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РЕФЕРАТ  
ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА  

ПО ГРУПА ПРЕДМЕТИ ОД ПОЛЕТО НА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА И ОБЛАСТИТЕ НА ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ И 

ТЕХНОЛОГИИ, ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И СИСТЕМИ, 

ПРОЦЕСИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА 

ПРОЕКТИРАЊЕ НА СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ (ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, 

СОФТВЕР) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 
 

 

Со Одлука бр. 18-76/4 од 31.01.2020 година донесена на 9-та редовна седница 
на Наставно-научниот совет на Факултетот за компјутерска техника и информатика, 

одржан на 29.11.2019 година, определени сме за членови на Рецензентска комисиjа за 

избор на наставник во сите наставно-научни звања по група предмети од полето на 

компјутерска техника и информатика и областите на Програмски јазици и технологии, 
Вештачка интелигенција и системи, Процесирање на податоци и Организација и 

методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) на 

Факултетот за компјутерска техника и информатика при Универзитет Американ Колеџ 
Скопје. 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во весникот Слободен печат на 07-09.12.2019 

година и во предвидениот рок се приjави: 

д-р Адријан Божиновски, вонреден професор 

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 

педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, како и 

вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот до денот на 
пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот.  

Врз основа на приложената документациjа од пријавениот кандидат, на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за компјутерска техника и информатика му го 
поднесуваме следниов 

 

И З В Е Ш Т А J  

Биографски податоци 

Д-р Адријан Божиновски е роден на 30.09.1977 во Скопје, кадешто завршил 

основно и средно образование, со континуиран одличен успех. За време на 

школувањето освоил прва награда на државен натпревар по физика, како и повеќе 
награди на натпревари по математика. Едно полугодие од своето средно образование го 

завршил во средно училиште во Амхерст, Масачусетс, САД. 
 
Дипломирал на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје, на насоката Компјутерска техника, информатика и автоматика, со 

просечен успех од 8,55. Дипломската работа на тема „Компјутерско процесирање на 

звуци и изработка на компјутерска музика со помош на тракери“ ја одбранил на 
12.12.2002 година, со што се стекнал со звањето Дипломиран инженер по информатика. 

Постдипломски студии завршил на Факултетот за електроника и компјутерски 

науки при Универзитетот во Загреб, Хрватска, на насоката Применети компјутерски 
науки. Истите ги завршил со одличен успех и магистерскиот труд со наслов „Примена 

на антиципаторните потенцијали на мозокот во медицинските истражувања и 

комуникцијата мозок-компјутер“ го одбранил на 3.4.2007 и со тоа се стекнал со 
звањето Магистер по компјутерски науки. 



УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

Број 77, Мај 2020                                                                                                    6|  
 

Докторски студии завршил на истиот факултет, на насоката Применети 

компјутерски науки, исто така со одличен успех. Докторскиот труд со наслов 
„Интерфејс мозок-компјутер базиран на антиципаторни потенцијали на мозокот“ го 

одбранил на 20.5.2010 и со тоа се стекнал со звањето Доктор по компјутерски науки. 
Во текот на студиите престојувал на професионална пракса во фирмата Tele 

Atlas Schweiz AG во Швајцарија, кадешто работел на тематиката на географски 
информациски системи.  
 Во текот на своите магистерски и докторски студии, во периодот од 2006 до 

2012 неколку пати престојувал во Лабораторијата за роботика, вештачка интелигенција 
и биокибернетика на Државниот универзитет во Јужна Каролина, САД. 
 Д-р Адријан Божиновски го започнал своето работно искуство на Институтот за 

физиологија на Медицинскиот факултет при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје во 2005 година, кадешто работел како биоинформатички инженер и 

демонстратор на вежбите по физиологија.  
 Од 2007 година е вработен на Факултетот за компјутерска техника и 

информатика при Универзитетот Американ Колеџ Скопје, првобитно како асистент, а 
потоа на истиот факултет во 2010 бил избран во звањето доцент и во 2015 во звањето 

вонреден професор, сите од областа на информатичките науки. 
Д-р Адријан Божиновски активно зборува англиски и хрватски јазик, а пасивно 

се служи и со германскиот јазик. 
 

 

Наставно-образовна деjност 
 

На Институтот за физиологија, д-р Адријан Божиновски учествувал во 

изведувањето на лабораториските вежби по предметите од областа на физиологија.  
За време на својот ангажман на Факултетот за компјутерска техника и 

информатика при Универзитетот Американ Колеџ Скопје ги има држено следните 

предмети: 
 
На докторски студии го држел предметот Информатички концепти во 

истражувачката работа (на македонски јазик); 
На постдипломски студии ги држел предметите Дизајн и анализа на алгоритми, 

Вештачки интелигентни системи, Компјутерски архитектури, Менаџмент на достава, 

Мрежни сервиси, Операциски истражувања, Практични примери во алгоритми и 

системи, Практични примери во мрежни сервиси, Практични примери во технологии, 

Обработка на сигнали и Трансфер на технологии (на македонски јазик), како и 
предметите Информатички вештини и истражување и Наука за програмирање (на 

англиски јазик); 
На додипломски студии ги држел предметите Алгоритамско размислување, 

Компјутерска логика, Структури на податоци и алгоритми, Интернет, Интернет 

програмирање, Мрежно програмирање, Објектно програмирање, Програмски јазици, 

Основи на програмирање и Системски софтвер (на англиски јазик). 
 
 На анонимно спроведените анкети на студентите по предметните програми на 

Факултетите при Универзитет Американ Колеџ Скопје, д-р Адријан Божиновски е 

континуирано позитивно оценуван со високи просечни оценки. За академската година 
2018/2019, оценката од самоевалуација на предметите каде предава изнесува во просек 

88% од вкупно 100%. 
 

Д-р Адријан Божиновски Има учествувано во 109 комисии за одбрана на 

дипломски работи (на 33 бил ментор), 3 комисии за одбрана на специјалистички работи 

(на 2 бил ментор) и 13 комисии за одбрана на магистерски работи (на 5 бил ментор). 
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Научно-истражувачка деjност 
 
 Пред да се разгледаат објавените трудови на кандидатот д-р Адријан 

Божиновски, Комисијата ги истакнува неговите најзначајните пионерски достигања и 

неговите вклучувања во дигитални енциклопедии.  
 
