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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊАОД 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 

ИСХРАНА И ДИЕТЕТИКА НА ЖИВОТНИ (40806) И ДРУГО (40808)  
НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-БИТОЛА 
 
 

 Врз основа на член 165, 166, 172, 173 од Законот за високо образование (Сл. 
весник на Р.М 8/2018), член 223 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” во Битола, член 14, 15, 29, 30, 31, 32 од Правилникот за единствените 
критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во 
Битола и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Ветеринарниот 
Факултет во Битола, Наставно-научниот Совет на седницата одржана на ден 26. 09. 
2019 година, а во врска со избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808), донесе 
Одлука (бр. 02-289/3 од 26.09.2019 година) за формирање на Рецензентска комисија 
за преглед и оцена на научните и стручните трудови на кандидатот пријавен за 
избор на наставник во наставно-научно звање Редовен професор во научните 
области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808) на 
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола.  
 Комисијата во состав: Проф. д-р Драган Шефер, редовен професор во 
научната област Исхрана и диететика на животни на Факултетот за ветеринарна 
медицина во Белград-Претседател; Проф. д-р Радмила Марковиќ, редовен 
професор во научната област Исхрана и диететика на животни на Факултетот за 
ветеринарна медицина во Белград - член и Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен 
професор на Факултетот за биотехнички науки во Битола-член, по прегледот на 
целокупната доставена документација го доставува до Наставно-научниот Совет на 
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола 
следниов: 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 

 На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научно звање 
Редовен професор во научните области Исхрана и диететика на животни (40806) и 
Друго (40808) на Ветеринарниот Факултет при Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” во Битола, објавен во весникот “Нова Македонија” и “Коха” од 
19.09.2019 година се пријави само кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев, 
вонреден професор во научните области  Исхрана и диететика на животни (40806) 
и Друго (40808), вработен во Ветеринарниот Факултет во Битола.   
  
 
 
