Switzerland, 16-19 June 2010.  

12. Panovski S., Janevska G., Hydroenergy in Macedonia, Proceedings from WB 
Workshop on “Harmonization of methodologies for estimation and sustainable 
incorporation of biomass and other RES in municipal and national strategies for energy 
development”, MAGA, Skopje, Macedonia, 4 November, 2010, pp.140-154 (BEE-
FP7) 
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13. Јаневска Г., Пановски С.; “Малите хидроцентрали - значајни енергетски 
капацитети што користат обновлив извор на енергија”, Научен собир: 
Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на 
општеството и општината Битола, ноември 2009, Битола 

14. Јаневска Г., Пановски С.; “Математичко моделирање на динамиката на 
цевководот кај хидроелектрани”, Научен собир: Техниката и техничките 
науки - услов за современ одржлив развој на општеството и општината 
Битола, ноември 2009, Битола 

15. Јаневска Г., Пановски С.; “Краток осврт кон пристапите на моделирање на 
хидроенергетските постројки и нивното управување”, Зборник на реферати од 
Меѓународното советување “Енергетика 2008” (ЗЕМАК), Охрид, 09-11 октомври 
2008, стр. 441-452 (книга 1). 

16. Пановски С., Јаневска Г.; “Какви се потенцијалите за инвестирање во мали 
хидроцентрали во Република Македонија”, Зборник на реферати од 
Меѓународното советување “Енергетика 2008” (ЗЕМАК), Охрид, 09-11 октомври 
2008, стр. 431-440 (книга 1). 

17. Panovski S., Janevska G., “What is the Potential of Investment in Small Hydro Power 
Plants in Republic of Macedonia”, International Conference on Small Hydropower, 
Hidroenergija 2008: "On the Crossroads", Bled, Slovenia, 11-13 June 2008. 

18. Janevska G., Panovski S.; Wastewater purification station type SBR with special view 
of the choice of hydromechanical equipment, INTERREG III A/CARDS, “Modern 
Technologies for Water and Wastewater Treatment”, Workshop, Aristotle University 
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, May 16, 2007. (http://www.environet-interreg.gr) 

19. Janevska G.; Presentation of "environmental activities" of  Faculty of Technical 
Sciences - Bitola in the area of water pollution, “Development of a knowledge 
network of educational and research Institutes active in environmental issues for the 
development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU 
legislation and know-how transfer", INTERREG IIIA/CARDS project, Partners: 
Greece (CPERI/CERTH) – R. Macedonia (Faculty of Technical Sciences, Bitola), 
February 15, 2007, Faculty of Technical Sciences, Bitola, R.Macedonia. 

20. Пановски С., Јаневска Г., Ангеловска М.; “Мали хидроцентрали во Европа и во 
Македонија”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2006” (ЗЕМАК), Охрид, 05-07 октомври 2006, стр. 431-440 (книга 1). 

21. Пановски С., Јаневска Г., Ангеловска М.; “Термоцентралата “Битола” и 
околина”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2006” (ЗЕМАК), Охрид, 05-07 октомври 2006, стр. 731-740 (книга 2). 

22. Panovski S., Janevska G., Cvetanovski R., Small Hydropower Plants in Republic of 
Macedonia - Situation and Possibilities, Hidroenergija 2006, Crieff, Scotland, UK,    
7-9 June 2006. 

23. Panovski S., Janevska G., Primer izbora hidromašinske opreme stanice za 
prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR, 12. Simpozijum TERMIČARA Srbije i Crne 
Gore: Energetika, Efikasnost, Ekologija; Sokobanja, 18-21. oktobar 2005. 

24. Јаневска Г.; “Презентација на формулари за практична примена на ЕКТС”, 
Семинар во рамките на ТЕМПУС проектот TP_SCM-C006B03-2003, 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Технолошко - металуршки факултет, 
Скопје, 25.03. 2005. 
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25. Јаневска Г.; “Промоција на изготвените формулари за практична примена на 
ЕКТС”, Универзитетска конференција “Универзитетот во центарот на 
реформите”, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, 24 септември 2004. 

