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ПРВ ДЕЛ/PART 1:

Апстракт (максимум 250 зборови)

Трошоци за енергија и енергенси во современите хотелски објекти стануваат значителна
ставка во вкупните трошоци на работењето. Затоа, зголемување на ефикасноста и
рационалното користење енергија во оваа стопанска гранка која е силно компетитивна и
подложна на економски, климатски и трендовски фактори, во голема мера може да се
подобри ако осмислено се пристапи и се искористат современите трендови на замена на
традиционалните фосилни енергенси со обновливи енергетски извори, односно тнр.
„зелена енергија“ како и со примена на современи методи за заштеди на енергијата и
зголемување на енергетската ефикасност во оваа индустрија.

Проектот предвидува сеопфатна анализа (теренско истражување, статистичка и техно-
економска анализа) на постојните начини на користење на енергенсите и лоцирањето на
трошоците за енергија во хотелската индустрија. Проектот ќе резултира со утврдување на
сет постојни и нови техно-економски мерки и методи за подобрување на енергетската
состојба преку зголемување на енергетската ефикасност, максимална заштеда и
супституција на енергенсите, а со тоа и  намалувањето на трошоците во хотелското
работење. Основна цел на овој проект е развој и имплементација на нови енергетски
политики како и предлагање современи и примена на нови Предлог-мерки и Акционен
план за унапредување на енергетската ефикасност и обезбедување на економска
одржливост и развој во оваа стопанска дејност.

Добиените резултати од проектното истражување ќе имаат научен и апликативен карактер.
Резултатите од истражувањето ќе бидат во насока на идентификување и развој на модел на
енергетски ефикасен хотел тнр. „енергетски штедлив хотел“ кој ќе биде целосно
применлив за нашето климатско поднебје и пошироко за Балканскиот регион.

Abstract (max 250 words)

Energy costs in modern hotels take substantial part of total operational costs. Therefore, energy
efficiency increase and rational energy utilization in the hotel industry, which is strongly
competitive and exposed to economic, climate and other factors, must be improved. Thus, the
contemporary trends should be applied in the line of substitution of traditional fossil energy with
renewable energy sources. Moreover, it is necessary to introduce “green energy” by applying
latest methods for energy saving and increasing energy efficiency in hotel industry.

This project attempts to undertake comprehensive analyses (field research, statistical and techno-
economic analysis) of current status of energy utilization as well as allocating the energy costs in
hotel industry. The project intends to implement a set of currently available and to create a set of
newly developed techno-economic measures and methods for improving energy status of
contemporary hotels by increasing the energy efficiency, maximal savings and energy substitution,
thus leading to decrease of total operational costs in hotels. Moreover, the main aim of this project
is to develop and implement new energy policy as well as proposing up-to-date Measures
and Action Plan for enhancing energy efficiency and providing economic sustainability and
development of hotel industry.

The research results will have scientific and applicative justification. The research results will be in
the line of identifying and developing a model of so called energy efficient hotel being fully
applicative in the wider Balkan region where the climate is similar to ours.
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Детален опис на проектот:

Вовед

Детален опис на сегашните сознанија на предметот на истражувањето (максимум 1
страница)

Цената на енергенсите на светско ниво е во постојан пораст. Од друга страна,
современите хотелски комплекси во трката за обезбедување на што повеќе и што
поквалитетни услуги кон своите клиенти, стануваат силно енергетски зависни објекти.

Како резултат на тоа, вкупните трошоци за енергија и енергенси во современите хотелски
објекти стануваат значителна ставка во вкупните трошоци од работењето. Оттука,
зголемување на ефективноста и ефикасноста во хотелиерството, кое е сè поконкурентно и
подложно на економски, климатски и други фактори на влијание, во голема мера може да се
подобри доколку се пристапи кон промена на традиционалните фосилни енергенси со
обновливи енергетски извори. Истовремено, може да се придонесе во зголемување на
продуктивноста на хотелите со примена на тнр. „зелена енергија“ и современи методи за
заштеди на енергијата и зголемување на енергетската ефикасност.

Сè поголемата побарувачка на тнр. еколошки оддржливи или „зелени“ хотели или
хотелски комплекси, иницира сериозен пресврт во пристапот кон развојот и работењето во
современтата хотелската индустрија, преку развој и примена на тнр. масовно системско
воведување на моделите на зелена политика во хотелиерството и туризмот. Иако еколошката
свест како и потребата за зачувување на природата и климата не ја поттикнале хотелиерите,
ниту пак гостите кои со својата побарувачка го креирале тој тренд, сепак туристичката
индустрија е таа која многу помогнала во зголемување на свеста за важноста од глобалната
заштеда на енергија.

Трендот „зелено“ во светот повеќе не е новина, а имајќи предвид дека туризмот во глобални
рамки, постепено прераснува во една од позначајните индустрии, се детектира потреба од
сериозен пристап кон оваа проблематика, соодветна анализа на состојбите со примената на
обновливите енергетски ресурси и политиката на енергетската ефикасност и заштеди на
енергија во хотелските објекти. Во истата насока е и потребата за утврдување соодветни
можности и методи за зголемување на свеста за важноста на екологијата во туризмот,
подобрување на енергетската слика и намалување на трошоците за енергенси како еден од
главните преуслови за оддржлив развој на туризмот од една страна, и за подобрување на
економските перформанси во оваа важна индустрија, од друга страна.
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поквалитетни услуги кон своите клиенти, стануваат силно енергетски зависни објекти.

Како резултат на тоа, вкупните трошоци за енергија и енергенси во современите хотелски
објекти стануваат значителна ставка во вкупните трошоци од работењето. Оттука,
зголемување на ефективноста и ефикасноста во хотелиерството, кое е сè поконкурентно и
подложно на економски, климатски и други фактори на влијание, во голема мера може да се
подобри доколку се пристапи кон промена на традиционалните фосилни енергенси со
обновливи енергетски извори. Истовремено, може да се придонесе во зголемување на
продуктивноста на хотелите со примена на тнр. „зелена енергија“ и современи методи за
заштеди на енергијата и зголемување на енергетската ефикасност.

Сè поголемата побарувачка на тнр. еколошки оддржливи или „зелени“ хотели или
хотелски комплекси, иницира сериозен пресврт во пристапот кон развојот и работењето во
современтата хотелската индустрија, преку развој и примена на тнр. масовно системско
воведување на моделите на зелена политика во хотелиерството и туризмот. Иако еколошката
свест како и потребата за зачувување на природата и климата не ја поттикнале хотелиерите,
ниту пак гостите кои со својата побарувачка го креирале тој тренд, сепак туристичката
индустрија е таа која многу помогнала во зголемување на свеста за важноста од глобалната
заштеда на енергија.

Трендот „зелено“ во светот повеќе не е новина, а имајќи предвид дека туризмот во глобални
рамки, постепено прераснува во една од позначајните индустрии, се детектира потреба од
сериозен пристап кон оваа проблематика, соодветна анализа на состојбите со примената на
обновливите енергетски ресурси и политиката на енергетската ефикасност и заштеди на
енергија во хотелските објекти. Во истата насока е и потребата за утврдување соодветни
можности и методи за зголемување на свеста за важноста на екологијата во туризмот,
подобрување на енергетската слика и намалување на трошоците за енергенси како еден од
главните преуслови за оддржлив развој на туризмот од една страна, и за подобрување на
економските перформанси во оваа важна индустрија, од друга страна.
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Детален опис на проектот:

Вовед
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Предложени истражувања

Дефинирајте ги целите и опишете ги детално планираните истражувања, со посебен
осврт на предностите на користената методологија и истражувачкиот план со временска
рамка (најмногу 3 страници)

Главни цели на предложениот Проект се:

 Сеопфатна анализа на постојните начини на искористување на енергијата и
лоцирањето на трошоците за енергенси и енергија во хотелската индустрија,

 Идентификување на факторите (физички, оперативни и фактори од окружувањето)
кои имаат доминантно влијание врз енергетската ефикасност на хотелите
определувајќи го нивното влијание врз резултатите од работењето,

 Анализа на можноста и економската оправданост за замена (супституција) на
класичните фосилни енергенси со обновливи енергетски извори во оваа индустрија,

 Утврдување сет мерки и методи за зголемување на енергетската ефикасност,
намалувањето на трошоците и максимална заштеда на енергија обезбедувајќи
одржливост на оваа индустрија,

 Идентификација на актуелната енергетската политика во хотелиерството и генерално
во туризмот, како и утврдување Предлог-мерки и Акционен план за унапредување на
енергетската ефикасност.

Предложени методологии во истражувањето:

Методите на истражување ќе опфатат употреба на теоретски и експериментални
оптимизациони алатки, економетрија и анализа на податоци, статистичка обработка и
математичко моделирање. Преку повеќе-критериумска анализа ќе биде развиен системски
модел на хотел кој ќе има максимална заштеда на енергија, а со тоа би се постигнало
оптимизирање на трошоците и максимизирање на резултатите од работењето. Ќе биде
анализирано, изработено и предложено најефикасно решение по однос на задоволување на
оптималните енергетски барања во дејноста при дефинирани квантитативни и квалитативни
критериуми и под-критериуми (фактори) на работа во хотелската дејност. Ќе бидат утврдени
алатки за математичко моделирање на енергетската ефикасност, адаптирани кон конкретни и
современи пазарни услови на работењето.