  I. 1. Биографски податоци  
 
 Кандидатот Д-р Гоце Цилев е роден 11. III. 1972 година во Кавадарци, Р. 
Македонија. Основно образование завршил во Неготино, а средно ветеринарно 
училиште во Битола во 1990 година, со одличен успех.  
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 Во 1990/91 година ја регулирал воената обврска.  
 На Факултетот за земјоделски науки и храна насока-Сточарство се запишал 
во учебната 1991/92 година и дипломирал на 25. X. 1995 година, со среден успех од 
9,10 како студент на генерацијата 1995/96 година, за што има добиено 
Пофалница од Ректорот на Универзитетот ”Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 
 Во учебната 1995/96 година се запишал на постдипломски студии-
магистратура на Факултетот за ветеринарна медицина во Белград, Катедра за 
исхрана на домашни животни, група-хранливи и штетни материи во исхраната на 
домашните животни, при Универзитетот во Белград, каде ги завршува со среден 
успех од 9,25.  
 По завршувањето на основните студии, на 01. IV. 1996 година, се вработил 
во Институтот за сточарство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
на работното место помлад асистент во научната област исхрана на домашните 
животни. Веднаш по доаѓањето се вклучил во проблематиката на оценување на 
енергетската вредност на крмите (евалуација) што се користат во исхраната на 
преживарите. Покрај тоа, како соработник-истражувач бил вклучен во 
реализацијата на 3 научно-истражувачки проекти кои биле финансирани од страна 
на Министерството за образование и наука. 
 На 26. VI. 2000 година го одбранил магистерскиот труд под наслов 
Ботанички састав и хранљива вредност сена са појединих пашњачких региона 
Македоније, пријавен на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана 
на домашните животни при Универзитетот во Белград  и со тоа се стекнал со 
академски назив магистер на ветеринарни науки (специјалност-исхрана на 
домашни животни). На 12. XII. 2000 година е избран во соработничкото звање 
асистент-истражувач во научната област Исхрана на домашните животни во 
Институтот за сточарство (Билтен бр. 766 од 15. XI 2000 година). 
 По завршувањето на постдипломските студии продолжил со активно 
учество во проблематиката на исхраната на домашните животни и тоа како 
соработник-истражувач бил вклучен во реализацијата на 5 научноистражувачки 
проекти кои биле финансирани од страна на Министерството за образование и 
наука и 1 апликативен проект кој бил финансиран од страна на Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. Од 27. I. 2005 година бил назначен за 
Раководител на хемиската лабораторија за контрола на квалитетот на добиточната 
храна која се наоѓа во склоп на Заводот за исхрана на домашните животни при 
Институтот за сточарство во Скопје. 
  На 03. XI. 2006 година ја одбранил докторската дисертација под наслов 
Испитивање ефикасности делимичне супституције кукуруруза споредним 
производима прераде поврќа и воќа у смешама за свиње у порасту и тову, 
пријавена на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана на 
домашните животни при Универзитетот во Белград и со тоа се стекнал со 
академски степен доктор на ветеринарни науки (специјалност-исхрана на домашни 
животни). На 20. IX. 2007 година е избран во научното звање научен соработник во 
научната област исхрана на домашните животни во Институтот за сточарство 
(Билтен бр. 925 од 31. VIII. 2007 година). Од 01. II. 2009 година бил назначен за 
Раководител на Заводот за исхрана на домашните животни при Институтот за 
сточарство-Скопје, додека на 02. XI. 2009 е назначен и за Раководител на Секторот 
за високообразовна дејност при Институтот за сточарство-Скопје, под чие 
раководство е изработен и успешно акредитиран од страна на Одборот за 
акредитација на високото образование Елаборатот за постдипломски студии со што 
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Институтот за сточарство-Скопје се стекнал со право да организира настава на втор 
циклус студии.  
  На 18. II. 2010 година е избран во наставно-научното звање Доцент во 
научната област Исхрана на домашните животни и Патологија на исхраната  на 
домашните животни на Ветеринарниот Факултет во Битола (Билтен бр. 333 од 01. 
II. 2010 година). На 29. XI. 2010 година е назначен за Раководител на Центарот-
сточарски фарми со репроцентри при Ветеринарниот Факултет-Битола. Од 03. XII. 
2010 година до денес во 2 мандата е член на Сенатот на Универзитетот ”Св. 
Климент Охридски” во Битола. Од 11. IV. 2011 година бил назначен за Шеф на 
Катедрата за општо-образовни предмети при Ветеринарниот Факултет во Битола. 
Од 27. V. 2013 година до денес е член на Комисијата за соработка со 
универзитетите во земјата и странство при Универзитетот Св. Климент Охридски 
Битола. На 17. I. 2014 година бил назначен за ПРОДЕКАН за наука и меѓународна 
соработка при Ветеринарниот Факултет во Битола. На 21. X. 2014 година бил 
назначен за ЕРАЗМУС+ КООРДИНАТОР при Ветеринарниот Факултет во Битола. 
 Досега има објавено 126 научни, 2 стручни труда и 2 книги. Со сопствени 
научни трудови има учествувано на повеќе конгреси, симпозиуми и други научни и 
стручни собири во земјата и во странство.  
  Во 2008 година по повод 15 годишниот јубилеј од организацијата на 
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на 
домашните животни КРМИВА добитник е на Пофалница за значаен научен и 
стручен придонес во организација на досегашните 15 советувања КРМИВА, 
Опатија, Р. Хрватска. Во библиографијата на 15те Советувања КРМИВА од 1993-
2008 година објавена во 2009 година, вброен е меѓу првите 5 странски автори кои 
имаат највеќе објавени трудови како автор и коавтор во тој период, што исто така 
претставува особена чест за нашата држава Македонија на едно многу значајно 
меѓународно европско советување од областа на технологија на сточна храна и 
исхрана на домашните животни. Од почетокот на 2009 година е и член на 
Уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание KRMIVA кое објавува 
трудови од сите подрачја врзани со сточна храна и исхрана на домашните животни. 
По ранг е изедначен со списанијата со меѓународно призната рецензија, а 
објавените трудови се реферираат во CAB Abstacts, Agricola, Food Sci. and Tech. 
Abstract, Agris. 
  Во Август 2009 година од 200 пријавени кандидати од Европа избран е како 
добитник на школарина за млад научен работник до 37 годишна возраст од страна 
на Секретаријатот на EAAP (Европска асоцијација за анимално производство) во 
Рим, Италија, која му обезбедила  активно учество на најпрестижната Европска 
конференција-60th Annual Meeting of Animal Federation (EAAP 2009) кој се одржала 
во Барселона, Р. Шпанија во периодот од 24-27 Август 2009 година. 
  Во периодот од 22 Ноември до 12 Декември 2009 година остварил студиски 
престој во Кралството Холандија (Вагенинген/Хаг) на MTEC Animal Health 
course меѓу 50 кандидати од Европа кои биле избрани од страна на Холандската 
влада-Министерството за земјоделство, која им ги обезбедила потребните 
финансиски средства. 
  Добитник е на 8 Ноемвриското признание на Општина Неготино за 2009 
година за особени постигнувања во областа на науката и образованието, што 
укажува на фактот дека кандидатот е доста ценет и респектиран од луѓето од 
неговата општина. 
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   Во 2011 година добитник е на Признание за меѓународен член на Унијата на 
научници на Бугарија-Стара Загора како истакнат научен работник по повод Јубилејот 50 
години од постоењето на Унијата на научници на град Стара Загора, Р. Бугарија.  
  Во 2013 година по повод 20 годишниот јубилеј од организацијата на 
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на 
домашните животни КРМИВА добитник е на Признанието-ЛАУРЕАТ за значаен 
научен и стручен придонес во организација и реализацијата на досегашните 20 
советувања КРМИВА, Опатија, Р. Хрватска. 
   Во 2016 година се стекнува со ЛИЦЕНЦА ЗА МЕНТОР НА ДОКТОРСКИ 
СТУДИИ на Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола, добиена од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото образование на Р. Македонија.  
  Во 2018 година по повод 25 годишниот јубилеј од организацијата на 
Меѓународните советувања по технологија на сточна храна и исхрана на 
домашните животни КРМИВА добитник е на Признанието-ЛАУРЕАТ за значаен 
научен и стручен придонес во организација и реализацијата на досегашните 25 
советувања КРМИВА, Опатија, Р. Хрватска   
   
