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РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗБОР И РЕИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО СИТЕ 

НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО 

 Со одлука на Ректорската управа бр. 02-1135/1 од 27.02.2018 година и врз основа на 

објавениот конкурс на 31.01.2018 во дневните новини ”Коха” и ”Нова Македонија” 

одредена е Рецензентска комисија за избор на еден наставник за предметите: Основи на 

растително производство, Фитофармација, и Фитопатологија,  (во студиските програми 

агробизнис и растително производство), во состав: 

1. Проф. Д-р. Хазир Положани - редовен професор - Факултет за биотекнологија и храна, 

Универзитет во Тетово - Тетово. (Председател) 

2. Проф. Д-р. Звонко Пацаноски - вонреден професот - Факултет за земјоделски науки и 

храна- Универзитет ,,Св. Кирил и Методи”- Скопје. (Член)  

3. Проф. Д-р. Арбен Мехмети - Вонреден професор - Факултет за земјоделство и 

ветеринарство-  Универзитет ”Хасан Приштина” - Приштина. (Член) 

  Според поднесената документација во пријавата од страната на единствениот кандидат      

Асс. Д-р. Алирами Салији  за наставно научно звање, доцент на Факултетот за земјоделсто 

и биотекнологија по предметните дисциплини нотирани во конкурсот, и тоа: Основи на 

растително производство, Фитофармација и Фитопатологија  го поднесуваме следниот:  

Рецензентски извештај 

На 31.01.2018 година во дневните новини ,, Коха” и ,,Нова Македонија” е објавен конкурс 

за избор на еден наставник на Факултетот за земјоделство и биотекнологија, во наставно 

научно звање доцент за предметите: Основи на растително производство, Фитофармација, 

и Фитопатологија (во студиските програми агробизнис и растително производство). 

Рецензентската комисија констатира дека на конкурсот се пријавил како единствен 

кандидат Асс. Д-р. Алирами Салији, во редовен работен однос на Факултетот за 

земјоделство и биотекнологија на Универзитетот во Тетово. 

 

1. Биографски податоци и стручен развој 

Кандидатот Асс. Д-р. Алирами Салији е роден на 14.01.1965 година во село Горно 

Седларце, општина Тетово. Основното образование го завршил  во родното место. 

Средното образование го завршил во 1983 година, во гимназијата Кирил Пејчиновиќ, во 

Тетово – Општа насока. 

Високо образование завршил на Факултетот за земјоделство во Приштина , дипломирал на 

28.12.1988 година со просечна оценка 8.5 и се стекнал со звањето Дипломиран земјоделски 

инжињер. 

Постдипломски студии завршил на Факултетот за земјоделство и ветеринарство во 

Приштина насока поледелство-градинарство со просечна оценка 8.6. 

На 18.03.2011 година одбранил магистарски труд под наслов” Испитување на некои 

биометриски параметри кај неколку сорти на компир во Полошкиот регион” и се здобил со 

звање Магистер по земјоделски науки насока Поледелство-градинарство. 
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Кандидатот oд 1996 година работи како стручен советник во областа на одгледување и 

заштита на растенијата во компанијата Агропин. Од 2009 година работи во приватната 

компанија Агровали-Ти, Тетово во која основна дејност е трговија со средства за заштита 

на растенијата, семенски материал од земјоделските култури и ѓубрива, како и едукација на 

фармерите за правилна употреба на средствата за заштита на растенијата.  

Во академската 2011/2012 година се запишал на докторски студии на Факултетот за 

земјоделски науки и храна при унуверзитетот ”Св. Кирил и Методиј” во Скопје.  

На 03.03.2017 година успешно ја одбранил докторската дисертација под наслов ”Влијание 

на некои хербициди врз степенот на заплевеленоста на компирот и приносот ”со што се 

здоби со звањето Доктор на земјоделски науки.  

2.Наставно образовна дејност 

Кандидатот Асс. Д-р. Алирами Салији од 15.10.2016 година е во редовен работен однос во 

Факултетот за земјоделство и биотекнологија во Универзитетот во Тетово и е избран во 

научното звање асистент докторант. Во зимскиот семестар во учебната 2016/2017 година 

беше ангажиран во предметот Основи на земјоделска темника, на Факултетот за 

земјоделство и биотекнологија во Тетовскиот универзитет.  