Поконкретно, во истражувањето ќе бидат спроведени повеќе анализи:

1) Лоцирање и анализа на трошоци на работењето, со посебен акцент на
енергетските трошоци на типичен хотел од средна големина (од 20 до 50 соби) во
категорија со три или четири ѕвезди. Оваа анализа ќе опфати калкулација на
различни видови трошоци (потрошувачка на вода од страна на гостите;
потрошувачка на струја за одржување просечна температура во просториите;
потрошувачка на пералните, кујна, базен, санитарна вода, евентуално спа-центар
и базен и сл.); Како специфични ќе се издвојат засебно фиксните и променливите
трошоци, особено на делот на трошоците за енергија (греење, ладење, и сл.);

2) Статистичка обработка на податоците од анализата и утврдување на степен на
влијание и анализа на чуствителност на пооделни фактори врз нивото на трошоците
и можноста за намалување на истите преку делување врз определни критични
фактори во процесот на хотелското работење – замена на енергенси, ефикасно
искористување на енергенсите и заштеда на енергенсите во процесот на работа;

3) Анализа и примена на стандарди за просечна потрошувачка на енергија по
поодделни сегменти во хотелското работење (за различни хотелски содржини и
опрема), преку споредба и користење на современи стандарди за работење во оваа
дејност во слични објекти од други туристички развиени земји (Шпанија, Италија,
Грција итн.);

4) Теренско истражување со цел да се скенира постојната ситуација во однос на
примена на еколошките и енергетските стандарди во хотелските капацитети и
идентификување на факторите на влијание; и
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Предложени истражувања
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5) Анализа на можни решенија и утврдување на Предлог-модели, Предлог-мерки за
оптимизирање на трошоците преку заштеда на енергија и нејзино ефикасно
искорустување во хотелското работење (примери, интелигентни хотелски соби
со штедливи светилки, контрола на осветлувањето, регулирана вентилација,
греење и ладење, подвижни сензори; користење на отпадните води на хотелот
како ресурс; користење обновливи извори на енергија; употреба на био-разградливи
средства за чистење; рециклирање на отпадни масла во кујната, ефикасна
употреба на водени ресурси; воведување мерки за водење политика за заштита на
околината и сл.);

Очекувани резултати од истражувањето:

Добиените резултати од проектното истражување ќе имаат научен и апликативен карактер.
Резултатите од истражувањето ќе бидат во насока на идентификување Предлог-модел на
енергетски ефикасен, односно тнр. „енергетски штедлив хотел“ кој ќе биде целосно
применлив за нашето климатско поднебје и пошироко за Балканскиот регион.

Дополнително, како резултат на истражувањата се очекува да се добијат детални сознанија за
поставеноста, функционирањето и ефектите од енергетската политика на хотелската
индустрија како во Македонија така и во регионот. Оттука, ќе се извлечат заклучоци за идни
насоки во кои треба да се развива еколошката едукација на вработените во хотелите, како и
дефинирање конкретни насоки за енергетско унапредување на постојните хотелски капацитети
и изградбата на новите хотелски капацитети.

Воедно, се очекува проектот да понуди Акционен-План за управување со енергетски
трошоци во правец на замена на фосилните и еколошки неприфатливи енергетски ресурси со
обновливи енергетски ресурси, заштеда и ефикасно користење на енергијата како и
намалување на трошоците за енергија и енергенси, а со тоа и можност однапред да може да
се утврдат потенцијалните заштеди во случај на примена на идентификуваниот Предлог-
модел, во однос на постојните модели на хотелско работење.
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Details of the proposal:

Introduction

Provide a critical evaluation on the status of research in the proposed field (Maximum 1 page)

The prices of energy sources globally are increasing steadily. Respectively, modern hotel facilities in
their continuous straggle to provide even more and better services to their customers are becoming
highly energy dependent objects.

As a result, the total cost of fuel and energy in modern hotel facilities are becoming a significant item
in total operating cost of the modern hotel industry. Hence, increasing the effectiveness and
efficiency of hotel management, which as an industry is increasingly competitive and subject to
various economic, climatic and other factors of influence, can greatly improve if approaches to
change the traditional fossil fuels with renewable energy sources are implemented. It can also
contribute to increasing the productivity of the hotels using the so called "green energy" and
contemporary methods for energy savings and energy efficiency improvements.

Increasing demand of so called “environmentally sustainable” or "green" hotels or hotel
complexes initiates a serious shift in the approach to the development and operation in the
contemporary hotel industry, through the development and application of so-called mass
introduction of systematic patterns of green policy in hotel business and tourism. Although
environmental awareness and the needs to preserve nature and climate is not triggered by the
hoteliers, nor by the guests with their demands, eventually they created a new trend in the tourism
industry that has helped a lot in raising awareness about the importance of global energy saving.

The trend "green" worldwide is no longer a novelty, however having in mind that tourism globally
and gradually becomes one of the most important industries, one could detect need for serious
approach to this issue, the proper analysis of the extent of implementation of renewable energy
resources and further implementation of energy efficiency and energy savings policy in the modern
hotel facilities. In the same direction is the need to establish appropriate opportunities and methods
to increase awareness of the importance of introducing more ecology in tourism, improving the
energy footprint and reduce the cost of energy as a major requirement for sustainable tourism
development on the one hand, and to improve economic performance in this important industry, on
the other hand.
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Research Project

Define the aims and the specific research activities to be pursued during the project period, and
provide a comprehensive description of the methods to be used, the advantages of the suggested
methodological approach and the research work plan. (Maximum 3 pages)

The main objectives of the proposed project are:

 Comprehensive analysis of current utilization of energy and locating costs related to energy
sources and energy in the hotel industry,

 Identify major factors (technical, operational and environmental) that have a dominant influence
on the energy efficiency of hotels determining their effects on overall performance of the hotel
industry,

 Analysis of the feasibility and economic viability of replacement (substitution) of classical fossil
fuels with renewable energy sources in this industry,

 Establish a set of measures and methods to increase energy efficiency, reduce costs for energy
and maximize energy savings ensuring sustainability of the industry,

 Identify the current energy policy in hotel business and tourism in general, as well as determining
the draft measures and Action Plan for the improvement of the Energy Efficiency.

The methodology proposed to be used in this project:

The methods of research will include the use of theoretical and experimental optimization tools,
Econometrics and data analysis, statistical processing and mathematical modeling. Through multi-
criterion analysis, a new model of energy sustainable hotel that would have maximum energy
savings, and thus would be achieved optimizing energy costs and maximizing results, should be
developed. The most efficient solution in terms of meeting the energy requirements in the optimal
activity in specific quantitative and qualitative criteria and sub-criteria (factors) to work in the hotel
business would be analyzed, constructed and offered. Additionally, tools for mathematical modeling
of energy efficiency and adapted to the specific conditions of the modern market-oriented operation
in the hotel industry should be provided.

Specifically, the research will be conducted several particular analyses such as:

1) Determination and analysis of operational costs, with special emphasis on the energy costs
of a typical contemporary hotel of average size (20 to 50 rooms) in three or four stars
category. This analysis will include a calculation of the different types of costs (water
consumption by guests, electricity consumption to maintain an average temperature in the
premises, consumption of washing machines, kitchen, pool, hot water, possibly spa and pool,
etc.); More specifically, we aim to allocate and separate the fixed and variable costs,
particularly on the part of the energy costs (heating, refrigeration, et seq.);

2) Statistical data processing analysis and determining the degree of influence and sensitivity
parametric analysis of individual factors on the level of costs and the possibility of reducing
them by acting on certain critical factors in the hotel business - replacement (substitution) of
energy sources, efficient use of available energy and energy savings in the working process;

3) Analysis and application of standards for average energy consumption per individual
segments in the hotel business (for different hotel content and equipment) through
comparison and use of modern standards of work in this field in similar facilities in other
developed countries with well-established hotel industry (Spain, Italy, Greece, etc.);

4) Field research in order to scan the current situation regarding the application of
environmental and energy standards in the hotel facilities and identifying the factors of
influence; and
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5) Analysis of possible solutions and determining the proposed models, the draft measures to
optimize costs by saving energy and its efficient utilization in hotel operations (for example,
intelligent hotel rooms with energy-saving lamps, lighting control, controlled ventilation,
heating and cooling, mobile sensors, using wastewater as a resource to the hotel, using
renewable energy sources, use of bio-degradable cleaning products, recycling of waste oil in
the kitchen, efficient use of water resources; introduction of measures leading protection
policy environment, etc.);

Expected results of the project:

The results of this research project should have scientific and applicative character. The major result
of this research should be to identify the draft model of energy efficient, so called "energy-efficient
hotel" which will be fully applicable to our climate region and beyond for wider Balkan region.