Пионерски достигнувања и вклучување во дигитални енциклопедии 
 Во 2005 година, во рамките на истражувањето на интерфејсот човек-компјутер, 

д-р Адријан Божиновски отворил нов истражувачкиот правец, имено правец на 

емулација на дигитални контролни системи со помош на EEG сигнали од мозокот на 

човекот. Постигнувањето е евидентирано во дигиталната енциклопедија Wikipedia 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Brain–computer_interface, последно прегледано на 11 април 

2020), а следните три труда се показатели на постигнатото. 
 Božinovski A. (2005) CNV Flip-Flop as a Brain-Computer Interface Paradigm, 

Proceedings of the 7. symposium of the Croatian society of medical informatics, October 21, 

Rijeka, Croatia: pp. 149-154: Во трудот е покажана емулација на флип-флоп со помош на 

CNV сигнал со повратна врска. CNV потенцијалот е антиципаторен потенцијал на EEG 

сигналот, којшто означува состојба на очекување на мозокот.  
 Božinovski A., Božinovska L. (2009) Anticipatory Brain Potentials in a Brain-Robot 

Interface Paradigm, Proceedings of the Fourth International IEEE EMBS Conference on 

Neural Engineering, April 29- May 2, Antalya, Turkey: pp. 451-454): Во овој труд е 

емулиран CNV флип-флоп со кој е реализиран интерфејс човек-компјутер со којшто е 

управувана роботска рака. Според нашите сознанија, ова е прв труд во којшто се 

управува роботска рака со неинвазивна метода, користејќи интерфејс мозок-компјутер.  
 Božinovski A., Tonković S., Išgum V., Božinovska L. (2011) Robot Control Using 

Anticipatory Brain Potentials, Automatika: Journal for Control, Measurement, Electronics, 

Computing and Communications, Vol. 52, No. 1: pp. 20-30: Во 2011 година, користејќи 

CNV флип-флоп интерфејс, управувани се две роботски раце заедно да го решаваат 

проблемот на Ханојски кули со три дискови.  

  
 Работејќи на проблематиката на бинарни дрва, во 2016 д-р Адријан Божиновски 

открил две нови низи на цели броеви, коишто се евидентирани на Интернет 

енциклопедијата на цели броеви – Online Encyclopedia of Integer Sequences 

(www.oeis.org) – со идентификациски броеви А277267 и А279521 (последно прегледано 

на 11 април 2020).  
 

Д-р Адријан Божиновски е автор на повеќе од 50 трудови, од коишто повеќе од 
25 се во областите од негов интерес, имено мозочни потенцијали, интерфејс мозок 

компјутер, алгоритми, роботика, вештачка интелигенција и обработка на сигнали.  
 

 
Трудови објавени во референтни научни публикации во последните 5 години 

Во продолжение следи листа на трудови на д-р Адријан Божиновски, објавени 

во референтни научни публикации, согласно одредбите од Законот за Високото 
Образование (Службен весник на Република Македонија бр. 82/2018), во последните 5 

години. Истите се наведени по хронолошки редослед, а за трудовите за коишто има 

дополнителни информации (импакт фактор, содржаност во специфични библиотеки 

како Web of Science, EBSCO, SCIMago итн.), истите се дополнително наведени.  
 

1. Bozinovski S., Bozinovski A. (2015) Mental States, EEG Manifestations, and 

Mentally Emulated Digital Circuits for Brain-Robot Interaction, IEEE Transactions 
on Autonomous Mental Development, Vol. 7, No. 1, pp. 39-51. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain–computer_interface
http://www.oeis.org/
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Во овој труд се воведува емулација на демултиплексер, во смисла дека еден канал од снимен ЕЕГ сигнал се 
демултиплексира и од него може да се издвојат повеќе дигитални команди. Со нив се управува робот со 
два степени на слобода, којшто се движи по траекторија во присуство на препреки. 
Импакт фактор на Web of Science: 2,889. 
 

2. Denkovski V., Stojcevska B., Dovenski T., Pachovski V., Bozinovski A. (2015) 
Performance Evaluation of Routing Protocols in a Wireless Sensor Network for 

Targeted Environment, Journal of Information Technology and Applications, Vol. 5, 

No. 2, pp. 110-116. 
Во овој труд се споредуваат реактивните и проактивните протоколи на рутирање во безжични сензорски 
мрежи. Се користи стадо од крави како субјекти и направена е апликација за нивно следење. Се 
дискутираат резултатите добиени од сензорната мрежа кон мобилните јазли на мрежата. 
Каталогизирано во библиотеката EBSCO. 
 

3. Bozinovski S., Bozinovski A. (2016) Wired Logic for Control: An inverters-only 

latch, Proceedings of the IEEE SoutheastCon 2016, 30 March – 3 April, Norfolk, VA, 

USA, DOI: 10.1109/SECON.2016.7506750. 
Покажан е дизајн и реализација на флип-флоп користејќи само инвертори. Користена е WIRED AND 

можноста на одредена технологија на интегрирани кола. Прикажана е и лабораториска изведба на колото. 
Каталогизирано во библиотеката IEEE Xplore. 
 

4. Latkoski A., Pachovski V., Bozhinovski A. (2016) Intelligent File Tracking System, 

Proceedings of the 13
th

 International Conference for Informatics and Information 

Technologies (eds. Gramatikov S., Kostoska M., Mirchev M.), 22-24 April, Bitola, 
Macedonia, pp. 40-44. 

Се прикажува систем кадешто се управува со физички (хартиени) датотеки, паралелно со дигитални 
датотеки во организација. Се прикажува како би се користела RFID технологијата во таа намена. Се прави 
аргумент како овој систем би се споил со концептот на Big Data. 
 

5. Veljanovski Z., Božinovski A., Stojanovska I. (2016) Consequences of Cyber Threats 

in the Digital Age, Proceedings of the 13
th
 International Conference for Informatics 

and Information Technologies (eds. Gramatikov S., Kostoska M., Mirchev M.), 22-24 

April, Bitola, Macedonia, pp. 79-83. 
Се опишуваат опасностите коишто се закана за сигурноста на корисниците на бесплатните безжични 
мрежи и јавните станици за полнење преку USB. Се дискутира и за тоа како може да биде штетно 
споделувањето на лични информации преку социјалните мрежи или логирање на веб страници коишто им 

пренесуваат вируси на корисниците. Се дава освт и на начините на коишто можат овие закани да се 
намалат или спречат. 
 

6. Antikj N., Bozinovski A., Pachovski V. (2016) Using Virtual Reality to Analyze 

Handball Goalkeeper Performance, Proceedings of the 13
th
 International Conference 

for Informatics and Information Technologies (eds. Gramatikov S., Kostoska M., 

Mirchev M.), 22-24 April, Bitola, Macedonia, pp. 118-119. 
Се прикажува како може да се користи виртуелната реалност при тренинг на ракометни голмани. Се 
споредуваат вистински движења на голманите и нивните движења во вуртуелната реалност и се 
забележува дали има сличности и колку оваа алатка е употреблива во пракса. 
 

7. Jeliskoski B., Božinovski A., Stojanovska I. (2016) A Concept for an Intelligent 

Transportation System for Managing Traffic Lights and Optimal Road Control, 

Proceedings of the 13
th

 International Conference for Informatics and Information 
Technologies (eds. Gramatikov S., Kostoska M., Mirchev M.), 22-24 April, Bitola, 

Macedonia, pp. 120-122. 
Се предложува концепт за систем за интелигентно управување со сообраќај преку контрола на семафори. 
Интелигентниот систем се базира на вештачка интелигенција базирана на кластери, како и предвидување 
на сообраќајната динамика. 
 