  Бил Координатор на Проектот за надградување и осовременување на 
Лабораторијата за контрола на квалитетот на добиточната храна при УКИМ 
Институт за сточарство-Скопје кој е прифатен од страна на Владата и е дојден до 
фаза на тендерска документација и објавување на тендер која ке ја спроведе 
Министерството за образование и наука. Исто така како раководител на 
Лабораторијата иницирал постапка за акредитација на истата по стандардот EN 
ISO:17025 која е стигната до фаза на консалтинг фирма која треба да ги 
докомплетира сите постапки и документи потребни за аплицирање за акредитација, 
со што би се задржало или обновило Овластувањето за анализа на добиточната 
храна. Исто така бил Координатор и на Проектот за организирање на 
постдипломски студии од втор циклус при Институтот за сточарство-Скопје кој 
поминал на Комисија за настава при Ректоратот на Универзитетот ”Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје со висока оценка односно дека е квалитетно изработен и е во 
склад со болоњската декларација. Истиот по добивање на согласности од ННС на 
институциите вклучени во него беше проследен до Ректорска управа и Сенат и по 
добивање на согласностите од овие две тела на Универзитетот помина и на 
Одборот за акредитација на високото образование на РМ и денеска е 
функционален.  
  Има изработено Програми-Елаборати за формирање на краварска, овчарска 
и козарска фарма со репроцентри кои ќе функционираат во склоп на 
Ветеринарниот Факултет во Битола. Исто така има рецензирано Проект-Студија за 
формирање на Репроцентар за овци и кози за општина Чешиново-Облешево во 
Источниот плански регион на Р. Македонија. 
  Бил рецензент при избори во соработнички и научно-наставни звања на 
повеќе соработници, научни работници и доценти во областа на сточарството и 
ветеринарната медицина во делот на исхраната и диететиката на домашните 
животни и одгледувањето на домашните животни. Од 2000 година до денес е член 
на Меѓународниот Научен Одбор на Меѓународното Советување за технологија на 
производство на храна и исхрана на домашни животни КРМИВА, Р. Хрватска. Има 
учествувано како член на Организациониот одбор на Симпозиумот за сточарство 
со меѓународно учество во Струга 2001, Охрид  2003 и  2007 година, а на IV 
Меѓународен Симпозиум по сточарство во Струга 2009 година е и Претседател на 
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Научниот одбор. Во 2011 година станува член на Меѓународниот Научен Одбор во 
списанието НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА V секција - Сточарство и ветеринарна 
медицина кое го издава периодично по години Сојузот на научниците на град 
Стара Загора, Р. Бугарија. Во 2013 година е член на Меѓународниот Научен 
Комитет на 10 Јубилеен Меѓународен Симпозиум -Модерни трендови во 
сточарското производство-во организација на Научниот институт за сточарство во 
Белград, Р. Србија. Во 2014 година е член на Меѓународниот Научен Комитет на 
Меѓународната Конференција за храна CEFOOD 2014 која се одржа во Охрид. Во 
2018 година е член на Меѓународниот Научен Комитет на Меѓународната 
Конференција во организација на Селскостопанската академија и Министерството 
за земјоделство на Р. Бугарија која се одржа во Сливен, Р. Бугарија. Сите овие 
наведени учества во Уредувачки одбори на меѓународни списанија и меѓународни 
одбори на меѓународни конференции, претставуваат сатисфакција за неговата 
вредна и макотрпна посветеност према научно-истражувачката и наставно-
образовната работа и градење на професионална кариера, како и авторитет и углед 
кој го поседува во меѓународни рамки. 
 
  I. 2. Работно искуство 
 

  Работното искуство во научно-истражувачката и наставно-образовната 
сфера кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев го започнува во далечната 1996 
година кога се вработил во УКИМ Институт за сточарство во Скопје, каде бил 
избран во соработничкото звање-ПОМЛАД АСИСТЕНТ во научната област 
Исхрана на домашните животни, да во 2000 година магистрирал на Факултетот за 
ветеринарна медицина-Катедра за исхрана на домашните животни при 
Универзитетот во Белград и бил избран во соработничкото звање-АСИСТЕНТ во 
истата научна област Исхрана на домашните животни. Кон крајот на 2006 година, 
докторирал исто така на Факултетот за ветеринарна медицина-Катедра за исхрана 
на домашните животни при Универзитетот во Белград, да во наредната 2007 година 
е избран во научното звање-НАУЧЕН СОРАБОТНИК во истата научна област 
Исхрана на домашните животни при УКИМ Институт за сточарство во Скопје.  