Во летниот семестар на учебната 2016/2017 година кандидатот предавал по предметот 

Екологија. Во зимскиот семестар на учебната 2017/2018 година кандидатол предавал по 

предметите Основи на растително производство и Општо поледелство.  

Кандидатот е издавач на четири  интерни скрипти за студентите од предметите Основи за 

земјоделска текника , Екологија, Основи на растително производство и Општо поледелство.  

Имено, врз основа на  Критериумите за вреднување на остварувањата на кандидатите за 

избор во звање, како составен дел на правилникот за критериумите и постапката за избор 

во Наставно - научни, научни, наставно стручни и соработнички звања и асистенти 

докторанти на Универзитетот во Тетово, кандидатот Асс. Д-р. Алирами Салији во Наставно 

- образовната дејност реализирал вкупно 28,49 поени. 
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1.Наставно образовна дејност 

Активности пресметка Поени 

 Реализирани предавања прв циклус   

Академска  година 2016/2017 - Зимски семестар   

   Студиска програма Агробизнис   

1. Основи на земјоделска текника / сем. I,  (2+1) предавања 2 x 15 x 0.04 1,2 

 2. Основи на земјоделска текника  / сем. I,  (2+1) вежби 1 x 15 x 0.03 0,45 

   Академска година 2016/2017- летен семестар   

    Студиска програма Агробизнис    

1.Екологија / сем. II, (2 + 1 ) предавања 2 x 15 x 0.04 1,2 

2.Екологија / сем. II, (2 + 1 ) вежби  1 x 15 x 0.03 0,45 

   Академска година  2017/2018- зимски семестар   

   Студиска програма Агробизнис    

1.Основи на растително производство/ III предавања (2 + 2 ) 2 x 15 x 0.04 1,2 

2.Основи на растително производство-сем. III, вежби (2 + 2 ) 2 x 15 x 0.03 0,9 

3.Општо поледелство-сем. III, предавања        (2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2 

4. Општо поледелство-сем. III, вежби         (2 + 1 ) 1 x 15 x 0.03 0,45 

 Припрема на нови предмети   

1. Основи на земјоделска текника- предавања  1 

2. Екологија-предавања  1 

 3.Основи на растително производство-предавања  1 

4. Општо поледелство-предавања  1 

Интерни скрипти    

1. Основи на земјоделска текника- предавања  4 

2. Екологија-предавања  4 

3.Основи на растително производство-предавања  4 

4.Општо поледелство-предавања  4 

 Консултации со студенти    

Академска  година 2016/2017 - Зимски семестар   

 1.Основи на земјоделска текника 18 x 0.002 0,36 

Академска година 2016/2017- летен семестар   

 1.Екологија 18 x 0.002 0,36 

Академска година  2017/2018- зимски семестар   

 1.Основи на растително производство 18 x 0.002 0,36 

 2.Општо поледелство 18 x 0.002 0,36 

Вкупно поени од научно наставна дејност    28,49 
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3.Научно истаживачка дејност 

Вториот столб на научно-стручната подготовка на кандидатот се разгледува преку неговиот 

ангажман во научно-истражувачката активност. Имено, неговата научно-истражувачката 

активност може да се претстави преку објавени трудови во национални и меѓународни 

списанија и учеството во разновидни меѓународни научни конференции, собири и дебати.  

  

Трудови 

1 

Zvonko PACANOSKI and Alirami Saliji 2014. The invasive Impatiens 

glandulifera Royle (Himalayan balsam) in the Republic of Macedonia: first 

record and forecast. EPPO Bulletin, 44 (1): 87–93. (SJR IF 0,417)  

5,4 

2 

Алирами Салији 2017. Влијание на некои хербициси врз степенот 

на заплевеленоста и приносот кај компирот.Одбрана на докторска 

дисертација.Скопје. 