8. Mitrovska R., Pachovski V., Božinovski A., Stojcevska B. (2016) Current Level of 

Implementation of e-Health Services in the Republic of Macedonia, Proceedings of 
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the 8th ICT Innovations Conference (eds. Stojanov G., Kulakov A.), Ohrid, 

Macedonia, pp. 53-62. 
Се опишува тековната состојба на воведување на електронски здравствени услуги (e-Health) во 

Македонија. Се дава преглед на постоечките услуги и се укажува на нивната фрагментираност и 
некомпатибилност и се даваат причини зошто е така. Се прикажуваат и останатите недостатоци и се даваат 
предлози за подобрување.  
 

9. Božinovski A. (2016) Brain-Robot Interface with a Biped Robot in a Task of Walk 

and Kick-a-Ball, Proceedings of the 13
th
 International Conference of the Society for 

Electronics, Telecommunications, Automatics and Informatics (ETAI) (ed. Kotevski 

M.), 22-24 September, Struga, Republic of Macedonia. 
Се прикажува интерфејс мозок-робот при експеримент со робот-бипед којшто прави чекори и шутира 
топка. ЕЕГ сигналот што се користи е алфа ритамот, а се користи ЕЕГ демултиплексер за контрола. Овој 
труд е прва инстанца на управување на робот-бипед со помош на ЕЕГ демултиплексер методата. 
 

10. Božinovski A., Tanev G., Stojčevska B., Pačovski V., Ackovska N. (2016) Time 

Complexity Analysis of the Binary Tree Roll Algorithm, Journal of Information 

Technology and Applications, Vol. 6, No. 2, pp. 53-62. 
Се прикажува временската комплексност на алгоритамот за вртење на бинарно дрво. Временската 

комплексност се анализира теоретски и се потврдува емпириски. Во најдобар случај таа е линеарна, а во 
најлош случај е квадратна, при што просечната комплексност е доминантно линеарна за бинарни дрва со 
мал број на јазли, а инаку е квадратна. 
Каталогизирано во библиотеката EBSCO. 
 

11. Bozinovski S., Božinovski A. (2017) Artificial Intelligence and infinity: Infinite 

series generated by Turing Machines, Proceedings of the IEEE SoutheastCon 2017, 

Charlotte, NC, USA, 30 March-2 April 2017, DOI: 10.1109/SECON.2017.7925371. 
Се прикажува врска межу концептот на бесконечност и Вештачката интелигенција. Се разгледуваат 

одредени функции за специјални аргументи, прикажани преку беконечни редови, и се прикажува како, со 
помош на Тјурингова машина, се покажува еднаквост меѓу нив. 
Каталогизирано во библиотеката IEEE Xplore. 
 

12. Ackovska N., Kirandziska V., Tanevska A., Bozinovska L., Božinovski A. (2017) 

Robot - assisted therapy for autistic children, Proceedings of the SoutheastCon 2017, 

Charlotte, NC, USA, 30 March-2 April 2017, DOI: 10.1109/SECON.2017.7925401 
Се прикажува како роботиката им помага на децата со аутизам. Во овој труд се изложува работата во 
имплементирање на NAO хуманоиден робот во истражувачки експеримент со аутистични деца. 
Каталогизирано во библиотеката IEEE Xplore. 
 

13. Božinovski A. (2017) Leveled Binary Trees and Integer Sequences Generation, 

Proceedings of the 52nd  International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2017 (eds. 

Milovanović B. D., Dončov N. S., Stanković Z, Ž., Stošić B. P.), Niš, Serbia, June 

28-30 2017, pp. 123-126. 
Се воведува концептот на нивелирано бинарно дрво како генерализација на комплетнотно и целосното 

бинарно дрво. Се покажува како додавањето на јазли на вакво дрво го зголемува бројот на јазли во дрвото 
според извесни правилности. Тие се формализирано во математички формули, коишто се изложени и 
докажани, и коишто произведуваат специфични низи од цели броеви коишто се протегаат до бесконечност. 
 

14. Božinovski A., Tanev G., Stojčevska B., Pačovski V., Ackovska N. (2017) Space 
Complexity Analysis of the Binary Tree Roll Algorithm, Journal of Information 

Technology and Applications, Vol. 7, No. 1 pp. 9-19. 
Се прикажува просторната комплексност на алгоритамот за вртење на бинарно дрво. Просторната 
комплексност се анализира теоретски и се потврдува емпириски. Во најдобар случај таа е логаритамска, а 
во најлош случај е линеарна, при што просечната комплексност е доминантно логаритамска. 
Каталогизирано во библиотеката EBSCO. 
 

15. Tanev G., Božinovski A. (2017) A linear time algorithm for rolling binary trees, 
Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Smart Technologies IEEE 
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EUROCON 2017, Ohrid, Macedonia 6-8 July 2017, pp. 255-260, DOI: 

10.1109/EUROCON.2017.8011115. 
Се прикажува нов, линерен алгоритам за вртење на бинарни дрва. Тој е подобрение на оригиналниот 

алгоритам во смисла на тоа дека секогаш дава линеарна комплексност, и временска и линеарна, што се 
потврдува теориски и практично, преку тестирање. 
Каталогизирано во библиотеката IEEE Xplore. 
 

16. Krstanoska-Zulumovska R., Bozinovski A., Pachovski V. (2017) Scope Game - А 
Multiple Projects Management Tool, Proceedings of the 9th ICT Innovations 

Conference (eds. Trajanov D., Bakeva V.), September 22-23, Skopje, Macedonia, p. 

2. 
Се прикажува иновативна алатка за проектен менаџмент, базиран на игра. Учесниците во проектот 

предложуваат решенија за коишто потоа се одлучува кое е најдобро и истото се применува во проектот. 
 

17. Hrisafov K., Pachovski V. Stojcevska B., Bozinovski A. (2017) Reviving the legacy 
computer systems - A case of a cement factory, Proceedings of the 9th ICT 

Innovations Conference (eds. Trajanov D., Bakeva V.), September 22-23, Skopje, 

Macedonia, pp. 68-77. 
Се дава пример на фабрика за цемент којашто не сака да се откаже од старата архитектура на сервери, но 
сака да имплементира и нови технологии. Примерот е за DEC Alpha сервер и клиентска апликација 
базирана на .NET. Се прикажува кои се бенефитите на такво решение. 
 

18. Ambari A., Bozinovski A. (2018) Importance of Software Importance of Quality 

Assurance in Software Products, CiiT 2018, Proceedings of the 15th International 
Conference on Informatics and Information Technologies (eds. Mirceva G., Ilievska 

N.), April 20 – 22, Mavrovo, Macedonia, pp. 201-204. 
Се прави аргумент дека потврдата на квалитетот на софтвер е клучна алатка во сите фази на развојот на 
софтвер, а не само повремено. Се прикажуваат главните карактеристики и практики за успешно креирање 
на софтвер. 
 