  Во учебната 2009/10 година се вработува како наставник на Ветеринарниот 
Факултет при Универзитетот ”Св. Климент Охридски” во Битола каде бил избран 
во наставното-научното звање-ДОЦЕНТ-во истата научна област Исхрана на 
домашните животни. 

  Во учебната 2014/15 година исто така како наставник на Ветеринарниот 
Факултет при Универзитетот ”Св. Климент Охридски” во Битола бил избран во 
наставното-научното звање-ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР-во научните области Исхрана 
и диететика на животни и Друго, во кое звање е и до денес. 

  Значи дека развојниот пат во научно-истражувачката и наставно-
образовната дејност на кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев е континуиран во 
неговата научна област од изборот во соработничките звања преку изборот во 
наставното-научни звања па до денес, што дава за право да констатираме дека 
истиот ќе се изгради во добар и квалитетен наставник кој ќе го пренесе своето 
знаење и искуство на идните генерации на студенти. 

  Во наставно-образовниот процес во делот на реализација на предавањата, 
кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев успешно и беспрекорно ги извршува 
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своите работни задачи, се залага за осовременување на наставниот процес и е 
почитуван и ценет од страна на колегите и студентите. 

 

  II. Наставно-образовна дејност 

 
  Од доаѓањето како Доцент на Ветеринарниот Факултет во Битола, 
кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев бил вклучен во одржувањето на 
теоретскиот и практичниот дел од испитот на предметот Исхрана на домашни 
животни и Одгледување на домашни животни, како и во одржувањето на 
практичните и теренските вежби со студентите од студиската програма-
интегрирани студии по ветеринарна медицина од учебната 2009/10 година до 
денес. 
 Во исто време кандидатот покажува и голема ангажираност во одржувањето 
и работата на Лабораторијата за квалитет и хигиенска исправност на сточната 
храна. 
 Од учебната 2009/10 година Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев ги одржува 
наставата и вежбите по задолжителните предмети: Исхрана на домашни животни 1 
(општ дел); Исхрана на домашни животни 2 (специјален дел); Одгледување на 
домашни животни 1 (општ дел) и Одгледување на домашни животни  2 (специјален 
дел), Хигиена на сточрски објекти 1 (општ дел) и Хигиена на сточарски објекти 2 
(специјален дел). Истовремено кандидатот е наставник и по изборните предмети: 
Нутритивна патологија и Патологија и хигиена на исхраната на домашните 
животни. 
  Во учебната 2014/15 година Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев одржува настава 
(предавања) по предметот: Суровини во прехрамбената индустрија на Технолошко-
техничкиот Факултет во Велес, единица во состав на Универзитетот Св. Климент 
Охридски во Битола. 
  Во учебната 2016/17 година (17.10-21.10.2016) Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев 
остварува мобилност по ЕРАЗМУС+ програмата за наставен кадар во траење од 5 
работни дена (8 часа) каде одржува настава (предавања) од неговата област на 
Ветеринарно-медицинскиот Факултет при Тракискиот Универзитет во Стара 
Загора, Р. Бугарија.  

Исто така, во текот на досегашната работа, Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев 
изработил повеќе учебни помагала, скрипти и книги наменети за одржување на 
предавањата и вежбите од областа на Исхраната на домашните животни за 
студентите на ветеринарна медицина. 

 
Книги: 
 

 Палашевски Б., Шокаровски Ј., Цилев Г., Налетоски З. ИСХРАНА 
НА ВИСОКОМЛЕЧНИ КРАВИ. УКИМ Институт за сточарство, 
Скопје, 2001 

 Палашевски Б., Налетоски З., Цилев Г. СИЛАЖА-СЕНАЖА-СЕНО-
Технологија на подготовка. УКИМ Институт за сточарство, Скопје, 
2003 

 Цилев Г. ПРАКТИКУМ ПО ИСХРАНА НА ДОМАШНИ 
ЖИВОТНИ. УКЛО Ветеринарен Факултет, Битола, 2015 
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 Учествувал во изработка на ЕЛАБОРАТ за акредитација на студиска 
програма од прв и втор циклус (интегрирани студии) по ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА на Ветеринарниот Факултет во Битола 
  Од последниот избор во вонреден професор Д-р Гоце Цилев е МЕНТОР на 
11 дипломски работи, бил и член во Комисија за оцена и одбрана на 15 дипломски 
работи. 
  