26. Panovski S., Janevska G.; "Controllability of a Small Hydro Power Plant", ICEST 
2004 Proceeding of Papers, Faculty of Technical Sciences - Bitola, Macedonia, 16-19 
June 2004, str. 477-480 (Volume 2). 

27. Јаневска Г.; ”Моделски базирана дијагноза на неисправности”,  Зборник на 
трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- Технички факултет, Битола, 
2004, стр. 157-168. 

28. Јаневска Г., Пановски С.; ”Компјутерска симулација на динамиката на ХЕЦ 
“Стрежево”“, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 2004, стр. 169-179. 

29. Пановски С., Јаневска Г.; “Линеарен математички модел на малата ХЕЦ 
“Стрежево”“, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 2004, стр. 293-305. 

30. Janevska G.; "A Brief Review of Model-Based Fault Diagnosis", ICEST 2003 
Proceeding of Papers, Technical University - Sofia, Bulgaria, 16-18 October 2003,   
pp.369-373. 

31. Panovski S., Janevska G., Sistem zaštite Ohridskog Jezera od otpadnih voda sa 
osvrtom na filter presu za dehidraciju mulja, 23. Jugoslovensko savetovanje: Vodovod 
i kanalizacija '02, Mataruška Banja, Jugoslavija, 2002, Zbornik na trudovi, str.70-76. 

32. Јаневска Г.; “Линеарен математички модел на пумпна постројка”, Зборник на 
трудови од 8. Симпозиум за теоретска и применета механика, (ДММ), Скопје, 3.-
5. октомври 2002, стр. 131-136. 

33. Јаневска Г., Пановски С.,; ”Симулација на динамичкиот процес во 
хидроенергетска постројка”, Зборник на трудови од Меѓународното советување 
4Е “Енергетика, Ефикасност, Екологија, Економија” (ЗЕМАК), Охрид, 3.-4. 
октомври 2002, стр. 187-196. 

34. Пановски С., Стојановски В., Јаневска Г., Систем заштите Охридског Језера 
од отпадних вода са посебним освртом на станицу за пречишћавање отпадних 
вода, Симпозијум: PROCESING 2000, Београд, СР Југославија,  Зборник на 
трудови: Процесна техника, 2-3 (2000), стр.153-155. 

35. Јаневска Г.; “Краток осврт кон историјата на пропелерите”, Зборник на 
трудови од 7-миот Симпозиум за теоретска и применета механика,  ДММ, 
Р.Македонија, Струга 28 - 30. IX 2000 год., стр. 97-104 (Книга 1).  

36. Пановски С., Стојановски В., Јаневска Г.; “Рационално техничко решение за 
оспособување за работа на хидросистемот за прскање на пепелта на 
одлагалиштето во ТЕ “Осломеј”- Кичево”, Зборник на трудови од I Стручно 
советување - ЕСМ '99, ЈП Електростопанство на Македонија, Битола 16 - 18. XII 
1999, стр. 328-331. 

37. Пановски С., Јаневска Г.; “За доследна примена на меѓународниот стандард за 
величини, единици и ознаки за топлина”, Денови на науката (зборник на трудови 
поднесени на научниот собир одржан на 27-29 мај 1999. во Софија, Р. Бугарија), 
ДНУ - Битола, мај 1999 год., стр. 521-532.  

38. Стојановски В., Јаневска Г.; “Развој на Интернационалната температурна 
скала и особености на ITS-90”, Денови на науката (зборник на трудови 
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поднесени на научниот собир одржан на 27-29 мај 1999 год. во Софија, 
Бугарија), ДНУ - Битола, мај 1999 год., стр. 543-554  

39. Стојановски В., Јаневска Г.; “Нов приод за решавање на нестационарно 
струење на гас”, Зборник на трудови, Меѓународен симпозиум: Користење на 
природниот гас, ЗЕМАК, Струга, октомври 1998, стр 28-34. 

40. Стојановски В., Стојановска Л., Јаневска Г., Мирчевски М.; “Краток преглед на 
методите и авторите кои работат на нестационарно струење на гас”, 
Зборник на трудови, Меѓународен симпозиум: Користење на природниот гас, 
ЗЕМАК, Струга, октомври 1998, стр. 2-10. 