8,0 

3 

Zvonko PACANOSKI and Alirami Saliji 2015. The first detailed report for 

invasive Erigeron annuus (L.) Pers. (daisy fleabane) in Republic of Macedonia. 

Academia Journal of Agricultural Research 3(9): 204-212. (IF 0,546 Thomson 

Reuters ISI Web of Science). (6x90%) 

5,4 

4 
Zvonko Pacanoski, and Alirami Saliji 2016. Response of  maize/bean 

intercrop on PRE applied herbicides. Herbologia,16 (1):41-50.  

3,6 

5 

Zvonko PACANOSKI, Zlatko Svecnjak, Alirami Saliji 2015. Herbicides impact 

on weed control and injury of maize and climbing bean grown in an intercropping 

system. Herbologia, 15(2): 55-67.  (6x60%) 

3,6 

6 

  Zvonko Pacanoski and Alirami Saliji . Replace of the EPOST glyphosate with 

PRE herbicides and application of differentLPOST gliphosatte rate for weed 

control in established vineyard. Transylvanian Review: vol.XXIV,No.7, Special 

Issue 1014.  

5,4 

Предавања/реферати/меѓународни учества 

7 

Zvonko PACANOSKI and Alirami Saliji 2014. The first record of the invasive 

Impatiens glandulifera Royale (Himalayan balsam) in the Republic of 

Macedonia. Fifth International Scientific Symposium “Agrosym 2014”, 

Sarajevo. 

2 

8 

Alirami Saliji, Zvonko PACANOSKI, Besim Sahiti 2014. Comparison of some 

potato cultivars grown in the Polog region. 10th International Symposium for 

Biodiversity, Conservation and Sustainable Use for Rural Development. Tirana, 

12 December.  

2 
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9 

B. Sahiti, A. Saliji ,S. Ramadani- Ndikimi i dozave të ndryshme të azotit në 

treguesit e prodhimit të lakrës kokër. Xth  International Symposium  Tirana 12  

Décembre 2014    Biodiversity Conservation and Sustainable Use  for  Rural 

Development.   

2 

10 

Zvonko PACANOSKI and Alirami Saliji 2016. Current situation with invasive 

Erigeron annuus (L.) Pers. (daisy fleabane) in Republic of Macedonia. Sixth 

International Scientific Symposium “Agrosym 2016”, Sarajevo. 

2 

11 

А, Aliu, I. Rusinovci, Sh. Fetahu, S. Salihu, A. Saliji-  Hulumtimi i disa 

karakteristikave cilsore dhe sasiore te disa kultivar të grurit në rajonin e Pologut- 

Simpoziumi i  VIII ndërkombëtarë  Tiranë 2012.  

2 

12 

Zvonko PACANOSKI, Alirami SALIJI 2016. Weed maize control with 

reduced rates of Stellar and different adjuvants. International conference 

of Biodiversity and Agriculture on the Balkan Peninsula. 21-23 

September, Prishtina. 

2 

13 

Zvonko PACANOSKI, Alirami SALIJI 2017. Study of efficacy and response 

of potato cultivars to PRE and POST herbicides. 3 th International Symposium 

for Agriculture and Food, 18-20 October, Ohrid, Republic of Macedonia. 

2 

14 

Звонко Пацаноски и Aлирами Салији. 2016. Редуцирани хербицидни дози 

со адитиви во борбата против плевелите во пченка. Охрид, 25-26 Октомври 

(учество со реферат на 38. Традиционално советување за заштита на 

растенијата на Република Македонија) 

1 

15 

Звонко Пацаноски и Aлирами Салији. 2016. Оценување на новата 

формулација метрибузин во сузбивањето на плевелите во компир. (учество 

со реферат на 38. Традиционално советување за заштита на растенијата на 

Република Македонија) 

1 

16 

Звонко Пацаноски и Aлирами Салији. 2016. Испитување на ефикасноста 

и фитотоксичноста на темботрион во пченка како втора култура во 

зависност од фазите на пораст. (учество со реферат на 38. Традиционално 

советување за заштита на растенијата на Република Македонија) 

1 

17 
Алирами Салији и Блашко Јосифовски (2001)-Prestige FS290-Употреба кај 

компирот. Републичко советување за заштита на растенијата Охрид. 

