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Конкретна активност 
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2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 

 Поени 
6 

 Dimovska V., Ilieva F., Ivanova V., Sofijanova E., Naceva Z (2015). Characteristics of 
tempranillo grape variety (Vitis vinifera L.), grown in Tikveš’s vineyard. Science & 
Technologies, 5 (6). Pp. 195-199. ISSN 1314-4111. 
 
Dimovska V., Ilieva F., Gunova N., Gunova V. (2015) Analysis of fertility on the Merlot 
clones (Vitis vinifera L.), by applying the method of correlation. In: Sixth International 
Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, 15-18 Oct 2015, Jahorina, Bosnia and 
Hercegovina. 

3 
 
 
 
 

3 

7. 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 
 

1 

 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 лабораторија, Проф д-р Саша Митрев, од вкупната вредност  
распределува во проценти на следниве учесници од УГД: 
Доц д-р Фиданка Илиева ---------- 1 

 

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 
 

1 

 Kostadinovic Velickovska, Sanja and Mitrev, Sasa and Ilieva, Fidanka and Mihajlov, 
Ljupco (2015) Сензорна и аналитичка евалуација на ладно - цедени масла од 
сончоглед. Годишен зборник 2015 - Земјоделски Факултет. ISSN 1409-987X 

 

13. Издадена монографија, речник или научна книга  Поени 
 
 

15 

на македонски јазик – 10 (десет) поени и 

на еден од светските јазици – 15 (петнаесет) поени. 

Ilieva F., Dimovska V., Spasov H. (2015).  Isolation of wine yeasts from Tikves region 
for wine-making. LAMBERT. ISBN 978-3-659-76294-9 

 

  Вкупно поени   23 
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