  Оцена од спроведена самоевалуација 
 
 Покрај стручното изведување на наставата според наставната програма, 
кандидатот покажува правилен методолошки пристап кон наставните единици со 
тренд на перманентно збогатување на своите познавања како и на студентите од 
областа на наставната материја и пошироко и покажува постепен прогресивен 
развој во солиден наставен работник. 
  За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на Вонр. 
Проф. Д-р Гоце Цилев потврда е и континуираната позитивната оценка од 
процесот на самоевалуација која изнесува 4.62/5.00. Резултатите од 
спроведената анонимна анкета на студентите во 2015 година се презентирани во 
продолжение на текстот: 

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата: 4.77 
2. За време на наставата наставникот е посветен и предизвикува интерес кај 

студентите: 4.62 
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа: 4.64 
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес: 4.67 
5. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите (изработка 

на домашна работа, проекти, семинарски тудови, ...): 4.64 
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување 

на знаењата од предметот: 4.38 
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови: 4.67 
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература: 4.49 
9. Наставникот применува современи технологии вореализацијата на наставата 

(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.): 4.74 
10. Личната култура и односот на наставникот е на соодветно ниво: 4.77 
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 

студентите: 4.82 
12. Испитните/колквиумските прашања се во рамките на предметната програма 

и предвидената основна литература: 4.54 
13. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 

овозможуваат објективно оценување: 4.46 
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите: 4.49 

 
 III. Научно-истражувачка дејност 
  
  III. 1. Учество во научно-истражувачки проекти 
 
 Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев како соработник-истражувач има учествувано 
во 8  научноистражувачки проекти одобрени и финансирани од Министерството за 
образование и наука и 1 апликативен проект одобрен и финансиран од 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а кои обработуваат 
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тематика главно од областа на исхраната и диететика на домашните животни и 
одгледување на домашните животни, и тоа: евалуација на хранливата вредност на 
крмите; подобрување на квалитетот на зрнестите крми; користење на 
неконвенционални крми во исхраната на домашните животни; правилна и 
квалитетна исхрана како фактор за експонирање на производните својства кај 
високомлечните крави; производство и користење на минерално-витамински 
предсмеси, дополнителни протеински смеси и други додатоци кои се користат во 
исхраната на животните со висок генетски потенцијал; проучување на генетскиот 
капацитет за репродукција на свињите при одгледување во услови на стрес и 
користење на фиксирани и мешани модели при селекција и одгледување на 
млечните популации раси овци. 
 
 1.”Евалуација на крмите за исхрана на добитокот” 
      (во периодот 1996-1999 - како соработник-истражувач) 
  2.”Проучување на генетските капацитети за репродукција на свињи во 
       услови на стрес “ 
      (во периодот 1996-1999  - како соработник-истражувач) 
  3. “Подобрување на нутритивните вредности на некои домашни житни 
       култури што се користат во исхраната на домашните животни”  
      (во периодот 1996-1999 - како соработник-истражувач) 
           4. “Користење на неконвенционални крми во исхрана на домашни животни” 
     (во периодот 1999-2000 - како соработник-истражувач) 
  5. “Евалуација на крмите за исхрана на добитокот”- продолжение на 
        проектот 
      (во периодот 2000-2002 - како соработник-истражувач) 
            6. “Идентификација и карактеризација на разни видови житарки за 
      исхрана на домашните  животни” 
       (во периодот 2000-2002 - како соработник-истражувач) 
           7.  “Исхраната-фактор за експонирање на производните способности 
       кај високомлечните крави во услови на Р. Македонија” 
      (во периодот 2004-2006 - како соработник-истражувач) 
           8. “Производство и користење на минерално-витаминските 
       предсмеси, дополнителните протеински смеси и други додатоци   
                  за исхрана на животните со висок генетски потенцијал во услови               
                  на еколошко производство на храна”, 
       меѓународен истражувачки проект во соработка со Р.Србија 
       (во периодот 2005-2007 - како соработник-истражувач) 
  9.  “Користење на фиксирани и мешани модели при селекција на 
         млечните популации на овци во Р. Македонија” 
      (во периодот 2010-2012 - како соработник-истражувач) 
 

 
 III. 2. Учество на Конференции и симпозиуми  
 

1. International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia, 
University of Foresty-Faculty of Veterinary medicine, Sofia, R. Bulgaria, 2014 

2. International Conference of Food-NUTRICON, Journal of Higienic and 
Engineering and Design, KEY Consalting Company, Ohrid, R. Macedonia, 2014 

3. 5th International Conference of Animal Science, Macedonian Journal of Animal 
Sciences, UKIM Institute of Animal Science, Skopje, R. Macedonia, 2014  

4. III International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. 
Srpska, Bijeljina, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska, 2014 
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5. IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. 
Srpska, Bijeljina, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska, 2015 

6. Pre-Conference Workshop on Inovative Technologies for Advanced Food 
Processing and Nutrition Towards Better Health, University Ss. Cyril and 
Methodius-IAS Skopje with collaboration St. Clement of Ohrid-Faculty of 
Technology and Technical Sciences, Veles, R. Macedonia, 2015 

7. First International Symposium of Veterinary Medicine” ONE HEALTH-NEW 
CHALLENGES Vrdnik, 2015, Serbia (ISVM2015), Scientific Institute of 
Veterinary Medicine, N. Sad, R. Serbia, 2015 

8. 6th Annual Conference with International participation-INNOVATIONS IN 
AGRICULTURAL SCIENCE FOR EFFICIENT FARMING-Shumen, R. Bulgaria, 
Agricultural Institute Shumen-Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria, 2015 