1 

18 

Алирами Салији и Блашко Јосифовски (2000). Место на Calipso SC-

480 во заштита на земјоделските култури. XXV Републичко 

советување за заштита на растенијата Охрид. 

1 

19 

Алирами Салији  и Блашко Јосифовски (2000). Cougar- Хербицид за 

сузбиваче на плевели во житни култури. XXV Републичко 

советување за заштита на растенијата Охрид. 

1 
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20 

Алирами Салији и Блашко Јосифовски(2000). Mimic-Инсектицид на 

напредна текнологија- XXV Републичко советување за заштита на 

растенијата Охрид. 

1 

21 

З.Пацаноски, Т.Костов, А.Салији (2013)- Иситување на некои 

транслокативни хербициди употребени во пченка како чиста култура. 

Републичко советување за заштита на растенијата Охрид. 

1 

22 

Пејчиновски Ф., Јосифовски Б., Еленов Б., Салији А.(2000)-

Агропинов клуч XXV .Републичко советување за заштита на 

растенијата Охрид. 

1 

23 

Алирами Салији и Звонко Пацаноски (2011)- Испитување на 

ефикасноста на хербицидот метрибузин во сузбивање на плевелите 

кај компирот. Републичко советување за заштита на раст. Охрид. 

1 

24 

Звонко Пацаноски и Алирами Салији (2012).Ефикасноста на неко 

земјишни хербициди употребени во здружен посев пченка –грав и 

нивното влијание врз приносот. Републичко советување Охрид. 

1 

25 

А.Салији и З. Пацаноски, Т. Костов (2012)-Испитување на 

ефикасноста на хербицидите врз база на глифосат регистрирани во 

Македонија. Републичко советување за заштита на раст. Охрид. 

1 

Aпстракти објавени во зборник на меѓународни конференции  

26 

Alirami Saliji, Zvonko PACANOSKI, Besim Sahiti 2014. Comparison of some 

potato cultivars grown in the Polog region. 10th International Symposium for 

Biodiversity, Conservation and Sustainable Use for Rural Development. Tirana, 

12 December. 

1 

27 

Zvonko PACANOSKI, Alirami SALIJI 2016. Weed maize control with reduced 

rates of Stellar and different adjuvants. International conference of Biodiversity 

and Agriculture on the Balkan Peninsula. 21-23 September, Prishtina. 

1 

28 

Zvonko PACANOSKI, Alirami SALIJI 2017. Study of efficacy and response 

of potato cultivars to PRE and POST herbicides. 3 th International Symposium 

for Agriculture and Food, 18-20 October, Ohrid, Republic of Macedonia. 

1 

29 

B.Sahiti, A.Saliji ,S.Ramadani- Ndikimi i dozave të ndryshme të azotit në 

treguesit e prodhimit të lakrës kokër. Xth  International Symposium  Tirana 12  

Décembre 2014  Biodiversity Conservation and Sustainable Use  for  Rural 

Developmen  

1 
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30 

A.Aliu, I.Rusinovci, Sh.Fetahu, S.Salihu A.Saliji-  Hulumtimi i disa 

karakteristikave cilsore dhe sasiore te disa kultivar të grurit në rajonin e Pologut- 

Simpoziumi i  VIII ndërkombëtarë  Tiranë 2012.  

1 

Уверенија за учество во меѓународни конференции  

Xth  International Symposium  Tirana 12  Décembre 2014    Biodiversity 

Conservation and Sustainable Use  for  Rural Development. 

1 

VIIIth  International Symposium  Tirana   Décembre 2012    Biodiversity 

Conservation and Sustainable Use  for  Rural Development. 

1 

International conference on the move substainable agriculture to the Balkan 

Peninsula Pristina 21-23 september 2016. 

1 

3rd International Agriculture congress –IAC 2017 August 2017.  Skopje. 

3rdInternational congress of veterinary and animal scineces ICVAS 2017. 