19. Bozhinovski A., Temelkovska S., Mančevska S. (2018) An Application for 

Psychological Research using a Modified Stroop Test, CiiT 2018, Proceedings of the 

15th International Conference on Informatics and Information Technologies (eds. 
Mirceva G., Ilievska N.), April 20 – 22, Mavrovo, Macedonia, pp. 158-162. 

Се прикажува Струповиот тест како тест за забележување на тенденцијата за интерференцијата збор-боја. 
Овој труд предложува модифициран Струпов тест и го тестира на одбрана популација. Целта е 
модифицираниот Струпов тест да се користи во понатамошни истражувања. 

 
20. Jeliskoski, B., Stojčevska, B., Božinovski, A. (2018) Securing a Home Network by 

Using Raspberry Pi as a VPN Gateway, CiiT 2018, Proceedings of the 15th 

International Conference on Informatics and Information Technologies (eds. Mirceva 

G., Ilievska N.), April 20 – 22, Mavrovo, Macedonia, pp. 129-134. 
Се прикажува систем на сигурност имплементиран со помош на Raspberry Pi, којшто го применува Internet 
of Things пристапот на поврзување на домашните уреди во единствена мрежа. Се прикажуваат резулатите 

од тестирање на таква мрежа. 
 

21. Bashova, K., Pachovski, V., Božinovski, A. (2018) Using QR codes for easier and 
more secured business communication, CiiT 2018, Proceedings of the 15th 

International Conference on Informatics and Information Technologies (eds. Mirceva 

G., Ilievska N.), April 20 – 22, Mavrovo, Macedonia, pp. 70-74. 
Се дава предлог на решение на ставање на QR кодови на документи за нивно брзо пронаоѓање.  
 

22. Krstanoska R., Bozinovski A., Pachovski V., Janda R. (2018) Safe Mail and Safety 
Chamber - Tool for Exchanging and Storing Encrypted Messages and Files. 

Proceedings of the 10th ICT Innovations Conference (eds. Kalajdziski A., Ackovska 

N.), September 17-19, Ohrid, Macedonia, p. 259. 
Се прикажуваат Safe Mail и Safety Chamber, решенија за работа со e-mail пораки во коишто се споделуваат 
чувствителни и лични податоци. 
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23. Mancevska S., Božinovski A., Pluncevic-Gligoroska J. (2018) Electrophysiological 

and Psychological Parameters of Learning in Medical Students with High Trait 
Anxiety. In: Kalajdziski S., Ackovska N. (eds) ICT Innovations 2018. Engineering 

and Life Sciences. ICT 2018. Communications in Computer and Information Science, 

vol. 940. Springer, Cham, pp. 39-50. 
Се истражува процесот на учење кај студенти со високт степен на анксиозност, со помош на 
психофизиолошки и психолошки тестови. Се покажува дека студенти со повисоко ниво на анксиозност 
потешко и понеефикасно се справуваат со комплексни когнитивни задачи, во однос на студенти со 
пониско ниво на аксиозност.  
Импакт фактор на Web of Science: 0,493. 
Ранг на публикацијата на SCImago: 0,17. 

24. Temelkovska S., Božinovski A., Stojmenovska I., Stojčevska B. (2019) Sorting 

Algorithms and Their Complexities: A Case Study. CiiT 2019, Proceedings of the 

16th International Conference on Informatics and Information Technologies (eds. 

Jovanovik M., Ribarski P.), May 10 – 11, Mavrovo, Macedonia, pp. 150-153. 
Се прикажуваат комплексностите на различни водови на алгоритми за сортирање и се споредуваат нивните 
комплексности. Се тестираат алгоритмите на низи со различни броеви на елементи и различни вредности 
за елементите. Се покажува дека Bubble Sort е најбавен, а Quicksort е најбрз алгоритам за сортирање. 
 

25. Bozinovski A., Bozinovski S. (2019) A Non-asymptotic Space Complexity of a 
Backtracking Algorithm for the N-queens Problem. Proceedings of the 54th 

International Scientific Conference on Information, Communication and Energy 

Systems and Technologies – ICEST 2019 (eds. Kostov M., Dončov N. S., Dimitrov 

K.), June 27 – 29, Ohrid, Macedonia, pp. 176-178. 
Се студира просторната комплексност на алгоритмот за N дами на шаховската табла. Се прикажува детална 
анализа за просторната комплексност за N < 40. 
 

26. Bozinovski S., Bozinovski A. (2019) Brain Rhythms, Pascal Triangle, and Brain-
Computer Interface. Proceedings of the 54th International Scientific Conference on 

Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2019 

(eds. Kostov M., Dončov N. S., Dimitrov K.), June 27 – 29, Ohrid, Macedonia, pp. 
191-193. 

Се прикажува дека, за сега, нема прецизна дефиниција за тоа кои се распоните во рамки накоишто се 
дефинираат мозочните ритмови. Се прикажува согледување дека централните фреквенции на мозочните 
ритмови може да се дефинираат со низа од цели броеви што се добива од Пакаловиот триаголник. На овој 
начин се дава теоретски процес којшто е основа за дефинирање на распоните на мозочните ритмови. 
 
 

 Според горенаведената листа, може да се заклучи дека во последните 5 години 

д-р Адријан Божиновски е наведен како автор во 26 трудови, од коишто 8 (трудовите со 
редни броеви 1., 2., 3., 10., 11., 12., 14., 15., и 23.) се вклучени во електронски бази на 

списанија на трудови (со или без импакт фактор), додека остантите 18 се трудови од 

меѓународни академски собири. Исто така, 5 труда спаѓаат во двете категории, имено 
трудови коишто се изложени на конференции, но чиишто зборници се индексирани во 

електронски бази на списанија (се работи за трудовите со редни броеви 1., 3., 12., 15. и 

23.).  
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 Меѓународните академски собири, како и редните броеви на трудовите (според 

горенаведената листа) со коишто д-р Адријан Божиновски учествувал на нив, се: 
  

Име на конференцијата Датум и место на 

одржување  
Редни броеви на 

трудовите во листата на 

трудови 

SoutheastCon 2016 30 март – 3 април 2016, 

Норфолк, Вирџинија, САД 
3. 

13
th
 International Conference for 

Informatics and Information Technologies 
22-24 април 2016, Битола, 

Македонија 
4., 5., 6., 7. 

8th ICT Innovations Conference 5-7 септември 2016, Охрид, 

Македонија 
8. 

13
th
 International Conference of the Society 

for Electronics, Telecommunications, 
Automatics and Informatics (ETAI) 

22-24 септември 2016, Охрид, 

Македонија 
9. 

SoutheastCon 2017 30 март – 2 април 2017, 

Шарлот, Северна Каролина, 

САД 

11., 12. 

52nd  International Scientific Conference on 

Information, Communication and Energy 

Systems and Technologies – ICEST 2017 

28 – 30 јуни 2017, Ниш, 

Србија 
13. 