Additionally, as a result of our research, we expected to provide detailed information on the
organization, functioning and effects of the energy policy of the hotel industry in Macedonia and the
neighboring region. Hence, we will draw conclusions for making future directions in which direction to
develop environmental education of employees in the hotel, as well as defining specific guidelines for
energy upgrading of existing hotel facilities and construction of new and modern energy efficient and
energy sustainable hotel facilities.

Finally, the proposed project is expected to offer an Action Plan for energy cost management in
terms of replacing fossil and environmentally inacceptable energy resources with renewable energy
resources, saving and efficient use of energy and reduce energy costs, thus in advance to create an
opportunity for identifying potential savings in case that existing operation methods are fully replaced
with some of newly proposed operation methods in the hotel industry.
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ВТОР ДЕЛ/PART 2:

Истражувачки тим:

Главен истражувач:

Име и презиме Влатко Чингоски

Титула Доктор на електротехнички науки

Позиција Вонреден професор

Адреса „Владимир Комаров“, 18б 1-5, Скопје

Тел. / Факс +389 70 250-210

Е-пошта (е-mail) vlatko.cingoski@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Влатко Чингоски е роден во Охрид, Република Македонија. Дипломирал и Магистрирал во
областа на електротехничките науки на Електротехничкиот факултет, при Универзитетот Св.
Кирил и Методиј во 1986 и 1990 година. Во 1991 година Д-р Чингоски се приклучува на
Лабораторијата за електрични машини при Факултетот за инженерство на Универзитетот во
Хирошима, Јапонија каде во 1996 година со успех ја одбранил својата докторска дисертација и
се стекнал со звањето Доктор на електротехнички науки. Од 1996 до 1999 година бил избран
за доцент на истиот факултет во Хирошима. Во 1999 година, Д-р Чингоски се враќа во
Македонија и се вработува во ЈП Електростопанство на Македонија како Помошник на
Генералниот директор за развој и инвестиции. Во 2006 година Д-р Чингоски е именуван за
Генерален Директор на АД Електрани на Македонија (АД ЕЛЕМ) каде останува се до октомври
2012 година. Од 1ви јануари 2013 година, Д-р Чингоски е избран за вонреден професор на
Факултетот за електротехника при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.

Неговите главни професионални интереси вклучуваат производство на електрична енергија,
енергетска политика и менаџмент, оддржлив енергетски развој, енергетска ефикасност и
обновливи енергетски извори, развојна и инвестициона политика во енергетскиот сектор во
Република Македонија и пошироко, во регионот на југозападна Европа.

Д-р Чингоски активно работел како Раководител на проекти на повеќе значајни енергетски
проекти за Република Македонија финансирани од меѓународните финансиски институции
како што се Светска Банка, Европска банка за обнова и развој, PHARE, USAID, USTDA и сл.
Неговите научни интереси опфаќаат област на нумеричка анализа на електромагнетни и
термички полиња со користење на метод на конечни елементи и метод на гранични елементи,
прилагодливи мрежи на конечни елементи и нивно оптимирање, пред и после процесирање во
нумеричка анализа, работа со невро мрежи и инверзна оптимизација кај различни
електроенергетски уреди.

Д-р Влатко Чингоски е постар член на ИЕЕЕ (IEEE), Меѓународното COMPUMAG Друштво
(ICS), и Друштвото на Инженери на Јапонија (IEE of Japan), потоа бил член на Јапонското
друштво за применета електромагнетика и механка (JSAEM), а од јануари 1998 до април 1999
година бил и член на рецензентски и издавачки одбор на Магазинот на ЈСАЕМ. Тој е исто така
член на Здружението на енергетичарите на Македонија (ЗЕМАК) и во два мандати по 4 години
бил и негово претседател. Исто така, тој е активен член на Македонската секција на CIGRE
(MAKO-CIGRE).

Д-р Чингоски солидно ги владее англискиот, јапонскиот и српско-хрватскиот јазик, а се служи и
со бугарски и руски јазак. Оженет е и има едно дете.

Трудови објавени во последните 5 години во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен импакт
фактор за секој труд:

[1] Cingoski, Vlatko and Golubovski, Roman and Dambov, Risto (2014) Технички аспекти и
анализа на можности за дистрибуирано производство и снабдување со електрична
енергија кај изолирани енергетски потрошувачи. In: Energetika - 2014, 16-18 Oct 2014,
Struga, Makedonija.
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[2] Stefanov, Goce and Cingoski, Vlatko and Stefanova, Elena (2014) Моделирање на DC/DC
конвертори за управување на еднонасочни мотори со компјутерска симулација. In:
Energetika 2014, 16-17 Oct 2014, Struga, Makedonija.
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Задолженија во Предлог – проектот со временска рамка:

Во периодот предвиден за реализација на Проектот (2015 – 2016), во континуитет ќе се
реализираат следните активности:

 Учество во процесот на анализа на постојните состојби со енергетската ефикасност и
со користењето на енергијата во јавниот сектор со посебен осврт кон хотелската
дејност.

 Учество во анализа на проблемите поврзани со големата потрошувачка на енергенси и
значителното економско влијание кое го имаат врз вкупните трошоци во работењето и
зголемувањето на конкурентноста во оваа дејност.

 Анализа на современите методи и техники за зголемување на енергетската
ефикасност во областа на домувањето, туризмот и угостителството со посебен осврт
кон можности за нивна примена во современетото хотелско работење.

 Учество во истражувањето на потенцијалните техно-економските придобивки од
примената на методите за зголемување на енергетската ефикасност во хотелската
дејност.

 Примена на резултатите од истражувањето врз конкретни хотелско-угостителски
објекти и споредба помеѓу очекуваните и реализираните придобивки.

 Организација на тркалезна маса и работилница со лица од хотелската дејност и
презентација на методите за енергетска ефикасност со посебен осврт кон
придобивките кои може да се очекуваат со нивна примена.

 Публикување на резултатите од истражувањата добиени со проектот.

 Подготовка и реализација на студиски престои и учество на меѓународни конференции
на кои би се презентирале и промовирале постигнатите резултати во процесот на
истражување.

 Координација со истражувачкиот тим и истражувањата на сите учесници, особено
работата со младите истражувачи вклучени во реализација на проектот.
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 Подготовка и реализација на студиски престои и учество на меѓународни конференции
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Applications in
Electrical

Engineering
Development of

Energy strategy for
the Republic of

Macedonia for the
period 2008-2020,

with view up to 2030

2007-2009

Macedonian
Government

& Macedonian Academy
of Science and Arts Participant

Strategy for
development of

Renewable energy
resources in the

Republic of
Macedonia

2008-2010

Macedonian
Government

& Macedonian Academy
of Science and Arts Participant

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Analyzing the current status of energy efficiency and application in the public sector, with a
special focus on hotel industry.

 Analyzing the problems provoked by large energy consumption and its impact on total costs
in the line of increasing competitiveness of hotel industry.

 Analyzing the contemporary methods and techniques for improving energy efficiency in
housing, tourism and hospitality, with special focus on their application in the contemporary
hotel management.

 Investigation potential techno-economic benefits from applied methods for improving energy
efficiency in hotel industry.

 Apply the research results in particular hotels in the line of comparing estimated with current
results.

 Organizing a round table and workshop for the hotel managers in the line of presenting the
methods for energy efficiency by emphasizing the expected benefits.

 Publishing project research results.

 Preparation and participation in study visits, as well as international conferences in order to
present the research results.

 Coordination of the research team and research actions among all participants, particularly
the involvement of junior researchers.
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Истражувач:

Име и презиме Билјана Петревска

Титула Доктор на економски науки

Позиција Доцент

Адресa Факултет за туризам и бизнис логистика, Кампус 4, 2000 Штип

Тeл. / Факс 032 550 361

Е-пошта (e-mail) biljana.petrevska@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Билјана Петревска е родена на 10 септември 1973 година во Штип.  Од 1992-1996 година
студира на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид при Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, на насоката туризам, каде дипломира со средна оценка 9.74. По
дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на насоката
меѓународен туризам. Во 2001 година магистрира со средна оценка 9.33 и се стекнува со
звање Магистер на науки од областа на туризмот и угостителството.

Во 2010 година ја брани докторската дисертација под наслов „Економско планирање на
развојот на туризмот во Македонија“ на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, и се стекнува со звање доктор на економски науки. Од
септември 2010 година е вработена како доцент по група предмети од економски науки на
Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, каде
покрај на редовните студии, вклучена е и во последипломските студии на насоките
Меѓународен туризам и Бизнис логистика.

Д-р Билјана Петревска е автор/коавтор на научни трудови објавени во меѓународни списанија,
стручни книги, рецензент е во неколку меѓународни списанија, предавач на меѓународни летни
школи и учесник во научно-истражувачки проекти.

Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен импакт
фактор за секој труд:

[1] Petrevska, B. (2013). Empirical evidence on calculating optimum hotel accommodation
supply, Wulfenia Journal, 20(7), 2-15 (SCI Thomson Reuters: 0.267)

[2] Petrevska, B. (2013). Estimating tourism demand: the case of FYROM, TOURISMOS: An
International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 199-212 (SCI SCOPUS: 0.597)

[3] Koceski, S. & Petrevska, B. (2012). Empirical evidence of contribution to e-tourism by
application of personalized tourism recommendation system, Scientific Annals of the
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy - Economic Sciences Series, 1, 371-383 (SCI
SCOPUS: 0,379 / ICV: 4.51)

[4] Petrevska, B. (2012). Economic impacts of tourism: the evidence of Macedonia, The Young
Economists Journal, 18, 174-181 (ICV: 4.27 / EBSCO)

[5] Petrevska, B. (2011). Tourism in the Global Development Strategy of Macedonia: Economic
Perspectives, UTMS Journal of Economics 2(1): 101-108. (EBSCO)

[6] Petrevska, B. (2011). Accommodation Capacities in Macedonia as a Factor for Competitive
Tourism Supply, CEA Journal of Economics, 6(2): 35-42. (EBSCO)

[7] Petrevska, B. (2012). Tourism contribution to regional development: best practice in
Macedonia, Journal of Community Positive Practices, 12(3/2012), 425-440. (EBSCO)

[8] Petrevska, B. & Koceski, S. (2012). Tourism recommendation system: empirical
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investigation, Journal of tourism, 14, 11-18. (EBSCO)

[9] Petrevska, B. (2013). Investigating Tourism Seasonality in Macedonia, UTMS Journal of
Economics, 4(1), 37-44. (EBSCO)

[10] Petrevska, B. & Koceski, S. (2013). Web-based platform for enhancing tourism
development: an exploratory study, Journal of Tourism Challenges and Trends, 6(1), 113-
129. (EBSCO)

[11] Petrevska, B. (2014). Determinants of tourism contribution to national economy, CEA
Journal of Economics, 9(1), 37-45. (EBSCO)

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на
проектот

Период Финансиран од Улога во проектот
(главен истражувач или

учесник

Проект за
развивање

стратегија за
целосна проценка
на угостителско-

туристичкиот
сектор во

Македонија (дел од
проектот “Increasing

Market
Employability”)

Јули-август 2014
Центар за

институционален
развој ЦИРа - Скопје

Главен истражувач

COST Action IS1204
“Tourism, Wellbeing

and Ecosystem
Services”

2012-...

European
Cooperation in
Science and
Technology

Учесник

„Тур ре Тур“ 2010-... ФТБЛ - УГД Учесник

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

Во периодот предвиден за реализација на Проектот (2015 – 2016), во континуитет ќе се
реализираат следните активности:

 Анализирање на постојните состојби со енергетската ефикасност и користењето
енергија во јавниот сектор со посебен осврт на хотелската дејност.

 Анализирање на проблемите поврзани со големата потрошувачка на енергенси и
нивното влијание врз вкупните трошоци на работењето.

 Анализирање на современите методи и техники за зголемување на енергетската
ефикасност во туризмот и угостителството со посебен осврт на хотелското работење.

 Истражување на потенцијалните економски придобивки од примената на методите за
зголемување на енергетската ефикасност во хотелиерството.

 Примена на резултатите од истражувањето врз конкретни хотелско-угостителски
објекти и споредба помеѓу очекуваните и реализираните придобивки.

 Учество во тркалезна маса и работилница на која ќе се презентираат методите за
енергетска ефикасност со посебен осврт на очекуваните придобивки.

 Публикување на резултатите од истражувањата добиени со проектот.

 Презентирање на резултатите од истражувањето на меѓународни конференции и
други настани.
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Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

Во периодот предвиден за реализација на Проектот (2015 – 2016), во континуитет ќе се
реализираат следните активности:

 Анализирање на постојните состојби со енергетската ефикасност и користењето
енергија во јавниот сектор со посебен осврт на хотелската дејност.

 Анализирање на проблемите поврзани со големата потрошувачка на енергенси и
нивното влијание врз вкупните трошоци на работењето.

 Анализирање на современите методи и техники за зголемување на енергетската
ефикасност во туризмот и угостителството со посебен осврт на хотелското работење.

 Истражување на потенцијалните економски придобивки од примената на методите за
зголемување на енергетската ефикасност во хотелиерството.

 Примена на резултатите од истражувањето врз конкретни хотелско-угостителски
објекти и споредба помеѓу очекуваните и реализираните придобивки.

 Учество во тркалезна маса и работилница на која ќе се презентираат методите за
енергетска ефикасност со посебен осврт на очекуваните придобивки.

 Публикување на резултатите од истражувањата добиени со проектот.

 Презентирање на резултатите од истражувањето на меѓународни конференции и
други настани.
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Biljana Petrevska was born on September 10, 1973 in Stip. During 1992-1996, she studied at the
Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, St. Clement Ohridski University – Bitola, department:
Tourism, whereas she finished the studies with an average grade of 9.74.

After the graduation, she enrolled the postgraduate studies at the Faculty of Tourism and Hospitality
– Ohrid, St. Clement Ohridski University – Bitola, department: International tourism. She obtained
her Msc in 2001 with an average grade of 9.33. In 2010, she obtained a PhD in Economics at the
Faculty of Economics – Skopje, St. Cyril and Methodius University – Skopje.

Since 2010, Petrevska is employed as Assistant professor for Economics, at the Faculty of Tourism
and Business Logistics, Goce Delcev University – Stip. Besides teaching at graduate studies, she
also teaches at postgraduate studies at the department for International tourism and Business
Logistics.

Petrevska is an author/coauthor of many papers published in international journals, books and book
chapters. She also serves as editor/reviewer in several international journals, lecturer and guest
speaker at international summer schools, and participates in several projects.

Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating the
impact factor:

[1] Petrevska, B. (2013). Empirical evidence on calculating optimum hotel accommodation
supply, Wulfenia Journal, 20(7), 2-15 (SCI Thomson Reuters: 0.267)

[2] Petrevska, B. (2013). Estimating tourism demand: the case of FYROM, TOURISMOS: An
International Multidisciplinary Journal of Tourism, 8(1), 199-212 (SCI SCOPUS: 0.597)

[3] Koceski, S. & Petrevska, B. (2012). Empirical evidence of contribution to e-tourism by
application of personalized tourism recommendation system, Scientific Annals of the
“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasy - Economic Sciences Series, 1, 371-383 (SCI
SCOPUS: 0,379 / ICV: 4.51)

[4] Petrevska, B. (2012). Economic impacts of tourism: the evidence of Macedonia, The Young
Economists Journal, 18, 174-181 (ICV: 4.27 / EBSCO)

[5] Petrevska, B. (2011). Tourism in the Global Development Strategy of Macedonia: Economic
Perspectives, UTMS Journal of Economics 2(1): 101-108. (EBSCO)

[6] Petrevska, B. (2011). Accommodation Capacities in Macedonia as a Factor for Competitive
Tourism Supply, CEA Journal of Economics, 6(2): 35-42. (EBSCO)

[7] Petrevska, B. (2012). Tourism contribution to regional development: best practice in
Macedonia, Journal of Community Positive Practices, 12(3/2012), 425-440. (EBSCO)

[8] Petrevska, B. & Koceski, S. (2012). Tourism recommendation system: empirical
investigation, Journal of tourism, 14, 11-18. (EBSCO)

[9] Petrevska, B. (2013). Investigating Tourism Seasonality in Macedonia, UTMS Journal of
Economics, 4(1), 37-44. (EBSCO)
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[10] Petrevska, B. & Koceski, S. (2013). Web-based platform for enhancing tourism
development: an exploratory study, Journal of Tourism Challenges and Trends, 6(1), 113-
129. (EBSCO)
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Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project (PI or
participant)

Developing Strategy for
total assessment of
tourism and hospitality
sector in Macedonia
(part from the project
“Increasing Market
Employability”)

July-August
2014

Center for
Institutional

Development CIRa-
Skopje

Lead researcher

COST Action IS1204
“Tourism, Wellbeing and
Ecosystem Services” 2012-...

European
Cooperation in
Science and
Technology

Participant

“Tur Re Tur” 2010-… FTBL-UGD Participant

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 To analyze the current status of energy efficiency and application in the public sector, with a
special focus on hotel industry.

 To analyze the problems provoked by large energy consumption and its impact on total
costs.

 To analyze the contemporary methods and techniques for improving energy efficiency in
tourism and hospitality, with special focus on hotel industry.

 To investigate potential economic benefits from applied methods for improving energy
efficiency in hotel industry.

 To apply the research results in particular hotels in the line of comparing estimated with
current results.

 To participate in a round table and workshop dedicated to presentation of methods for
energy efficiency by emphasizing the expected benefits.

 To publish project research results.

 To present the research results in international conferences and other events.
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Истражувач:

Име и презиме Сашо Гелев

Титула Доктор на технички науки

Позиција Вонреден професор

Адреса Електротехнички факултет- Радовиш Универзитет Гоце
Делчев

Тел. / Факс +389 78 203 759

Е-пошта (e-mail) saso.gelev@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Сашо Гелев е роден на 20.08.1966 година во Пробиштип. Основното образование го завршува
во своето родно место. По завршување на основното училиште во 1981 година, образованието
го продолжува во Општо средното воено училиште “Братство и единство“ во Белград. Во
периодот од 1985-1989 ја завршува Воената академија на “Военото воздухопловство и
притоввоздушна одбрана“ во Рајловец и Задар.