41. Пановски С., Јаневска Г.;  “Корелација помеѓу потрошувачката на јаглен и 
мазут во процесот на согорување во ТЕ”Битола”“, Зборник на реферати, 
Меѓународен симпозиум: Користење на јаглените во енергетиката, ЗЕМАК, 
Охрид, октомври 1997,  317 - 325. 

42. Panovski S., Iloska B., Janevska G., “Zaštita okoline od otpadnih voda u 
termoelektrani “Bitola””, Naucno-strucen sobir “PROCESING ‘97”, Savez masinskih 
i elektrotehnickih inzenjera i tehnicara Srbije (SMEITS), Beograd, 1997.   

43. Бундалевски Т., Пановски С., Јаневска Г.;  “Нелинеарен математички модел на 
пумпна постројка”, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 1996,  37 - 44. 

 
 
 Трудови објавени во периодот од последниот избор на кандидатот  
 
 Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензионата комисија ѝ 
беа доставени следните трудови на кандидатот, објавени после изборот во звање 
вонреден професор, т.е. трудови објавени во последните пет години. 
 

44. Janevska G., Panovski S., “Aspects on Modeling of Hydro-Turbine Speed Governor”, 
International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 10, Issue 6, June-
2019, pp.34-38 (IJSER – ISSN 2229-5518; 2017/2018 Impact Factor: 4.4). 
https://www.ijser.org/  

45. Janevska G., Kostov M., Stojanovski G., “Mathematical Modeling and Simulation of 
Hybrid Electric Vehicle”, 54th International Scient. Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2019, Ohrid, 
Macedonia, June 2019 (труд прифатен за учество на Конференцијата)  

46. Kostov M., Atanasovski M., Janevska G., Arapinoski B., “Power System Load 
Forecasting by using Sinuses Approximation and Wavelet Transform”, 54th 
International Scient. Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies ICEST 2019, Ohrid, Macedonia, June 2019 (труд прифатен за 
учество на Конференцијата) 

47. Janevska G., Panovski S., Dimirieska C., “Comparative Analysis of Mathematical 
Models of Penstock Dynamics at Hydropower Plants”, International Journal of 
Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 10, October-2018, pp.652-657 
(IJSER – ISSN 2229-5518; 2017/2018 Impact Factor: 4.4) https://www.ijser.org/research-
paper-publishing-october-2018_page2.aspx  

48. Janevska G., Kostov M., “Possibilities for Open Source Software in Mechatronic 
Systems Design”, International Scientific Conference on Information, Communication 
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and Energy Systems and Technologies ICEST 2018, Sozopol, Bulgaria, Jun. 2018, 
pp.343-346 http://icestconf.org/wp-content/uploads/2018/07/ICEST2018PROC.pdf  

49. Janevska G., “Modeling as an important phase in the process of mechatronic systems 
design”, International Scientific Journal HORIZONS, Year XI, Volume 4, December 
2017, Bitola; pp.27-38  

50. Bahtovska E., Janevska G., “Controlling of noise exposure at the workplace”, 
Proceedings of POLITEHNIKA 2017, Serbia, Beograd, December, 2017; pp.316-321 

51. Janevska G., “Mathematical Modeling of Hybrid Renewable Energy System”, 
Proceedings of 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and 
Management in Energy eNergetics 2017, Serbia, Niš, October 22-23, 2017; pp.9-15 
(публикуван како поканет труд)  

52. Janevska G., “Renewable Energy and Sustainable Development - Impacts on the Path 
to Decarbonsation of Energy Sector”, Proceedings of 3rd Virtual International 
Conference on Science, Technology and Management in Energy eNergetics 2017, 
Serbia, Niš, October 22-23, 2017; pp.107-113  

53. Kostov M., Kotevska E., Atanasovski M., Janevska G., “Content-Based Images 
Retrieval with Discrete Wavelet Transform”, International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, Nis, 
Serbia, Jun. 2017, pp.48-51  

54. Janevska G., “Bond Graphs Approach to Modeling Thermal Processes”, International 
Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, Issue 5, May-2017, pp.736-
740 (IJSER - ISSN 2229-5518; 2016/2017 Impact Factor: 4.2). 
https://www.ijser.org/research-paper-publishing-may-2017_page3.aspx  

55. Јаневска Г., Моделирање на мехатронички системи со помош на бонд графови, 
Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола, 2015, стр.160-165.  