EUROCON 2017 6 – 8 јули 2017, Охрид, 

Македонија 
15. 

9th ICT Innovations Conference 22 – 23 септември 2017, 

Скопје, Македонија 
16., 17. 

15th International Conference on 

Informatics and Information Technologies 
20 – 22 април 2018, Маврово, 

Македонија 
18., 19., 20., 21. 

10th ICT Innovations Conference 17 – 19 септември 2018, 

Охрид, Македонија 
22., 23. 

16th International Conference on 

Informatics and Information Technologies 
10 – 11 мај 2019, Маврово, 

Македонија 
24. 

54th  International Scientific Conference on 

Information, Communication and Energy 
Systems and Technologies – ICEST 2019 

27 – 29 јуни 2019, Охрид, 

Македонија 
25., 26. 

 
Сите овие меѓународни академски собири или имаат зборници коишто се 

евидентирани во бази на списанија (таквите собири се означени со курзивни букви), или 

членовните на нивните програмски или научни комитети се од најмалку три земји. 
 

Во 2012 д-р Адријан Божиновски ја формирал Лабораторијата за роботика и 

вештачка интелигенција на Факултетот за компјутерска техника и информатика при 
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Универзитетот Американ Колеџ Скопје. Работата на оваа лабораторија се согледува во 

неколкуте трудови од областа на роботика. 
 

Учество во научно-истражувачки проекти 
Од 2007-2008 учествувал во заедничкиот македонско-хрватски научно-

истражувачки проект со наслов „Обработка на антиципаторни потенцијали во контекст 
на интерфејсот мозок-компјутер“. Овој проект бил раководен заеднички, од страна на 

Медицинскиот факултет при универзитетот „св. Кирил и Методиј“ од Скопје, 

Македонија и Факултетот за електроника и компјутерски науки при Универзитетот во 
Загреб, Хрватска.  

 

 

Општествена и стручна дејност 
 

Во 2013 д-р Адријан Божиновски бил назначен на функцијата в.д. Декан на 

Факултетот за компјутерска техника и информатика при Универзитетот Американ 
Колеџ Скопје, кадешто во 2014 бил промовиран во Декан на истиот факултет и на таа 

функција останал до 2018 година. Неговите најистакнати постигнувања се во насока на 

континуирано подобрување на квалитетот на наставата и истражувањата на 
факултетот, како и подобрување на квалитетот на постојните студиски програми и 

воведување на нови. Во текот на неговата функција како Декан, Факултетот за 

компјутерска техника и информатика се етаблираше како редовен учесник на 
конференциите одржувани во Македонија, како CiiT и ICT Innovations, а се започна 

редовно да се објавуваат трудови во неколку списанија.  
Најистакнати нови студиски програми коишто се воведоа во текот на 

функцијата на д-р Адријан Божиновски како Декан се програмите по Роботика, 
вештачка интелигенција и обработка на сигнали на прв циклус студии, како и Роботика 

и биоинформатика и Менаџмент на информациски системи и технологии на втор 

циклус студии. Исто така, се извршија ревизии и подобрувања на постоечките студиски 
програми на прв и втор циклус студии, со цел нивно приближување до потребите на 

студентите и начинот на студитрање. Постапното подобрување на функционирањето на 

факултетот доживеа своја потврда во академската година 2018/2019, кога бројот на 

запишани студенти беше скоро двојно поголем во однос на претходната академска 
година и за прв пат го надмина бројот од 50 запишани студенти. Овој тренд на раст на 

уписот сè уште трае.  
За време на функцијата на д-р Адријан Божиновски како Декан, со негово 

учество, беа потпишани следните меморандуми меѓу УАКС и други институции: 

Меморандум за стратешко партнерство и соработка меѓу Факултетот за компјутерска 

техника и информатика при Универзитетот Американ Колеџ Скопје и ИКТ Комората 
на Македонија при Сојузот на стопански комори; Меморандум за разбирање меѓу 

Универзитетот Американ Колеџ Скопје и Универзитетот за Информатички науки и 

технологии „св. Апостол Павле“ во Охрид; Меморандум за соработка меѓу Факултетот 

за компјутерска техника и информатика при Универзитетот Американ Колеџ Скопје и 
Медицинскиот факултет при Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје; и 

Меморандум за соработка меѓу Факултетот за компјутерска техника и информатика 

при Универзитетот Американ Колеџ Скопје и Факултетот за информатика при 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

 

Д-р Адријан Божиновски континуирано учествува во Програмскиот одбор на 
конференцијата CiiT како рецензент на трудови од 2015 година. 

 

Член е на професионалното здружение IEEE од 2004-та година, а во него во 

2019 година се стекна со статусот на Senior Member, по номинација од страна на IEEE 
Republic of Macedonia Section.  
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Од 2014 до 2017 д-р Адријан Божиновски ја извршувал функцијата на 

Претседател на Менса Македонија, здружение на граѓани со натпросечна 
интелигенција, кадешто членува од 2006 година. Учествува во активностите на 

друштвото, како поттикнување, препознавање и афирмирање на инелигенцијата кај 

луѓето, преку учество на тестирањата коешто тоа здружение редовно ги организира, 

како и другите негови активности.  
 

Исто така, д-р Адријан Божиновски бил и член на Техничкиот одбор за 

уредување на првиот број на списанието Physioacta, коешто е списание на Здружението 
на физиолози и антрополози на Македонија. 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

 Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот,  Рецензентската комисија согледува дека кандидатот д-р Адријан 
Божиновски постигнал значајни разултати во наставната, научната и општествената 

дејност. Неговата наставна дејност се карактеризира со голем број на наставни 

предмети коишто ги изведувал на англиски и на македонски јазик. Во научната дејност, 
има и пионерски резултат со којшто се отвора нов правец во научната дејност 

интерфејс човек-машина, имено правецот на EEG емулација на дигитални склопови. 

Исто така, кандидатот фигурира во Интернет енциклопедијата на целобројни низи, со 
негови новооткриени целобројни низи.  
 Од последниот избор до денес кандидатот има објавено повеќе од 20 трудови, 

меѓу кои и трудови објавени во списанија со импакт фактор и списанија евидентирани 

во референтни бази на списанија.  
 Во општествената дејност може да се истакне дека бил Декан на Факултетот за 

компјутерска техника и информатика при Универзитетот Американ Колеџ Скопје, при 

што направил ревизија на наставната програма и промовирал отворање на три нови 
насоки на факултетот. Друга значајна општествена активност што ја извршувал во овој 

период била функцијата на Претседател на Менса Македонија. 
Врз основа на севкупната активност на кандидатот од последниот избор до 

денес, Комисијата смета дека вон. проф. д-р Адријан Божиновски поседува научни и 
стручни квалитети, референтност на стручната биографија и според Законот за 

високото образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, наставно-стручни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот Американ Колеџ Скопје, ги исполнува сите услови да биде избран во 

звањето редовен професор по група предмети од полето на компјутерска техника и 

информатика и областите на програмски јазици и технологии, вештачка интелигенција 
и системи, процесирање на податоци и организација и методологија на проектирање на 

сметачки системи (хардверски системи, софтвер), следејќи ги уредбите во Законот за 

високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 82/2018). 
Според гореизнесеното, Комисијата има чест да му предложи на Наставно-

научниот совет на Факултетот за компјутерска техника и информатика при 

Универзитеот Американ Колеџ Скопје, д-р Адријан Божиновски да го избере во 

звањето редовен професор по група предмети од полето на компјутерска техника и 
информатика и областите на програмски јазици и технологии, вештачка интелигенција 

и системи, процесирање на податоци и организација и методологија на проектирање на 

сметачки системи (хардверски системи, софтвер).  
 