9. 5th International Congress-New Perspectives and Challenges of Sustainable 
Livestock Production, Biotechnology in Animal Husbandry Belgrade-Zemun, R. 
Serbia. 2015 

10. International Scientific Conference SCIENCE-TECHNOLOGIES Animal studies 
& Veterinary medicine, Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, 2015 

11. International Scientific Conference-TRADITION AND MODERNITY IN 
VETERINARY MEDICINE-Faculty of Veterinary Medicine-Sofia, University of 
Foresty-Sofia, R. Bulgaria, 2016 

12. The Scientific Conference of International Participation-115 years The National 
Diagnostic Science and Research Veterinary Medical Institute'' and ''135 years 
Since the Birth of its Patron Prof. Dr. Georgy Pavlov'', National Diagnostic 
Science and Research Veterinary Medical Institute-Sofia, Bulgaria, 2016 

13. International Scientific Conference-Biotechnical Faculty, University of 
Montenegro-Podgorica, R. Montenegro, 2016 

14. 6th International Congress-New Perspectives and Challenges of Sustainable 
Livestock Production, Biotechnology in Animal Husbandry Belgrade-Zemun, R. 
Serbia. 2017 

15. УКЛО21-УИК Универзитетска Интерна Конференција-Науката 
перспективи и предизвици-МОДЕРАТОР (Проф. Д-р. Гоце Цилев) Научно 
подрачје: БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ, Универзитет Св. Климент 
Охридски-Битола, Крушево, Р. Македонија, 2017 

16. International Scientific Conference SCIENCE-TECHNOLOGIES Animal studies 
& Veterinary medicine, Union of Scientists of Stara Zagora, R. Bulgaria, 2018 

17. International Scientific Conference LIVESTOCK BREEDING-TRADITIONS, 
BIODIVERSITY AND EXPERIENCE EXCHANGE, Ministry of Agriculture, 
Food and Foresty, Agricultural Academy and Center for Risk Assessment on the 
Food Chain, Sliven, R. Bulgaria, 2018 

18. International Scientific Conference-90 years of Creativity, Growth, Development 
in Agrarian Science-Researh Center of Stockbreeding and Agriculture-Smolyan, 
Agricultural Academy-Sofia, R. Bulgaria, 2018 

19. 25th International Conference, KRMIVA 2018, Opatia, R. Croatia, 2018  
20. International Conference - 95 years of Faculty of Veterinary Medicine. Faculty of 

Veterinary Medicine, Stara Zagora, R. Bulgaria, 2018 
 
 III. 3. Објавени трудови 
 

        Рецензирани научни и стручни трудови 
  



109 
 

 

a) Во Билтенот бр. 655 од  1. III. 1996 година (избор во звањето помлад 
асистент) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. 

 

  Во оваа Рецензија потенциран е одличниот среден успех од 9.10 од 
додипломските студии на кандидатот со што се стекнал со Пофалница за најдобро 
дипломиран студент во учебната 1995/96 на Факултетот за земјоделски науки и 
храна при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Исто така истакнат е и 
интересот на кандидатот кон научно-истражувачка работа што го покажал со 
запишување на последипломски студии од областа на исхраната на домашните 
животни во учебната 1995/96 на на Универзитетот во Белград, што секако го 
насочува правецот на развој на кандидадот во научната работа. 
 

b) Во Билтенот бр. 766 од 15. XI. 2000 година (избор во звањето асистент-
истражувач) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
рецензирани се 10 научни и 2 стручни труда на кандидатот. 

 

  Во оваа група се рецензирани трудови од научно развојниот пат од 
вработувањето преку завршување на магистерскиот студиум во областа на 
исхраната на домашните животни и учество во повеќе теми и проекти што 
овозможиле како автор и коавтор да објави 10 научни и 2 стручни труда, каде што 
се опфатени тематиките од областа на исхраната на домашните животни. 
 

v) Во Билтенот бр. 925 од 31. VIII 2007 година (избор во звањето научен 
соработник) при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, 
рецензирани се 20 научни труда и 2 книги на кандидатот. 

 

  По изборот за асистент-истражувач, д-р Гоце Цилев продолжил да работи на 
своето научно и стручно усовршување. Оваа констатација се потврдува со 
приложените 20 научни труда и 2 книги. 
 

g) Во Билтенот бр. 333 од 01. II. 2010 година (избор во наставно-
научно звање-Доцент) при Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” во Битола. 

 

  По изборот за научен соработник, д-р Гоце Цилев продолжил интензивно да 
работи на своето научно и стручно усовршување и во оваа рецензија се опфатени 
во целост трудовите од почетокот на неговата научно-истражувачка работа преку 
завршување на магистерскиот и докторскиот студиум во областа на исхраната на 
домашните животни и продолжување на кариерата како наставник на 
Ветеринарниот Факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. 
 

d) Во Билтенот бр. 391 од 01. X. 2014 година (избор во наставно-
научно звање-Вонреден Професор) при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” во Битола, рецензирани се 34 научни труда 
на кандидатот. 

