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Име и презиме:   Душан Спасов           
Звање: Вонреден професор 
Единица на Универзитетот: Земјоделски факултет 
 

Ред.
бр. 

Опис на активноста за самоконтрола на 
автономниот статус на ФРВ согласно со 
Стандарди и нормативи за изведување на 
високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

1.    

Објавен научен или стручен труд во 
најпрестижно меѓународно списание со импакт 
фактор од 1 (еден) до 2 (два)  – 6 (шест) поени  

 Поени 
 
6 

Конкретна активност 
 
Atanasova, Biljana and Jakovljević, Miljana and Spasov, Dusan and Jović, Jelena and 
Mitrović, Milana and Toševski, Ivo and Cvrković, Tatjana (2015) The molecular 
epidemiology of bois noir grapevine yellows caused by ‘Candidatus Phytoplasma solani’ in 
the Republic of Macedonia. European Journal of Plant Pathology, 141 (4). ISSN 0929-1873 

 
 
 
     

5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, 
еден договор на три години – 3 (три) поени 
годишно или 9 (девет) поени за три години 

 Поени 
 

10 

Конкретна активност 
 
Душан Спасов: Истражувач, учесник на проект (2015-2016)  
Spasova Dragica, Spasov Dusan, Ilievski Mite, Atanasova, Biljana and Burovska, 
Adrijana (2015): Органско производство на пролетен овес: потребни сортни 
карактеристики. [Project]   
 
Душан Спасов: Главен истражувач на проект (2015-2016)  
Spasov Dusan, Mitrev Sasa, Spasova Dragica, Georgievsk, Milan, Atanasova Biljana 
and Arsova Cvetanka (2015): Ентомофауна кај домати во заштитен простор при 
конвенционално и интегрално производство. [Project]  
 
Душан Спасов: Истражувач, учесник на проект (2013-2015)  
Mitrev, Sasa and Karov, Ilija and Spasov, Dusan and Kostadinovska, Emilija and 
Kovacevik, Biljana and Todorovska, Elena (2013) Characterization of fire blight strains 
(Erwinia amylovora) from different host plants from Macedonia. [Project]  
Душан Спасов: Истражувач, учесник на проект (2015) 
 
Zdravev Zoran, Mitrev Sasa, Zlatkovski Vasko, Kostadinovska Emilija, Trajkova Fidanka, 
Spasov Dusan, Mihajlov Ljupco, Balabanova Biljana, Kovacevik Biljana, Koleva Gudeva 

Liljana and Gulaboski Rubin (2015): Developing OER and Blended Modules for 
Agriculture and Rural Development, Erasmus+ KA202 Project. [Project] 
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14931 

 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
    1 

6. Раководење или координирање на 
институционален проект ТЕМПУС – еден договор 
на три години, 3 (три) поени годишно или 9 
(девет) поени за три години. 

 Поени 

http://eprints.ugd.edu.mk/13032/
http://eprints.ugd.edu.mk/13032/
http://eprints.ugd.edu.mk/13032/
http://eprints.ugd.edu.mk/12765/
http://eprints.ugd.edu.mk/12765/
http://eprints.ugd.edu.mk/12802/
http://eprints.ugd.edu.mk/12802/
http://eprints.ugd.edu.mk/5948/
http://eprints.ugd.edu.mk/5948/
http://eprints.ugd.edu.mk/id/eprint/14931
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Конкретна активност  

    Потпишан договор за истражувачко-апликативна 
соработка во висина од 1.000 (илјада) 
евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети 
нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 
(еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра  

 Поени 
 
 
 

Душан С. – соработник истражувач во проектот  
Каров И., Спасова Д., Спасов Д., Илиевски М., Илиевска В., Ковачевиќ Б., 
Костадиновска Е. (2015-2017): Испитување на биолошка ефикасност на 
микробиолошкиот производ Екстрасол (Bacillus subtilis var. ch 13) во Кочанско и 
Струмичко. (билатерален апликативен проект) (цена на чинење на проект за прва 
година: 3.500 евра) 
 
Лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина има остварено 
апликации во вкупна вредност од 2.819.884,00 или 45.700 ЕУР = 46 бодови 
Раководителот на лабораторијата, Проф д-р Саша Митрев, вкупната вредност ја 
распределува во проценти на следниве учесници од УГД: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 
 

 
2 

Конкретна активност  
 
Spasov, Dusan and Spasova, Dragica and Ilievski, Mite and Atanasova, Biljana (2015) 
The influence of the temperature at the intensity of the spread of the cotton bollworm 
(heliothis obsoleta fabr. = helicoverpa armigera hb.) as a pest of the peppers in the 
Strumica region. Yearbook - Faculty of Agriculture, 13 (1). pp. 113-119. ISSN 1857- 8608  
 
Илиевски M, Спасова Д , Михајлов Љ, Спасов Д, Маркова Руждиќ Н,  Илиева В, 
Софијанова Е, (2015): Производство и застапеност на житните растенија во 
Република Македонија, Годишен зборник 2105, ISSN 1409-987X, ISSN 1857-8608 on 
line, Vol. 13, Year 2015  УДК 635.649-      278.6(497.742) УДК 633.1(497.7) 
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/1086  

 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

  Вкупно поени 21 

 
  

http://eprints.ugd.edu.mk/15476/
http://eprints.ugd.edu.mk/15476/
http://eprints.ugd.edu.mk/15476/
http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/1086