 

  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

 
Проф. д-р Ѓорѓи Јованчевски, редовен професор во пензија с.р.  

Факултет за компјутерска техника и информатика 
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Универзитет Американ Колеџ Скопје  

 
Проф. д-р Вено Пачовски, с.р.  

Факултет за компјутерска техника и информатика 

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

Проф. д-р Зоран Ивановски, с.р. 

Факултет за електротехника и информациски технологии 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР HA НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСЛОВНИ ЗВАЊА ПО ГРУПА 

ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА НА МЕЃУНАРОДНИ ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ, 

МЕЃУНАРОДЕН МЕНАЏМЕНТ, МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТ 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ 

 

Со Одлука бр. 14-218/2 oд 13.03.2020 година донесена на седница на Наставно - 

научниот совет на Факултетот за деловна економија и организациони науки, одржана 
на 13.03.2020 година, определени сме за членови на Рецензентска комисија за избор на 

наставник во сите насловни звања по група предмети од областа на меѓународни 

економски односи, меѓународен менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент на 
Факултетот за деловна економија и организациони науки при Универзитет Американ 

Колеџ Скопје (во понатамошниот текст УАКС). 

Конкурсот за овоj избор беше обjавен во „Слободен печат” на 18-19.01.2020 година и 

во предвидениот рок се приjави:  

1. Доцент д-р Крум Ефремов 

Освен биографијата, кандидатот достави уверенија и дипломи за претходно оформени 

степени на образование, како и друга документација предвидена со конкурсот за избор. 

Врз основа на приложената документација од пријавениот кандидат, на Наставно -

научниот совет на Факултетот за деловна економија и организациони науки му го 

поднесуваме следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Биографски податоци, образование и работно искуство 

Доцентот д-р Крум Ефремов е роден на 28.08.1970 година. По завршување на 

основното и средното образование со одличен успех, се запишува на студии по 

економија, на Економскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје. 
Студиите ги завршил во 1996 година, со специјализација во делот на маркетингот и 

надворешната трговија, стекнувајќи се со правото на стручен назив дипломиран 

економист.  

Од 05 септември 1992 година се вработува како маркетер и финансиски менаџер во 
претставништвото на ,,Стефил компанија,, од Ваљево-Република Србија, со следните 

работни задолженија и ангажмани: склучување комерцијални купопродажни договори 

со фирми од земјата и од странство; организирање на презентации за продажба и 
маркетинг истражувања на пазарот; финансиско комерцијално работење, склопување 

на аранжмани со странство; затварање на плаќањата по пат на консигнации, цесии, 

асигнации и слично; стратегии и планови за учество на саемски манифестации за 
промоција на нови производи. Од 12 јули 1999 година се вработува во Министерството 

за трговија, а од 2001 година во Министерството за економија на Република 

Македонија, како резултат на фузионирање на ресорите трговија и стопанство. Од 2004 

година е на работно место Државен советник за евро интеграции и меѓународна 
соработка. Како државен советник во Министерството за економија од 2004 година 

координира четири сектори со триесетина вработени, и тоа: за меѓународна трговска 

соработка, за внатрешен пазар, за надворешно трговска политика и СТО, како и 
секторот за евро интеграции. 

Од 16 септември 2008 година се вработува во Министерството за надворешни работи, 

од 09.01.2014 година како Специјален советник на министерот, а претходно Државен 
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советник и Директор за економска дипломатија, Како директор координира два 

сектори: за економска мултилатерала и економска билатерала со дваесетина вработени. 
Од 03 март 2019 до денес, е на функција вонреден и ополномоштен амбасадор на 

Република Северна Македонија во Украина. 

Паралелно со работните ангажман, во 1999 година се запишува на постдипломски 

студии по маркетинг на Економскиот факултет при Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј” – Скопје. Во 2002 година ги завршува испитите од двегодишните 

магистерски студии и почнува со изработка на магистерската теза. Во 2005 година, под 

менторство на проф. д-р Нада Секуловска, од Економскиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, магистрира со одбрана на 

магистерскиот труд „Меѓународниот маркетинг како чинител за потикнување на 

извозот на Република Македонија” здобивајќи се со титулата магистер по економски 
науки.  

Во 2007 година до Наставно - научниот совет на Економскиот институт, при 

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” - Скопје пријавува докторска дисертација и 

предлага наслов, кој се одобрува, и веднаш почнува со изработка на трудот. Во 2009 
година го одбранил докторатот со наслов „Ефектите од либерализацијата на 

мултилатералниот трговски систем врз земјите во развој” под менторство на проф. д-р 

Силвана Мојсовска, и со тоа се здобива со титулата доктор по економски науки. 

Како дел од својот професионален развој, тој посетил повеќе обуки, семинари и 

специјализации и тоа: 

- 08-15.10.2018, „Семинар за процесот на соработка на НР Кина со земјите на 
Централна и Источна Европа(Процес 16+1)“, Пекинг и Куфу-НР Кина, 

организиран од Секретаријатот на Процесот 16+1 во МНР на НР Кина; 

- 22-29.05.2016, „Меѓународна економска дипломатија во Турција“, Анкара-

Турција, организирана обука од страна на Дипломатската Академија во склопот 
на МНР на Турција; 

- 13-19.09.2013, „СТО Семинар за преговарачи – тековни преговори по Доха 

развојната агенда“, Виена-Австрија, организиран од СТО Секретаријатот и Joint 
Vienna Institute во Виена; 

- 20-21.09.2009, “Предавање на Dr. Philip Kotler: Предизвици на маркетингот во 

XXI век“ , организирана од неделникот Капитал во Скопје;  

- 29.06-03.07.2009, „ Тренинг програм- развивање на курикулум и вештини за 
предавање“, Хаг- Холандија, организирана од Холандскиот Институт за 

надворешни односи – Clingendael во Хаг; 

- 17-20.07.2006, “ СТО Регионален Семинар за Анти-Дaмпинг”, Загреб-Хрватска, 
организиран од СТО Тренинг Институтот од Женева; 

- 04-06.05.2006, “ Семинар за извозна контрола на оружје и стоки и технологии со 

двојна употреба”, Виена-Австрија, организиран од Австрија како председавач 
со ЕУ и СИПРИ; 

- 30.01-26.02.2005, "Тренинг Програм за Трговски Преговарачи и 

Администратори", организиран од Европската Комисија-Директоратот за 

Трговија и Европскиот Институт за Јавна Администрација во Мастрихт-
Холандија; 

- 13.01-04.04.2003, "Курс за Трговска Политика", Женева-Швајцарија, 

организиран од СТО Тренинг  Институтот;  
- Како и повеќе обуки и работилници на Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

 

Наставно - образовна и научно - истражувачка деjност 

Д-р Крум Ефремов ја започнува својата наставна и научна дејност во февруари 2008 

година на Универзитетот Американ Колеџ Скопје, како експерт од пракса за предмети 

од областа на маркетинг, со предавања на предметот Маркетинг менаџмент и 
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Меѓународен бизнис за редовни и вонредните студенти на додипломските студии на 

Факултетот за деловна економија и организациони науки, како и предметот 
Меѓународен маркетинг на постдипломски студии на истиот факултет. 