Магистерска теза под наслов “Еден ФДИ систем темелен врз Калманов филтер и состојбен
модел со примена за противавионски топови “ го брани на Електротехничкиот факултет во
Скопје на 02.11,2002 година.

Докторска дисертација под наслов “Синтеза на интелигентет систем за управување со
огнот кај ракетните системи за противвоздушна одбрана“ ја брани на 14.04.2008 година и
се стекнува со звање доктор по технички науки.

Во периодот од 1993 до 1995 година учествува во наставниот процес во Установата за
обучување и оспособување на воени старешини(која во 1995 година прераснува во Воена
академија). Во периодот од 1997 до 2008 година работи на Воената академија “Генерал
Михаило Апостолски“. Од јуни 2008 година до октомври 2012 година вработен е на факултетот
за информатика на „Европскиот Универзитет Република Македонија“ во Скопје. Од крајот на
ноември 2012 година вработен е на Електротехничкиот факултет при Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип.

Гелев Сашо е автор на 4 универзитетски учебници, автор/коавтор на голем број
научни/стручни трудови, рецензент на неколку списанија, член на програмски одбори на
повеќе меѓународни конференции, уредник на повеќе зборници на трудови од конференции.

Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен импакт
фактор за секој труд:

[1] Љупче Сапунџиев и Сашо Гелев, “Имплементација на рутирачкиот протокол OSPF за
IPv6“ во Зборник на трудови Cityr’10, 04-06 јуни 2010, Охрид, Македонија

[2] Дончо Борисов, Огнанче Огнанов, Митко Богдановски и Сашо Гелев, “Статичко QoS
рутирање за IEEE 802.11 Ad Hoc мрежи со повеќе прескокнувања“ во Зборник на
трудови Cityr’10, 04-06 јуни 2010, Охрид, Македонија

[3] Сашо Гелев и Александар Соколовски,  “Мeханизми за транзиција од IPv4 во IPv6“
Годишник на трудови на ЕУРМ за 2010, Скопје Македонија

[4] Aleksandar Sokolovski and Saso Gelev, “ALGORITHM FOR DISTRIBUTED AGENT
BASED NETWORK INTRUSION DETECTION SYSTEM (INDS)“ 8 th International
Conference for Information Technology –CIIT 2011, Bitola, Macedonia

[5] Борис Михајлов, Митко Богданоски, Сашо Гелев, "Преглед и анализа на безжични
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Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

"Development and implementation
of algorithms for guidance,
navigation and management of
moving objects.

2001-2004 Ministry of defence Participant

- 144650-TEMPUS-2008-IT-
Video Conferencing Educational
Services

15.01.2009 –
14.01.2012 Participant

- TEMPUS project JPGR 511342
– iKnow

October 2010-
October 2012 Participant

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 To analyze the current status of energy efficiency and application in the public sector

 To analyze the problems provoked by large energy consumption and its impact on total costs

 To analyze the contemporary methods and techniques for improving energy efficiency

 Modelling and simulation of supstittution models of energy sources and energy efficiency
improvements

 Design of automation system regulation of energy objects

 Participation in a round table and workshop dedicated to presentation of methods for energy
efficiency by emphasizing the expected benefits

 Publishing project research results

 Publishing the research results in international conferences and other events
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Истражувач:

Име и презиме Роман Голубовски

Титула Доктор на компјутерски науки

Позиција Доцент

Адреса ул. Крсте Мисирков 14 – Штип

Тел. / Факс

Е-пошта (e-mail) roman.golubovski@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Роман Голубовски е роден на 3 мај 1970 година во Скопје. Во 1988/1989 година се запишува
на Електротехничкиот факултет во Скопје, на насоката компјутерска техника, информатика и
автоматика, каде дипломира на 23 мар 1993 година со средна оценка по сите предмети 8.29,
стекнувајќи се со звање Дипломиран електротехнички инженер.

Веднаш по дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Електротехничкиот
факултет во Скопје, на насоката роботика, вештачка интелигенција и флексибилни
технолошки системи, каде магистрира на 28 фев 2000 година стекнувајќи се со звање
Магистер по електротехнички науки.

Во 2007 година започнува со изработката на докторската дисертација под наслов "Методи на
биомедицинска инструментација и автоматизирана дијагностика", со проекти изработени на
Институтот за физиологија - Медицински факултет во Скопје, Електротехничкиот факултет при
Универзитетот во Ливерпул (В.Британија) и Факултетот за инженерски науки при
Универзитетот во Оксфорд (В.Британија). Дисертацијата успешно ја одбранил на 14 окт 2010
година на Факултетот за современи науки и технологии при Универзитетот на југоисточна
европа во Тетово, стекнувајќи се со звањето Доктор на компјутерски науки.

Професионално-стручниот ангажман го започнува со вработување на Институтот за срцеви
болести при Клиниката за кардиологија - Медицински факултет во Скопје (6 јан 1994 - 28 фев
1997), каде работи во доменот на електрофизиологијата, имплантабилните пејсмејкери и
дефибрилатори и е вклучен во апликации на научно-истражувачки активности поврзани со
анализа и процесирање на биопотенцијалите. Истражувањата го водат на студиски престои на
Универзитетите во Ливерпул (мар - мај 1999) и Оксфорд (авг - сеп 2002).

Во периодот нов 2002 - авг 2003 година е ангажиран како консултант за имплементација на
модерна PXI платформа за инструментација и аквизиција на вибро-платформата и теренските
мерни системи при Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
(ИЗИИС) во Скопје.

Во периодот 1 мар 1997 - 5 дек 2007, вработен е во ЈП Македнска пошта како систем
администратор на корпоративната национална мрежа. Во периодот 6 дек 2007 - 11 јун 2012,
вработен е во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) за
развој на аквизициски и DSP апликации за структурни тестирања и сеизмички анализи.

Во меѓувреме е ангажиран како предавач на МИТ Универзитетот во Скопје на студиите по
информатика, во летниот семестар 2008/2009 година.Во периодот 12 јун - 20 сеп 2012,
вработен е во фирмата Каскада во Битола, во развој на напредни електронски (embedded)
системи.

Од 21 сеп 2012 вработен е како Универзитетски доцент на Електротехничкиот факултет при
Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во областите Моделирање, симулација и анализа на
комплексни индустриски процеси и Компјутерска контрола на комплексни индустриски
процеси, каде е ангажиран во првиот и вториот циклус. Во академските 2013/2014 и 2014/2015
ангажиран е како наставник во обата семестра на информатичките студии на Природно-
математичкиот факултет во Скопје.

Д-р Роман Голубовски има објавено повеќе трудови во меѓународни и домашни конференции.

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 25/42

Истражувач:

Име и презиме Роман Голубовски

Титула Доктор на компјутерски науки

Позиција Доцент

Адреса ул. Крсте Мисирков 14 – Штип

Тел. / Факс

Е-пошта (e-mail) roman.golubovski@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Роман Голубовски е роден на 3 мај 1970 година во Скопје. Во 1988/1989 година се запишува
на Електротехничкиот факултет во Скопје, на насоката компјутерска техника, информатика и
автоматика, каде дипломира на 23 мар 1993 година со средна оценка по сите предмети 8.29,
стекнувајќи се со звање Дипломиран електротехнички инженер.

Веднаш по дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Електротехничкиот
факултет во Скопје, на насоката роботика, вештачка интелигенција и флексибилни
технолошки системи, каде магистрира на 28 фев 2000 година стекнувајќи се со звање
Магистер по електротехнички науки.

Во 2007 година започнува со изработката на докторската дисертација под наслов "Методи на
биомедицинска инструментација и автоматизирана дијагностика", со проекти изработени на
Институтот за физиологија - Медицински факултет во Скопје, Електротехничкиот факултет при
Универзитетот во Ливерпул (В.Британија) и Факултетот за инженерски науки при
Универзитетот во Оксфорд (В.Британија). Дисертацијата успешно ја одбранил на 14 окт 2010
година на Факултетот за современи науки и технологии при Универзитетот на југоисточна
европа во Тетово, стекнувајќи се со звањето Доктор на компјутерски науки.

Професионално-стручниот ангажман го започнува со вработување на Институтот за срцеви
болести при Клиниката за кардиологија - Медицински факултет во Скопје (6 јан 1994 - 28 фев
1997), каде работи во доменот на електрофизиологијата, имплантабилните пејсмејкери и
дефибрилатори и е вклучен во апликации на научно-истражувачки активности поврзани со
анализа и процесирање на биопотенцијалите. Истражувањата го водат на студиски престои на
Универзитетите во Ливерпул (мар - мај 1999) и Оксфорд (авг - сеп 2002).

Во периодот нов 2002 - авг 2003 година е ангажиран како консултант за имплементација на
модерна PXI платформа за инструментација и аквизиција на вибро-платформата и теренските
мерни системи при Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
(ИЗИИС) во Скопје.

Во периодот 1 мар 1997 - 5 дек 2007, вработен е во ЈП Македнска пошта како систем
администратор на корпоративната национална мрежа. Во периодот 6 дек 2007 - 11 јун 2012,
вработен е во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија (ИЗИИС) за
развој на аквизициски и DSP апликации за структурни тестирања и сеизмички анализи.