 

  По изборот во наставно-научно звање-Доцент, д-р Гоце Цилев продолжил да 
работи на своето научно и стручно усовршување. Оваа констатација се потврдува 
со приложените 34 научни труда. 
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   Трудови приложени за рецензија: 
 
 По изборот за Вонреден професор, д-р Гоце Цилев продолжил уште 
поинтензивно да работи на своето научно и стручно усовршување. Оваа 
констатација се потврдува со приложените 34 научни труда. 
 

Научни трудови објавени по последниот избор во наставно-научно звање Вонреден 
Професор: 
 
 

1 Laleva Staika, Slavova Petia, Bonev G., Popova Yovka, Cilev G. (2014) 
Comparison of the Ovulation rate, Fertility and Birth weight in sheep of Trakian merino breed and their 
crosses with Booroola  
Macedonian Journal of Animal Science, Vol. 4, No 2, pp. 49-53 (2014), Skopje, R. Macedonia 

 

2 Cilev, G., Gacovski, Z., Petreski A., Zdraveski, I. (2014)-IF 
Effect of partial maize substitution in fattening pig rations with by-products from vegetable and fruit processing on 
some carcass traits 
Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, Vol. 17 No. 2, pp. 104-110, (2014), Stara Zagora, Bulgaria 

 

3 Pavlova Valentina, Cilev G.,Pacinovski, N., Petreski, A. (2014) 
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 Кандидатот Д-р Гоце Цилев, континуирано работи на своето научно и 
стручно усовршување. Научното поле и истражувачката работа на кандидатот се 
истражувања во областа на Исхраната и диететиката на животните, конкретно кај 
домашните животни, за што зборува и неговата магистерска теза и докторската 
дисертација, како и научните трудови кои ги има објавено после неговата 
докторска дисертација, изборот во научното звање-научен соработник, во наставно-
научното звање-доцент, во наставно-научното звање-вонреден професор и после 
овој период. Неговата активност е потврдена во оваа научна област со неговиот 
избор за наставник во редовен работен однос во научната област Исхрана на 
домашните животни и реализација на настава/предавања по предметите Исхрана на 



113 
 

 

домашните животни 1 (општ дел), Исхрана на домашните животни 2 (специјален 
дел), Одгледување на домашните животни 1 (општ дел), Одгледување на 
домашните животни 2 (специјален дел), Хигиена на сточарски објекти 1 (општ дел) 
и Хигиена на сточарски објекти 2 (специјален дел), Нутритивна патологија и 
Хигиена и патологија на исхраната на домашните животни на Ветеринарниот 
Факултет при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола. 
  Неговите истражувања претежно се насочени кон утврдување на 
енергетската вредност на крмивата (11) и квалитетот на споредните продукти (3) 
кои се користат во исхраната на животните; влијанието на генетски модифицирани 
крмива кои се користат во исхраната на домашните животни (5, 8, 12, 16, 17); 
потребите во хранливи материи и исхраната на пооделни домашните животни како 
фактор за експонирање на нивните продуктивни способности, конкретно во 
истражувањето на продукцијата на млеко и неговиот квалитет кај високомлечните 
крави (4, 31); влијанието на исхраната кај одбиени прасиња (21); влијанието на 
исхраната кај свињите во пораст и гоење и продукцијата на месо кај свињите (7, 
32); влијанието на исхраната врз квалитетот на месото од свињи (2); влијанието на 
исхраната на продукцијата кај кокошките несилки (34); влијанието на одделни 
фактори при одгледувањето, исхраната и продукцијата кај овците (1, 6) и 
квалитетот на овчото млеко (18, 19, 20, 25, 27), влијанието на одделни фактори при 
одгледувањето, исхраната и продукцијата кај козите и квалитетот на козјото млеко 
(22, 24, 26, 28, 29), истражувања во делот на третманот на исхраната на кучињата 
при појава на одредени заболувања (10, 14, 15, 23, 30); зоотехнички мерки при 
одгледување на домашни животни (9, 33) и однесувањето и благосостојбата во 
однесувањето со животните (13). 
   Од приложените трудови за рецензија се гледа дека 9 (26.47%) од вкупно 34 
труда се со Импакт фактор или фактор на влијание објавени на Web of Science 
листата, односно во референтни научни публикации што ја покажува неговата 
меѓународна активност на полето на науката и научните истражувања.  
  Учествувал на 20 интернационални научноистражувачки конференции и 
симпозиуми, каде имал активно учество во составот на меѓународните одбори и 
работните председателства на определени секции во состав на научните 
конференции, симпозиуми и советувања од неговата научна област. 
  Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев, паралелно со своите научни истражувања од 
областа на Исхраната и диететиката на домашните животни, давал свој придонес и 
во едукацијата преку предавањата по предметите за кои е избран како наставник на 
Ветеринарниот Факултет во Битола, единица во состав на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” во Битола. Се јавува како ментор на семинарски работи и 
завршни дипломски трудови во склоп на студиската програма, како и во 
реализацијата на практичната настава во склоп на редовните студии. 
  Резултатите во научно-истражувачката работа на кандидатот, укажуваат во 
едукацијата на една континуирана работа со евидентни резултати што е и 
определена гаранција за понатамошно работење во полето на научно-
истражувачката дејност преку давање придонес во едукацијата на помладите кадри, 
како и оформување и оспособување на помлади наставници за продолжување на 
развојот во неговата научна област Исхрана и диететика, конкретно кај домашните 
животни. 
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 IV. Стручно-апликативна дејност 
  