Во 2010 година е избран за доцент по група предмети од областа на меѓународни 

економски односи, меѓународен менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент.  

Д-р Крум Ефремов бил ангажиран како истражувач во научно истражувачкиот проект 
на Министерството за образование и наука на Република Македонија, со наслов 

„Можности за унапредување на регионалните трговски интеграции на Република 

Македонија“, во траење од 2 години, почнувајќи од 01.10.2010 година. 

Во јули 2015 година повторно е избран за доцент по група предмети од областа на 

меѓународни економски односи, меѓународен менаџмент, маркетинг и маркетинг 

менаџмент и продолжува со предавање на истите предмети, во 2018 година предава 
Економска дипломатија на постдипломски студии на Факултетот за политички науки.  

Како лиценциран ментор на магистерски трудови, д-р Крум Ефремов бил ментор на над 

десет магистерски трудови, како и член на над пеесетина комисии за одбрана на 

магистерски и специјалистички трудови.  

Доцент д-р Крум Ефремов е автор на скриптите, „Маркетинг Менаџмент“ и 

„Меѓународен Маркетинг“ кои се издадени во 2011 година и се наставни материјали за 

истите предмети на Универзитетот Американ Колеџ Скопје. 

Во последните пет години, самостојно како и во ко – авторство, д-р Крум Ефремов ги 

има објавено следниве рецензирани научни трудови во референтна научна публикација, 

согласно одредбите од Законот за Високото Образование (Сл.весник на РМ бр.82/2018), 
како што е наведено во Табелата:   

 

Труд Објавен во 

последните 5 

години пред 

распишување на 

конкурсот (18-

19 јануари 2020) 

Рецензирано 

списание 

Референтна научна 

публикација 

(согласно ЗВО) 

Petrovska, Meloska, Efremov and 

Postolov. (2016). CEFTA 

Agreement and Opportunities for 
Republic of Macedonia Wood 

Furniture Export.  

Drvna industrija. ISSN 0012-

6772. Vol. 67 (1) p. 43-51. 
doi:10.5552/drind.2016.1513, p. 

43-52,  

јануари 2016 Научно 

списание, во 

кое трудовите 
подлежат на 

рецензија. 

Референтно 

списание (RG Journal 

Impact: 0.54 **) 

Efremov, Majstoroska, Petrovska 
and Bojadjiev. (2015). Regional 

Trade and Investments Integration 

Results within the South East 

European 2020 Strategy. 
Industrija, Journal of Sustainable 

Economics, Belgrade, Serbia. 

Economics Institute: ISSN 0350-
0373, UDK 33; vol. 43, No. 2, p. 

117 – 128, 

doi:10.5937/industrija43-8138 
UDC:332.146:330.322(412)"2020" 

јули 2015 Научно 
списание, во 

кое трудовите 

подлежат на 

рецензија. 

Научно списание со 
меѓународен 

уредувачки одбор, 

индексирано во 

електронската база 
EBSCO 
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Original Scientific Paper, available 

online: July 2015. 

Krum Efremov. (2015). Central 
European Free Trade Agreement 

(CEFTA) 2006 Opportunities, 

Trade Relation and Evolution of 
Macedonian Economic 

Diplomacy. 

Volume 12, July 2015, 

Academicus-International 
Scientific Journal ISSN 2079-

3715, E-ISSN 2309-1088 

јули 2015 Научно 
списание, во 

кое трудовите 

подлежат на 
рецензија 

Научно списание со 
меѓународен 

уредувачки одбор  

Krum Efremov, Jasmina Majstor
oska, Ilijana Petrovska. (2015). 

The South East Europe 2020 Strate

gy: Integration through Trade   and

 Investment. 
UACS tenth annual International 

Conference on European 

Integration:European Integration-
New Prospects, Skopje 21 May 

2015,   ISBN 978-608-4607-37-3 

мај 2015 Зборник на 
трудови, во кој 

трудовите 

подлежат на 

рецензија 

Конференција со 
меѓународен 

организационен 

одбор 

Mladenoska, Petrovska, Efremov, 

Dimitrova, and Kovacevski. 
(2015). Consumer attitudes 

towards mobile advertising: Case 

of Macedonia vs. UK and China. 
Conference proceedings of 

“Advances in Business-Related 

Scientific Research Conference - 
Venice Italy ABSRC 2015,ISBN 

978-961-6347-56-3  

март 2015 Зборник на 

трудови, во кој 
трудовите 

подлежат на 

рецензија  

Конференција со 

меѓународен 
организационен 

одбор 

National Climate Change 

Committee expert’s member 
(Krum Efremov MFA). (2015). 

First Biennial Update Report on 

Climate Change of the Republic of 
Macedonia. 

United Nations Climate Change, 

FCCC/SBI/ICA/2015/TASR.1/MD

K 

февруари 2015 Книга/Извешт

ај рецензирана 
и објавена во 

официјалната 

библиотека на 
UNFCCC    

Меѓународна 

конвенција за 
климатски промени 

на ООН,  Бон 

Германија 

 

Исто така има учествувано во организациони тела и како модератор и воведничар на 

меѓународни симпозиуми и форуми. На 12 октомври 2018 имаше воведно обраќање на 
меѓународниот Форум на НР Кина – ЦЕЕ (Процес 16+1) земјите за културните 

предизвици и можности, организиран од Универзитетот за странски студии во Пекинг, 

НР Кина. На 30-31 октомври 2018 година во МАНУ, беше модератор и член на 

организациониот комитет на петтиот висок Think Tanks Симпозиум на НР Кина – ЦЕЕ 
земјите (Процес 16+1). 