Во меѓувреме е ангажиран како предавач на МИТ Универзитетот во Скопје на студиите по
информатика, во летниот семестар 2008/2009 година.Во периодот 12 јун - 20 сеп 2012,
вработен е во фирмата Каскада во Битола, во развој на напредни електронски (embedded)
системи.

Од 21 сеп 2012 вработен е како Универзитетски доцент на Електротехничкиот факултет при
Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во областите Моделирање, симулација и анализа на
комплексни индустриски процеси и Компјутерска контрола на комплексни индустриски
процеси, каде е ангажиран во првиот и вториот циклус. Во академските 2013/2014 и 2014/2015
ангажиран е како наставник во обата семестра на информатичките студии на Природно-
математичкиот факултет во Скопје.

Д-р Роман Голубовски има објавено повеќе трудови во меѓународни и домашни конференции.

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 25/42

Истражувач:

Име и презиме Роман Голубовски

Титула Доктор на компјутерски науки

Позиција Доцент

Адреса ул. Крсте Мисирков 14 – Штип

Тел. / Факс

Е-пошта (e-mail) roman.golubovski@ugd.edu.mk

Кратка биографија:
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технолошки системи, каде магистрира на 28 фев 2000 година стекнувајќи се со звање
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Д-р Роман Голубовски има објавено повеќе трудови во меѓународни и домашни конференции.
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[3] Zlatev Z, Golubovski R, Gicev V

Data Processing of Recorded Motion at Seven-Storey Hotel in Van Nuys, California during
Northridge Earthquake in 1994, V International Conference of Information Technology and
Development of Education 2014, Zrenjanin, Serbia, 27 Jun 2014

[4] Golubovski R

Affordable PIC BAsed Solution for Photovoltaic Panel Auto Tracking, XIX Scientific-
Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2014

[5] Golubovski R

A Concept of Expert System fpr Automated ECG Diagnosis, XIX Scientific-Professional
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[6] Gorgievski O, Gelev S, Golubovski R

Автоматска регулација на пумпни станици со фреквентен регулатор, I меѓународна
конференција на тема "Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија", Skopje, Macedonia, 20-21 Dec 2013

[7] Gelev S, Golubovski R, Hristov R, Nikolov E

Методологија на компјутерска форензика, I меѓународна конференција на тема
"Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа na правото,
економијата, културата, образованието и безбедноста во Република Македонија",
Skopje, Macedonia, 20-21 Dec 2013

[8] Kaevic Z, Hristov R, Gelev S, Golubovski R

Хаварија и оздравување од хаварија на компјутерски системи, I меѓународна
конференција на тема "Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
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[9] Golubovski R

Примена на математичка морфологија кај процесирање на сигнали, I меѓународна
конференција на тема "Влијанието на научно-технолошкиот развиток во областа
na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во Република
Македонија", Skopje, Macedonia, 20-21 Dec 2013

[10] Sarac V, Gelev S, Minovski D, Stefanov G, Golubovski R

SCADA Systems in Upgrade and Automatization of S.S. 110/10 kV "Dracevo", XVIII
Scientific-Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb
2013

[11] Golubovski R

Multiplatform DAQ Synchronization Technique of a Biaxial Shaking Table for Structural
Testing, XVIII Scientific-Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak,
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Montenegro, Feb 2013

[12] Golubovski R

Methods of Biopotentials Software Processing, XVIII Scientific-Professional Information
Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2013

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на
проектот

Период Финансиран од Улога во проектот (главен
истражувач или учесник

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

Во периодот предвиден за реализација на Проектот (2015 – 2016), во континуитет ќе се
реализираат следните активности:

 Анализирање на проблемите поврзани со големата потрошувачка на енергенси и
нивното влијание врз вкупните трошоци на работењето

 Анализирање на современите методи и техники за зголемување на енергетската
ефикасност со користење на современи обновливи енергетски извори особено соларна
и ветерна енергија

 Моделирање и симулација на модели за супституција на енергетски извори и
зголемување на енергетската ефикасност

 Проектирање на системи за автоматска регулација на енергетски објекти

 Учество во тркалезна маса и работилница на која ќе се презентираат методите за
енергетска ефикасност со посебен осврт на очекуваните  придобивки.

 Публикување на резултатите од истражувањата добиени со проектот.

 Презентирање на резултатите од истражувањето на меѓународни конференции и други
настани.
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Senior Scientist/ Researcher

Name Surname Roman Golubovski

Title Doctor in Computer Sciences

Position Assistant Professor

Address Faculty of Electrical Engineering, Radovish,

Tel./Fax.

Е-mail roman.golubovski@ugd.edu.mk

Short CV:

Roman Golubovski is born on 3 May 1970, in Skopje. He enrolled in the graduate studies of
Computer Science, Information Tehcnology and Process Automation with the Faculty of Electrical
Engineering in Skopje, in the academic year 1988/1989, and graduated on 23 Mar 1993, obtaining
the Graduated Electrical Engineer degree (Dipl-EEng) with average mark of 8.29.

Immediately after graduation he enrolled the postgraduate studies of Robotics, Artificial Intelligence
and Flexible Technological Systems with the Faculty of Electrical Engineering in Skopje, defending
his MSc thesis on 28 Feb 2000, obtaining the Master of Science in Electrical Engineering degree.

In 2007 he enrolled the Doctoral studies with the Faculty of Contemporary Sciences and
Technologies - South East Europe University in Tetovo, working on his thesis "Methods of
Biomedical Instrumentation and Automated Diagnosis". He completed his thesis with successful R&D
projects with the Institute of Physiology - Medical Faculty in Skopje, the Dept. of Electrical
Engineering with the University of Liverpool and the Dept. of Engineering Science with the University
of Oxford. He defended his DSc thesis on 14 Oct 2010, obtaining the Doctor in Computer Sciences
degree.

He begun his professional career with his first employment (6 Jan 1994 - 28 Feb 1997) with the
Institute of Heart Diseases (Cardiology Clinic) - Medical Faculty in Skopje, working in the Dept. of
Electrophysiology on the implantable pacemakers and defibrillators as well as being involved with
R&D activities in the domain of biopotentials processing and analysis, leading him to his research
stays with the Universities of Liverpool (Mar - May 1999) and Oxford (Aug - Sep 2002).

During Nov 2002 - Aug 2003 he was engaged by the Institute of Earthquake Engineering and
Engineering Seismology in Skopje (IZIIS) as consultant and project leader for implementation of
modern PXI platform for the instrumentation and data acquisition of the shaking table and the field
measurements equipment.

His second employment was with the Public enterprise for Postal Services (1 Mar 1997 - 5 Dec
2007), working as System Administrator of the countrywide corporate network.

His next employment was with the Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology
(6 Dec 2007 - 11 Jun 2012), leading the development of data acquisition and DSP applications for
structural testing and seismic analysis.

Meantime, he was invited as lecturer by the MIT University in Skopje, for their IT studies, in the
summer semester of 2008/2009.

His next employment (12 Jun - 20 Sep 2012) was with the firm Kaskada Ltd. in Bitola, developing
advanced embedded electronic systems.

His current employment (from 21 Sep 2012) is with the Faculty of Electrical Engineering - University
"Goce Delcev" in Stip, as Assistant Professor in the fields "Modelling, Simulation and Analysis of
Complex Industrial Processes" and "Computer Control of Complex Industrial Processes", lecturing in
the graduate and postgraduate (MSc) studies.

Also, in the academic 2013/2014 and 2014/2015 he is invited lecturer in the CS/IT studies with the
Faculty of Natural Sciences and Mathematics in Skopje.

Dr. Roman Golubovski has presented and published papers in several international and domestic
conferences.
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Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating the
impact factor:

[1] Cingoski V, Golubovski R, Dambov R
Techno-economic Analysis of Electrical Supply Isolated Power Consumers using the
Program Package HOMER, International Symposium Energetics 2014, Struga, Macedonia,
16-18 Oct 2014

[2] Cingoski V, Golubovski R, Dambov R
Technical Aspects and Analysis of Potentials for Distributed Generation and Electricity
Supply of Isolated Energy Consumers, International Symposium Energetics 2014, Struga,
Macedonia, 16-18 Oct 2014

[3] Zlatev Z, Golubovski R, Gicev V
Data Processing of Recorded Motion at Seven-Storey Hotel in Van Nuys, California during
Northridge Earthquake in 1994, V International Conference of Information Technology and
Development of Education 2014, Zrenjanin, Serbia, 27 Jun 2014

[4] Golubovski R
Affordable PIC BAsed Solution for Photovoltaic Panel Auto Tracking, XIX Scientific-
Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2014

[5] Golubovski R
A Concept of Expert System fpr Automated ECG Diagnosis, XIX Scientific-Professional
Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2014

[6] Gorgievski O, Gelev S, Golubovski R
Automated Regulation of Pump Stations with Frequency Converter, I International
Conference on the Influence of the Scientific and Technological Development in the field of
Law, Economy, Culture, Education and Security in the Republic of Macedonia, Skopje,
Macedonia, 20-21 Dec 2013