1 

 Вкуно бодови од научно-истражувачка дејност  66,4 

 

Врз основа на  Критериумите за вреднување на остварувањата на кандидатите за избор во 

звање, како составен дел на правилникот за критериумите и постапката за избор во 

Наставно - научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти 

докторанди на  Универзитетот во Тетово, кандидатот Асс. Д-р Алирами Салији во Научно 

– истражувачка  дејност реализирал вкупно 66,4  поени.     

 

Структурно апликативна дејност 

 

Активности Поени  

Раководител на разни семинари  

 1.Одговорен за стручната служба во областа на заштита на растенијата  

во компанијата Агропин Скопје за западна Македонија од 1997-2009. 

1 

2.Организатор на разни советувања во областа на заштитата со 

фармерите од Полошкиот регион. 

1 

 3.Одговорен за заштита на растенијата во компанијата Агровали-Ти 

Тетово 2009-2017. 

1 

4.Стручен соработник во областа на заштита на растенијата во 

компанијата Агрохемија Скопје 2012-2017. 

1 

5.Соработник на проектот АЦЕ (Агроцентар за едукација) за 

производство на расат на пиперка 2012 Скопје. 

3 
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Стручни референции на кандидатот за избор во наставно научно звање 

Дејноста Поени 

Наставно – образовна дејност   28,49 

Научно – истражувачка дејност   66,4 

Стручна апликативна дејност   16,0 

Вкупно поени   110,89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

. 

 

    

  

 

 

  

 

 

 

 

 

6.Учесник во  разни медиуми за подршка на земјоделците во заптита на 

растенијата. 

1 

 7.Соработник на проектот АЦЕ (Агроцентар за едукација) одгледување 

на пиперката во отворен простор  2012 Скопје. 

3 

 8.Regional Workshop to Present Respective Experiences with Fruit and 

Synergize Future Activities, Vienna, Austria .November 2017  

5 

Вкупно 16,0 
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Заклучок и предлог 

Врз основа на она што го презентиравме погоре, како и врз основа на податоците во 

прилогот, рецензентската комисија позитивно ги оценува активностите во наставно- 

образовната дејност, научно-истражувачката дејност, стручно апликативната и дејностите 

со поширок интерес, и констатира дека кандидатот Асс. Д-р. Алирами Салији согласно 

правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно - научни, научни, наставно 

стручни и соработнички звања и асистенти докторанти на Универзитетот во Тетово, а како 

составен дел и критериумите за вреднување на остварувањата на кандидатите за избор во 

звање, има акумулирано вкупно  110,89  поени, имено, со тоа го има исполнето  потребниот 

број на поени кои треба да се реализираат  за избор во наставно - научно звање Доцент.  

         Земајќи го во предвид горенаведеното за општата активност на кандидатот, 

рецензентската комисија оценува дека Асс. Д-р. Алирами Салији поседува стручно – научен 

квалитет и ги исполнува сите формално правни елементи согласно Законот за високо 

образование на Република Македонија, правилникот за посебни критериуми за постапката 

за избор во  наставно-научни звања, научно-наставни, научни, наставно-стручни и 

соработници на Универзитетот во Тетово, за да биде избран во наставното звање  објавено 

во конкурсот. 

Членовите на рецензентската комисија  имаат особена чест и задоволство, на Ректорската 

управа при Универзитетот во Тетово,  да им предложат Асс.  Д-р. Алирами Салији да биде 

избран во наставно научно звање доцент по предметните дисциплини: Основи на 

растително производство, Фитофармација, и Фитопатологија. 

 

Членови на рецензентска комисија: 

1. Проф. Д-р. Хазир Положани - редовен професор - Факултет за биотекнологија и 

храна -Универзитетот во Тетово -Тетово. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

2. Проф. Д-р. Звонко Пацаноски - вонреден професор - Факултет за земјоделски 

науки и храна - Универзитет ,,Св.Кирил и Методи”- Скопје. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

3. Проф. Д-р.Арбен Мехмети – Вонреден професор - Факултет за земјоделство и 

ветеринарство -  Универзитет ,,Хасан Приштина” во Приштина. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                         Тетово 2018 год. 
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