56. Пановски С., Јаневска Г., Шопов К.,  Мали самостојни фотоволтаични 
обновливи извори на енергија, Зборник на трудови на Технички факултет - 
Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 2015, стр.54-60. 

 

 

Публикации 

 

57. Janevska G.; "Modeling and Simulation of Mechatronic Systems", textbook, Tempus 
project DRIMS – Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies, 
2012, публикација во рамки на Темпус проектот DRIMS  

58. Gavriloski V., Tasevski G., Mijanovic Markus M., Janevska G., Mechatronic 
Systems, textbook, Tempus project DRIMS – Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronic Studies, 2012, публикација во рамки на Темпус 
проектот DRIMS  

59. Бахтовска Е., Јаневска Г., Нешковска Р.; “Национална рамка на 
високообразовните квалификации за Република Македонија: водич”, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, Битола, 2011, (издание на 
англиски, македонски и албански јазик); публикација во рамки на Темпус проект 
DINAQUF – “Дизајнирање и имплементација на Национална рамка на 
квалификации”  
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60. Пановски С., Јаневска Г., “Системи на автоматско управување - Збирка 
задачи”, Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, Технички факултет - 
Битола, Битола, 2010, електронско издание  

61. Бахтовска Е., Јаневска Г.; “Водич за имплементација на Европски кредитен 
трансфер систем (ECTS)”, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Технички 
факултет, Битола, 2002 (прирачник).  

62. Јаневска Г., Прирачник по Компјутерски управувани машини и процеси (Matlab 
- Control System Toolbox, Simulink), Технички факултет, Битола, 2007, интерна 
скрипта  

63. Пановски С., Јаневска Г., Автоматизација, мерење и регулација, Универзитет 
“Св. Климент Охридски” - Факултет за биотехнички науки, Битола, 2002, 
скрипта.  

 
 
Учество во проекти, семинари, работилници и други активности во 
периодот од последниот избор на кандидатот  

 

 Модел на сообраќајна политика во функција на одржливиот развој на 
Република Словенија и Република Македонија, Научно-истражувачки проект 
финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија 
(билатерален проект меѓу Р.Македонија и Р.Словенија), Носител: Технички 
факултет - Битола, 01.01.2017-31.12.2018; (соработник во проектот) 

 Erasmus+ Project (KA2) No 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP (2015-
3206/001-001), Waste management curricula development in partnership with public 
and private sector – WamPPP, St. Kliment Ohridski University, Faculty of Technical 
Sciences (partner in the project), 2015-2018, соработник во проектот  
http://www.wamppp.com  

 Twinning project “Developing cooperation between higher education institutions, 
the private sector and relevant public bodies”, MK 13 IPA SO 01 16 R, 2016-2017 

  

 Рецензирање на труд “Gas Core Reactors for Deep Space Propulsion”, за 
меѓународно списание International Journal of Advanced Technology and Science 
Research (IJATSR), 11.03.2019. 

 Janevska G., Dimitrieska C., Stavreva S., Popovska Vasilevska S., Faculty of 
Technical Sciences – in Past, Today and in the Future, презентација во рамки на 
студиска посета на Машински факултет, Универзитет во Приштина "Hasan 
Prishtina", Приштина, 06-08 декември 2018.  

 Stavreva S., Janevska G., Dimitrieska C., Popovska Vasilevska S., Energy 
Resources of Macedonia – Future Perspectives, презентација во рамки на студиска 
посета на Машински факултет, Универзитет во Приштина "Hasan Prishtina", 
Приштина, 06-08 декември 2018. 

 Завршна конференција на Erasmus + проектот “Waste management curricula 
development in partnership with public and private sector – WamPPP”, 561821 EPP-
1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, Белград, Србија,  27 септември 2018. 
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 Конференција за дисеминација на резултатите од активностите на Erasmus + 
проектот “Waste management curricula development in partnership with public and 
private sector – WamPPP”, 561821 EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, Ниш, Србија,  
25 септември 2018. 