[7] Gelev S, Golubovski R, Hristov R, Nikolov E
Methodology of Computer Forensics, I International Conference on the Influence of the
Scientific and Technological Development in the field of Law, Economy, Culture, Education
and Security in the Republic of Macedonia, Skopje, Macedonia, 20-21 Dec 2013

[8] Kaevic Z, Hristov R, Gelev S, Golubovski R
Computer Disaster and Disaster Recovery, I International Conference on the Influence of the
Scientific and Technological Development in the field of Law, Economy, Culture, Education
and Security in the Republic of Macedonia,Skopje, Macedonia, 20-21 Dec 2013

[9] Golubovski R
Using Mathematical Morphology in Processing Signals, I International Conference on the
Influence of the Scientific and Technological Development in the field of Law, Economy,
Culture, Education and Security in the Republic of Macedonia, Skopje, Macedonia, 20-21
Dec 2013

[10] Sarac V, Gelev S, Minovski D, Stefanov G, Golubovski R
SCADA Systems in Upgrade and Automatization of S.S. 110/10 kV "Dracevo", XVIII
Scientific-Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb
2013

[11] Golubovski R
Multiplatform DAQ Synchronization Technique of a Biaxial Shaking Table for Structural
Testing, XVIII Scientific-Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak,
Montenegro, Feb 2013

[12] Golubovski R
Methods of Biopotentials Software Processing, XVIII Scientific-Professional Information
Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2013
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Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Analyzing the current status of energy efficiency and application in the public sector

 Modelling and simulation of various methods of energy source susptitutions and energy
efficiency improvements

 Design of systems for automatic regulation of energy objects

 Analyzing the problems provoked by large energy consumption and its impact on total costs

 Analyzing the contemporary methods and techniques for improving energy efficiency

 Modelling and simulation of supstittution models of energy sources and energy efficiency
improvements

 Design of automation system regulation of energy objects

 Participation in a round table and workshop dedicated to presentation of methods for energy
efficiency by emphasizing the expected benefits

 Publishing project research results

 Publishing the research results in international conferences and other events
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Млад истражувач:

Име и презиме Билјана Читкушева Димитровска

Титула Магистер по електротехника и информациски технолигии

Позиција Асистент

Адреса ул. Крсте Мисирков 14 – Штип

Тел. / Факс

Е-пошта (e-mail) biljana.citkuseva@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Билјана Читкушева Димитровска е родена во Штип, 27 март 1982 година. Основното
образование го завршила во училиштето “Ванчо Прќе” со континуиран одличен успех. Во 2000
година го завршила средното образование во гимназијата “Славчо Стојменски” во
математичка паралелка со проширени знаења во групата од природните области. Во текот на
основното и средното образовани има учествувано на повеќе регионални и републички
натпревари по математика и била наградувана со пофалби и дипломи. Во 2000/2001 година се
запишала на Електротехничкиот факултет во Скопје, насока Електроника и телекомуникации.
Дипломирала во март 2007 година со одбранетиот дипломски труд со наслов “TCP/IP
мултиплексирање на интернет сервисите: електронска пошта и веб” и се стекнала со
стручен назив дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии.

Во септември 2009 година се запишала на постипломски студии на Факултетот за
електротехника и информациски технологии во Скопје, на насока Компјутерски мрежи и е-
технологии. Во предвидениот рок ги има положено сите предвидени испити на
постдипломските студии. На 11.4.2012 успешно ја одбранила магистерската теза со наслов
“Имплементација на модифициран рутирачки протокол во мрежен симулатор” под
менторство на проф. д-р Аристотел Тентов и се стекнала со научен степен магистер по
електротехника и информациски технологии, во областа компјутерски мрежи и е-технологии.

Во периодот од 2005 до 2007година (како апсолвент) работела во компјутерскиот центар
“Полипроект” при што одржувала курсеви по Microsft Office, основи на програмирање во C++
програмскиот јазик, математика, електротехника и електроника. По дипломирањето,  од јуни
2008 до февруари 2011, почнала да работи во телекомуникацискиот оператор Cabletel,
подружница Штип како администратор на мрежи, одговорна за квалитетот на сервисите:
интернет, телевизија и телефонија во корисничкиот сегмент, како и за активната опрема(
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“Имплементација на модифициран рутирачки протокол во мрежен симулатор” под
менторство на проф. д-р Аристотел Тентов и се стекнала со научен степен магистер по
електротехника и информациски технологии, во областа компјутерски мрежи и е-технологии.

Во периодот од 2005 до 2007година (како апсолвент) работела во компјутерскиот центар
“Полипроект” при што одржувала курсеви по Microsft Office, основи на програмирање во C++
програмскиот јазик, математика, електротехника и електроника. По дипломирањето,  од јуни
2008 до февруари 2011, почнала да работи во телекомуникацискиот оператор Cabletel,
подружница Штип како администратор на мрежи, одговорна за квалитетот на сервисите:
интернет, телевизија и телефонија во корисничкиот сегмент, како и за активната опрема(
рутери, мултиплексери) во систем станицата.

Од 13 декември 2012 вработена е како Универзитетски асистент на Електротехничкиот
факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во областите Моделирање, симулација и
анализа на комплексни индустриски процеси и Компјутерска контрола на комплексни
индустриски процеси. До сега,  м-р Билјана Читкушева Димитровска има објавено повеќе
трудови во меѓународни и домашни конференции.

Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен импакт
фактор за секој труд:

[1] Kukuseva Paneva M, Chitkusheva Dimitrovska B, Velkov T, Cingoski V
FEMM како Едукативна Алатка за Решавање на Проблеми од Електромагнетизам, II
Меѓународна конференција на тема "Влијанието на научно-технолошкиот развиток во
областа na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија", Skopje, Macedonia, 30-31 Oct 2014.

[2] Chitkusheva Dimitrovska B,  Cingoski V

LTspice IV as educational tool for teaching electrical circuit analysis, XIX Scientific-

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 31/42

Млад истражувач:

Име и презиме Билјана Читкушева Димитровска

Титула Магистер по електротехника и информациски технолигии

Позиција Асистент

Адреса ул. Крсте Мисирков 14 – Штип

Тел. / Факс

Е-пошта (e-mail) biljana.citkuseva@ugd.edu.mk

Кратка биографија:

Билјана Читкушева Димитровска е родена во Штип, 27 март 1982 година. Основното
образование го завршила во училиштето “Ванчо Прќе” со континуиран одличен успех. Во 2000
година го завршила средното образование во гимназијата “Славчо Стојменски” во
математичка паралелка со проширени знаења во групата од природните области. Во текот на
основното и средното образовани има учествувано на повеќе регионални и републички
натпревари по математика и била наградувана со пофалби и дипломи. Во 2000/2001 година се
запишала на Електротехничкиот факултет во Скопје, насока Електроника и телекомуникации.
Дипломирала во март 2007 година со одбранетиот дипломски труд со наслов “TCP/IP
мултиплексирање на интернет сервисите: електронска пошта и веб” и се стекнала со
стручен назив дипломиран инженер по електротехника и информациски технологии.

Во септември 2009 година се запишала на постипломски студии на Факултетот за
електротехника и информациски технологии во Скопје, на насока Компјутерски мрежи и е-
технологии. Во предвидениот рок ги има положено сите предвидени испити на
постдипломските студии. На 11.4.2012 успешно ја одбранила магистерската теза со наслов
“Имплементација на модифициран рутирачки протокол во мрежен симулатор” под
менторство на проф. д-р Аристотел Тентов и се стекнала со научен степен магистер по
електротехника и информациски технологии, во областа компјутерски мрежи и е-технологии.

Во периодот од 2005 до 2007година (како апсолвент) работела во компјутерскиот центар
“Полипроект” при што одржувала курсеви по Microsft Office, основи на програмирање во C++
програмскиот јазик, математика, електротехника и електроника. По дипломирањето,  од јуни
2008 до февруари 2011, почнала да работи во телекомуникацискиот оператор Cabletel,
подружница Штип како администратор на мрежи, одговорна за квалитетот на сервисите:
интернет, телевизија и телефонија во корисничкиот сегмент, како и за активната опрема(
рутери, мултиплексери) во систем станицата.

Од 13 декември 2012 вработена е како Универзитетски асистент на Електротехничкиот
факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, во областите Моделирање, симулација и
анализа на комплексни индустриски процеси и Компјутерска контрола на комплексни
индустриски процеси. До сега,  м-р Билјана Читкушева Димитровска има објавено повеќе
трудови во меѓународни и домашни конференции.

Трудови објавени во последните пет години во стручни списанија кои се наоѓаат на
меѓународно признатата листа СЦИ (SCI - Science citation index), со назначен импакт
фактор за секој труд:

[1] Kukuseva Paneva M, Chitkusheva Dimitrovska B, Velkov T, Cingoski V
FEMM како Едукативна Алатка за Решавање на Проблеми од Електромагнетизам, II
Меѓународна конференција на тема "Влијанието на научно-технолошкиот развиток во
областа na правото, економијата, културата, образованието и безбедноста во
Република Македонија", Skopje, Macedonia, 30-31 Oct 2014.