  
 Кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев уште веднаш по изборот за помлад  
соработник во областа на исхраната на домашните животни, па до изборот во 
наставно-научно звање до денес, а со оглед на проблемите од областа на исхраната 
на домашните животни што се јавуваат во фармите, на кои работеше УКИМ 
Институт за сточарство-Скопје и моментално работи УКЛО Ветеринарен 
Факултет-Битола, е вклучен во подготовката и обработката на дажби и крмни 
смески за разни видови животни. Во извештајниот период земал активно учество 
во изработката на програми за исхрана на високомлечни крави во поголемите 
фарми што се во склоп на ЗК Пелагонија со која Ветеринарниот Факултет од 
Битола има потпишано и Договор за соработка. Покрај тоа, тој работи и на 
програмирање на смески за разни видови домашни животни кои се ставаат во 
функција на сточарското производство и во терапевтски и диететски цели кај 
рековалесцентните животни во ветеринарната медицина. Има изработено 
Програми-Елаборати за формирање на краварска, овчарска и козарска фарма со 
репроцентри кои ќе функционираат во склоп на Ветеринарниот Факултет во 
Битола.  
  Со својата досегашна работа, Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев се профилира 
како солиден стручњак во областа на Исхраната и диететиката и Одгледувањето на 
домашните животни како во земјата, така и во странство. 
  Кандидатот Вонр. Проф. д-р Гоце Цилев бил член и во КОМИСИЈА ЗА 
ИЗБОР ВО ЗВАЊА на 3 во Асистент на Ветеринарниот Факултет во Битола и 1 во 
Доцент на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Исто така бил член во 
СОВЕТОТ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ при Научен Институт за тутун-Прилеп во 
периодот од 2016-2019 година. 
  Потоа бил Претседател на Комисијата за самоевалуација на Ветеринарниот 
факултет во Битола за период од 2013-2017 година, како и Заменик Претседател на 
Уписната Комисија на ВФБ во академската 2018/19. 
  Активно учествувал во ПРОМОТИВНИТЕ АКТИВНОСТИ на Факултетот 
презентирани на локални и национални телевизиски програми, радиоемисии, како 
и афирмативни и едукативни предавања во средни училишта. 
 
  Кандидатот на увид, приложи и Анекс во кој се поместени информациите за 
неговите достигнувања, поврзани со критериумите и исполнетоста на посебните 
услови за избор во наставно-научни звања утврдени со Правилникот на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола. 
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АНЕКС 1 
 

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

    
 
  X 

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

  X 

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

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 

  X 

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) 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум     9 
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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 

  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    

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 

   

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 

 

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

   

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 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    7 
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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 

  X 

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 

   

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 

   

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.) 

   

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 
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V. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 После деталното разгледување на приложената документација и според оценката 
од областите кои се значајни за донесување на предлогот за избор (наставно-образовна, 
научно-истражувачка и стручно-апликативна дејност) Комисијата е на мислење дека 
кандидатот Вонр. Проф. Д-р Гоце Цилев ги исполнува сите критериуми да биде избран. 
 Рецензентската комисија, имајќи го предвид изнесените биографски податоци, 
работното искуство, целокупната оценка на досегашна наставно-образовна, научно-
истражувачка и стручно-апликативната дејност, Законот за високо образование, Статутот 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, Правилникот за посебни услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и Статутот на 
Ветеринарниот Факултет во Битола, објавениот конкурс, како и пријавениот кандидат, 
има чест да му предложи на Наставно-научниот Совет на Ветеринарниот Факултет при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, да го избере пријавениот кандидат Вонр. 
Проф. Д-р Гоце Цилев, во наставно-научно звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР во научните 
области Исхрана и диететика на животни (40806) и Друго (40808), како и да ја проследи 
Предлог-одлуката до Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола на 
потврдување. 
  
           Рецензентска комисија 
 
 
                      Проф. д-р Драган Шефер, с.р, 
           редовен  професор на Факултетот за 
             ветеринарна медицина во Белград-Претседател 
     
              
             Проф. д-р Радмила Марковиќ, с.р, 
             редовен  професор на Факултетот за  
              ветеринарна медицина во Белград-член 
     
                    
            Проф. д-р Љупче Кочоски, с.р, 
             редовен професор на Факултетот за 
              биотехнички науки во Битола - член 
 
     
              

 
 
 

 