 Одржани предавања од областа на Моделирање и симулација на динамички 
системи на Универзитетот за транспорт „Тодор Каблешков“ – Софија, 
Бугарија, во рамки на реализираната Erasumus+ наставна мобилност за 
академски кадар, 03-07 септември 2018. 

 Македонски енергетски форум 2018: „Решенија во енергетиката денес – 
алтернативи за иднината“ (Macedonia Energy Forum 2018: Energy solutions for 
today, options for tomorrow), поддржан од АД Електрани на Македонија, 
Владата на Република Македонија и ЗИП Институт, Струга, 07-08 јуни 2018. 

 Одржани предавања на Високата техничка школа за стручни студии во 
Ниш, Србија, во рамки на Erasmus+ WamPPP проектот, 23.05.2018 

 Janevska G., Bahtovska E., SBR – Wastewater treatment plant; presentation; 
http://www.wamppp.com/wp-content/uploads/2018/05/21.05-WamPPP-Janevska-G-Nis-2018-
final_en.pdf  

 Bahtovska E., Janevska G., Controlling of noise exposure at the workplace, 
presentation; http://www.wamppp.com/wp-content/uploads/2018/05/21.05-WamPPP-
Bahtovska-E-Nis-2018-final.pdf 

 2nd International Conference Transport for Today’s Society, Faculty of Technical 
Sciences – Bitola, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Bitola, 17-19 мај 
2018, член во организациски одбор на конференцијата, http://www.ttsconference.org  

 Учество на Форум на тема WIN-WIN – Соработка на универзитетот со 
работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни студиски програми, 
Универзитет “Св.Климент Охридски“ – Битола, Битола, 27 април 2018. 

 Научен собир „Важноста на Паневропскиот коридор X-d за Република 
Македонија, Балкансиот Полуостров и Европската Унија“, Битола, 22.12.2017 

 VI International Symposium New Horizons 2017 of Transport and Communications, 
University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Doboj,  
17-18.11.2017.   http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba; учество на конференцијата како 
рецензент на трудови 

 Работиланица за дисеминација на резултати од тековни активности во рамки 
на Erasmus+ WamPPP проектот, Машински факултет, Универзитет во 
Марибор, Марибор, Словенија, 17-18.10.2017. 

 Бахтовска Е., Јаневска Г., Искуства од работата на проекти од ЕРАЗМУС+ 
програмата - Модел на практична настава во техничките науки, презентација 
во рамки на Интерната универзитетска конференција УКЛО21-УИК Науката 
на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017. 

 Интерна универзитетска конференција УКЛО21-УИК Науката на УКЛО – 
искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017, рецензент на трудови 

 Работилница за Методологијата за самоевалуација на наставните програми 
во поглед на барањата на пазарот на труд, Tвининг проект MK 13 IPA SO 01 
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16 R „Развивање соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот 
сектор и релевантните органи“, Битола, 28.јуни 2017 

 Втора научно-стручна конференција ARA 2017 – тема: Управување со отпад, 
Висока школа за стручни студии, Аранѓеловац, Србија, 26. мај 2017. 

 Работилница за споделување искуства за техники на евалуација на наставни 
програми и нивна примена во практика, Твининг проект MK 13 IPA SO 01 16 R  
„Развивање соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот 
сектор и релевантните органи“, Битола, 23. февруари 2017 

 Семинар “Придобивки од развојот и употребата на резултати од учење”, 
Твининг проект финансиран од ЕУ: “Понатамошно подобрување на системот 
за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” MK 13 
IPA SO 02 15, Универзитет “Св.Климент Охридски“ – Битола, 16 фев 2017. 

 Работилница за кариерни центри, Твининг проект „Развивање на соработката 
помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните 
органи“,  Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, 01. декември 2016. 

 The 4th study visit within WamPPP project: Special overview on developing of 
methodological approach to the teaching methods based on modern ICT 
technologies and consortium meeting, Technical University of Crete, Chania, Crete, 
Greece, 13–15.09.2016  

 5th Electronic International Interdisciplinary Conference 2016, EIIC 2016 
(http://www.eiic.cz) Publishing Society, Slovak Republic, August, 8.-12. 2016, член 
на научниот одбор на конференцијата 

 Трета  студиска посета реализирнаа од партнерите од Србија и Словенија, 
WamPPP проект, Технички факултет – Битола, 26-27 мај 2016.  