Во продолжение се наведени и останатите претходни трудови кои доцентот д-р Крум 

Ефремов ги има публикувано или објавено во научни списанија, зборник на трудови од 
меѓународни конференции: 

- Труд на повеќе автори, Конференција во Бор, Република Србија, мај 2014. 

http://uacs.edu.mk/Conference/documents/past-conferences/2015/european-integration-new-prospects-_214.aspx
http://uacs.edu.mk/Conference/documents/past-conferences/2015/european-integration-new-prospects-_214.aspx
http://uacs.edu.mk/Conference/documents/past-conferences/2015/european-integration-new-prospects-_214.aspx
https://www.absrc.org/publications/past-conference-proceedings/proceedings-venice-2015/
https://www.absrc.org/publications/past-conference-proceedings/proceedings-venice-2015/
https://www.absrc.org/publications/past-conference-proceedings/proceedings-venice-2015/
https://www.absrc.org/publications/past-conference-proceedings/proceedings-venice-2015/
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Велевски Љупчо, Македонска Димитрова и Крум Ефремов: „European market 

and Macedonian food processing companies“, IMKSM 2014, Bor, 23-25.05, 2014, X 
INTERNATIONALCONFERENCE – STRATEGIC MANAGEMENT; 

- Агробизнис Конференција за Регионална конкурентност на извозот- стоки и 

услуги, во ЦЕФТА земјите и ЕУ, Скопје мај 2013, Крум Ефремов: „ Trade 

Relations within CEFTA – opportunities and barriers, economic Diplomacy as a tool 
for supporting new export market opportunities “ , 29 мај 2013 год. УСАИД и РЦИ; 

- УАЦС осма меѓународна Конференција за Евроинтеграции, д-р Крум Ефремов: 

„Economic Diplomacy as a Strategy for Sustainable Economic Growth“, Скопје 16 
мај 2013 година; 

- Труд на повеќе автори, Конференција на Регионална трговска интеграција во 

ЈИЕ: Бенефити и предизвици, Скопје декември 2011, д-р Силвана Мојсовска, д-
р Крум Ефремов и д-р Марија Ачковска, „CEFTA 2006 Implementation – 

Institutional and Policy Perspectives“ презентиран на меѓународна Конференција 

на Економскиот Институт на УКИМ;  

- Скрипта учебник „Меѓународен Маркетинг“; UACS, Skopje, декември 2011; 
- Скрипта учебник „Маркетинг Менаџмент“; UACS, Skopje, јануари 2011; 

- Меѓународна конференција, Implementation of CEFTA - Free Movement and 

Barriers on Trade of Agricultural Goods, Skopje November 2010, Krum Efremov: 
„CEFTA 2006, Concept of Preferential Free Trade Agreement“, USAID и SWG 

PRD, 09 November 2010. 

Кандидатот активно го владее англискиот јазик, за што има доставено сертификат во 
досието. Исто така солидно ги владее: францускиот, украинскиот, бугарскиот и 

српскиот јазик.  

Кандидатот успешно изведува високообразовна дејност на прв и втор циклус на студии. 

Бил ментор на повеќе магистерски трудови. Неговата оценка како наставник, според 
резултатите од само евалуација е континуирано позитивна во изминатиот петгодишен 

период. 

Кандидатот реализира настава на македонски и на англиски јазик, и поседува 
сертификат за познавање на англискиот јазик. 

Како доцент д-р Крум Ефремов учествува во оспособувањето и развојот на помладите 

наставници и соработници. Од особено значење е неговото големо искуство во 

приватниот и јавниот сектор, со што тој покажува капацитет за мобилност и 
дисеминација на сознанијата на пошироко меѓународно ниво. 

 

Функции и активности на кандидатот 

- Вонреден и Ополномоштен Амбасадор на Република Северна Македонија во 

Украина(2019-2023 год.); 

 
- Заменик национален координатор на Република Македонија во Секретаријатот 

за соработка помеѓу НР Кина и земјите од ЦИЕ, Процес 1+16(2012-2019 год.); 

 

- Член на националниот Комитет за климатски промени; 
 

- Главен национален експерт на Глобалниот Форум за Миграција и Развој; 

 
- Член на Комисијата за заштитни мерки при зголемен и субвенциониран увоз;  

 

- Член на македонскиот Комитет по Договорот за слободна трговија со ЕФТА 
земјите, Бугарија, Србија, Турција, Молдова, Хрватска, Албанија, Косово и 

Украина(2002-2015 год.); 
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- Претседател на Советот за заштита на потрошувачите на Република Македонија 

(2005-2009 год.); 
 

- Главен преговарач на Република Македонија во преговорите за склучување на 

Договорот за изменување и пристапување кон ЦЕФТА-ЦЕФТА 2006; 

 
- Главен експерт за време на претседавањето на Република Македонија во 2007 

година со ЦЕФТА-ЦЕФТА 2006; 

 
- Претседавач/копретседавач на Поткомитетот за трговија, индустрија, царини и 

даноци, согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација со ЕЗ (2004-2009 

год.); 
 

- Претседавач/копредседавач на Поткомитетот за внатрешен пазар и 

конкуренција, согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација со ЕЗ(2004-

2009 год.) 
 

- Рецензент на трудови на меѓународната конференција за европски интеграции, 

организирана од УАКС, Скопје во 2018 година.  
 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на поднесената биографија, како и податоците за стручната, научната и 

наставната активност на доцент д-р Крум Ефремов, Рецензентската комисија 

констатира дека доцент д-р Крум Ефремов покажува висок интелектуален, творечки и 
научен потенцијал.  

Според поднесената документација, Комисијата заклучи дека кандидатот ги исполнува 

потребните критериуми согласно Законот за високо образование и Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно -научни, научни, наставно - стручни и 

соработнички звања и асистенти - докторанти на Универзитетот Американ Колеџ 

Скопје, да биде избран во насловно звање вонреден професор по група предмети од 

областа на меѓународни економски односи, меѓународен менаџмент, маркетинг и 
маркетинг менаџмент.  

Согласно доставената документација и личното познавање на кандидатот, 

Рецензентската комисија позитивно ја оценува наставно - образовната, научно - 
истражувачката и стручно - апликативната дејност, како и дејноста од поширок 

интерес.  

Од изнесените податоци за севкупната активност во последните пет години од датумот 
на распишаниот оглас, Комисијата заклучи дека доцент д-р Крум Ефремов ги 

исполнува критериумите за избор во насловно звање вонреден професор од 

соодветната област. Врз основа на горе изнесеното, Комисијата му предлага на 

Наставно - научниот совет на Факултетот за деловна економија и организациони науки 
при Универзитет Американ Колеџ Скопје, доцент д-р Крум Ефремов, да биде избран во 

насловно звање вонреден професор по група предмети од областа меѓународни 

економски односи, меѓународен менаџмент, маркетинг и маркетинг менаџмент.  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИJА 

Проф. д-р Илијана Петровска с.р.  
Факултет за деловна економија и организациони науки  

Универзитет Американ Колеџ Скопје  
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Вон. проф. д-р Димитар Ковачевски, с.р.  
Факултет за деловна економија и организациони науки  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
 

Вон. проф. д-р Снежана Христова, с.р. 
Факултет за деловна економија и организациони науки  

Универзитет Американ Колеџ Скопје 
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