 G. Janevska: Presentation on Environmental Engineering Study Programs at 
Faculty of Technical Sciences, презентација во рамки на одржанта работилница 
при третата студиска посета реализирана од партнерите од Србија и 
Словенија, WamPPP проект, Технички факултет – Битола, 26.05.2016.  

 Зборник на трудови – 2015, Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. 
Климент Охридски” – Битола, Битола, декември 2015; член на уредувачкиот 
одбор на зборникот http://tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Files/ZbornikTFB2015.pdf  

 Меѓународна конференција за регионална соработка "БОН-ТОН во безбедност 
и здравје при работа", Охрид, Македонија, 29-31 октомври 2015. 

 
 Студиски посети на странски универзитети во периодот од последниот 

избор: 

 Erasumus+ наставна мобилност за академски кадар, “Todor Kableshkov” 
University of Transport - Sofia, Bulgaria, 03-07 септември 2018. 

 Faculty of Mechanical Engineering at the University of of Prishtina "HASAN 
PRISHTINA", Prishtina, Kosovo, 06-08 декември 2018. 

 College of Applied Technical Sciences Nis, Serbia, 24-28 септември 2018. 

 Faculty of Mechanical Engineering at the University of Maribor, Maribor, 
Slovenia, 16-19 октомври 2017. 
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 College of Applied Technical Sciences Arangelovac, Serbia, 25-27 мај 2017. 

 Technical University of Crete – TUC, Chania, Crete, Greece, 12-16 
септември 2016. 

 
 

4. Посебни услови за избор во наставно-научни звања 
 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, кандидатот д-р Гордана Јаневска ги исполува следните услови од 
дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои кандидатот ги исполнува 
се одбележани со “X”. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 
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 преу 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/)1 

X 

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

 

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 

 

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

X 
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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 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 6 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

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.) 

X 

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 
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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 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграма 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 докторскин 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 

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. 

X 

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 

 

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   

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 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
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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.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети за стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 22 

 

 

 Врз основа на детално разгледаните материјали приложени од страна на 
кандидатот, Рецензионата комисија го донесува следниот  
 
 

З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 
 

   Врз основа на изложените податоци, Рецензионата комисија констатира дека 
кандидатот на конкурсот за избор на наставник од областите: Автоматика; 
Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски постројки; на Технички 
факултет – Битола, д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., ги исполнува општите услови 
за избор во редовен професор, согласно Законот за високото образование, како и 
потребните посебни услови, согласно Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Кандидатот д-р Гордана Јаневска, и денес успешно извршува работни задачи 
како наставник со звање вонреден професор на Техничкиот факултет - Битола по 
предмети од областите од конкурсот. Наставно-педагошкото искуство на кандидатот ги 
има опфатено сите степени во текот на нејзината повеќегодишна ангажираност при 
Техничкиот факултет во Битола, при што се истакнува како во комуникацијата со 
студентите, така и во успешно пренесување на знаењата. Анализирајќи ги досегашните 
трудови на кандидатот, областите на научно истражување, како и докторската 
дисертација, може да се заклучи дека нејзината научно-истражувачка дејност се 
поклопува со проблематиката што ја опфаќаат областите во конкурсот. Врз основа на 
презентираниот извештај, а и од личното познавање на научната и стручната работа на 
кандидатот, комисијата е на мислење дека д-р Гордана Јаневска е успешно ангажирана 
не само во наставната дејност, туку и на научно и стручно поле, што се потврдува и 
преку објавените трудови, учества во проекти, симпозиуми во земјата и странство. 
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Резултатите што ги постигнува со својата работа, доказ се дека се работи за личност 
која постојано ги следи постигнувањата во областите во кои работи. Кандидатот може 
да се оквалификува како докажан научен и стручен работник, успешно ангажиран во 
научно-истражувачката работа со презентирани и верифицирани резултати.   

Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензионата комисија има чест и 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет - 
Битола, кандидатот д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., да ја избере за наставник од 
областите: Автоматика; Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски 
постројки; во звање редовен професор. 
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