[2] Chitkusheva Dimitrovska B,  Cingoski V

LTspice IV as educational tool for teaching electrical circuit analysis, XIX Scientific-



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 32/42

Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2014
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Implementation of modified OSPF protocol in network simulator, XVIII Scientific-
Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2013

[4] Chitkusheva B, Tentov A

Adding a modified protocol module in NCTUNS network simulator,

X Scientific-Infternational Conference ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, Sep 2011

[5] Lazarova M, Chitkusheva B

Exploring student’s use of e-learning systems in higher education, International conference
ICT Innovations 2011, Skopje, Macedonia

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на
проектот

Период Финансиран од Улога во проектот (главен
истражувач или учесник

Изработка на магистерски/докторски труд – наслов:

“Моделирање на системи за енергетско снабдување на изолирани енергетски системи“

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

 Учество во теренското истражување, прибирање и анализа на собраните податоци

 Проверка на резултатите од симулација и моделирање на обновливите енергетски
извори како замена за фосилните горива

 Процесирање на податоците, параметриски анализи и споредба со останатите
трендови во оваа индустрија

 Анализа на состојбите со оваа индустрија во други туристичко развиени региони и
земји од ЕУ

 Користење на резултатите од проектот при изработка научно-истражувачки трудови
кои се во насока на изработка на магистерскиот труд

 Презентација на резултати од истражувањата на конференции и семинари
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she was awarded.

In the academic year 2000/2001 she started graduate studies of Electronics and Telecommunication
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2007, obtaining the Graduated Electrical Engineer degree.
In 2009 she enrolled the Master studies with the Faculty of Electrical engineering and Information
technologies in Skopje, defending her Msc. thesis “Implementation of modified routing protocol in
network simulator” on 11th April 2012 mentored by professor Aristotel Tentov, obtaining the Master of
Science in Electrical Engineering degree.

In the time period from 2005 to 2007 she was leading courses in the educational computer center
“Poliproekt”, teaching Microsoft office, C++ programming language, math, electrical engineering and
electronics. After graduation, from June 2008 to February 2011, she worked in Telecommunication
operator “Cabletel” as net administrator, responsible for quality of services: Internet, television and
telephony and department of Customer care, as well as in equipment (routers, multiplexers).
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telephony and department of Customer care, as well as in equipment (routers, multiplexers).

Her current employment (from 13 Dec 2012) is with the Faculty of Electrical Engineering - University
"Goce Delcev" in Stip, as Teaching Assistant in the fields "Modelling, Simulation and Analysis of
Complex Industrial Processes" and "Computer Control of Complex Industrial Processes".

Msc. Biljana Chitkusheva Dimitrovska has presented and published papers in several international
and domestic conferences.

Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating the
impact factor:

[1] Kukusheva Paneva M, Chitkusheva Dimitrovska B, Cingoski V
FEMM as educational tool for solving problems in electromagnetism,
2st International Conference: Influence of science and technology development on legislative,
economics, culture, education and security in the Republic of Macedonia, 30-31 Oct 2014,
Skopje, Macedonia.

[2] Chitkusheva Dimitrovska B,  Cingoski V
LTspice IV as educational tool for teaching electrical circuit analysis, XIX Scientific-
Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2014

[3] Chitkusheva Dimitrovska B, Kukusheva Paneva M, Sasho Gelev
Implementation of modified OSPF protocol in network simulator, XVIII Scientific-
Professional Information Technology Conference 2013, Zabljak, Montenegro, Feb 2013

[4] Chitkusheva B, Tentov A
Adding a modified protocol module in NCTUNS network simulator,
X Scientific-Infternational Conference ETAI 2011, Ohrid, Macedonia, Sep 2011

[5] Lazarova M, Chitkusheva B
Exploring student’s use of e-learning systems in higher education, International conference
ICT Innovations 2011, Skopje, Macedonia
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Junior Researcher
Name Surname Biljana Chitkusheva Dimitrovska
Title Master in electrical engineering and Information technologies
Position Teaching assistant
Address Krste Misirkov 14 - Stip
Tel./Fax.
Е-mail biljana.citkuseva@ugd.edu.mk
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Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

Title of the MSci or PhD theses:

“Modelling of the systems for energy suppy of isolated energy systems”

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Participation in the field research, data collection and data analysis
 Anaylses of the simulation results and modeling of renewable energy resources
 Data processing, parametric & trend analysis and results comparison
 Applying the research findings in articles supporting the Master thesis
 Presenting the research results in conferences and seminars

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 34/42

Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

Title of the MSci or PhD theses:

“Modelling of the systems for energy suppy of isolated energy systems”

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Participation in the field research, data collection and data analysis
 Anaylses of the simulation results and modeling of renewable energy resources
 Data processing, parametric & trend analysis and results comparison
 Applying the research findings in articles supporting the Master thesis
 Presenting the research results in conferences and seminars

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 34/42

Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

Title of the MSci or PhD theses:

“Modelling of the systems for energy suppy of isolated energy systems”

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Participation in the field research, data collection and data analysis
 Anaylses of the simulation results and modeling of renewable energy resources
 Data processing, parametric & trend analysis and results comparison
 Applying the research findings in articles supporting the Master thesis
 Presenting the research results in conferences and seminars



УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО  ШТИП

Со важност од 11.03.2013 година
Верзија 01. Ознака: ОБ.06.50 Страница 35/42

Млад истражувач:

Име и презиме Никола Трајков

Титула дипломиран менаџер по туризам

Позиција магистрант на ФТБЛ

Адреса ФТБЛ – Гевгелија

Тел. / Факс 078 906 109

Е-пошта (e-mail) nikolatrajkovgvg@yahoo.com

Кратка биографија:

Никола Трајков е роден на 8 август 1991 година во Гевгелија. Од 2010 – 2013 студира на
Факултетот за туризам и бизнис логистика – Гевгелија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип
на насоката туризам, каде дипломира со средна оценка 9.68.

По дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Факултетот за туризам и
бизнис логистика - Гевгелија при Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип, на насоката
меѓународен туризам.

Никола Трајков е учесник во еден научно-истражувачки проект и во тек е на подготвување на
тезите за магистерскиот труд.

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на проектот Период Финансиран од Улога во проектот
(главен

истражувач или
учесник

Проект за развивање
стратегија за целосна
проценка на угостителско-
туристичкиот сектор во
Македонија (дел од проектот
“Increasing Market
Employability”)

Јули-август
2014

Центар за
институционален

развој ЦИРа -
Скопје

Учесник

Изработка на магистерски/докторски труд – наслов:

/

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

 Учество во теренското истражување

 Процесирање на податоците

 Користење на резултатите од проектот при изработка научно-истражувачки трудови
кои се во насока на изработка на магистерскиот труд

 Презентација на резултати од истражувањата на конференции и семинари
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Junior researcher:
Name Surname Nikola Trajkov
Title BA in tourism
Position Msc Candidate
Address FTBL – Gevgelija
Tel./Fax. 078 906 109
Е-mail nikolatrajkovgvg@yahoo.com

Short CV:

Nikola Trajkov is born on August 8, 1991 in Gevgelija. During 2010-2013, he studies at the Faculty
of Tourism and Business Logistics – Gevgelija, Goce Delcev’ University - Stip, department: Tourism,
with an average grade of 9.68.

After the graduation, he enrolls the postgraduate studies at the Faculty of Tourism and Business
logistics at the Goce Delcev’ University - Stip, department: International tourism.

Nikola Trajkov is a participant in one research project. He is currently preparing his Master thesis.

Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the
project (PI or
participant)

Developing Strategy for total assessment of tourism
and hospitality sector in Macedonia (part from the
project “Increasing Market Employability”)

July-August
2014

Center for
Institutional

Development CIRa-
Skopje

Participant

Title of the MSci or PhD theses:

/

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Participation in the field research

 Data processing

 Applying the research findings in articles supporting the Master thesis

 Presenting the research results in conferences and seminars
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Млад истражувач:

Име и презиме Томче Велков

Титула дипломиран електроинженер

Позиција Магистрант

Адреса с.Бориево, Босилово

Тел. / Факс +38978699495

Е-пошта (e-mail) tomce_v@hotmail.com

Кратка биографија:

Томче Велков е роден на 22 јули 1990 година во Струмица. Во 2009/2010 година се запишува
на Електротехничкиот факултет во Радовиш, на насоката Системи за автоматско управување,
каде дипломира на 7-ми ноември 2013 година со средна оценка по сите предмети 8.88,
стекнувајќи се со звање Дипломиран електроинженер.

Веднаш по дипломирањето се запишува на постдипломските студии на Електротехничкиот
факултет во Штип, на насоката Автоматизација и процеси. Паралелно со магистерските
студии, од декември 2013 работи волонтерски на Електротехничкиот факултет при
Универзитетот ,,Гоце Делчев” – Штип. Во мај 2012г. посетуваше едномесечна практична
настава во А.Д. ,,МЕПСО” – Скопје, диспачерски центар.

Учество во научноистражувачки проекти:

Наслов на
проектот

Период Финансиран од Улога во проектот (главен
истражувач или учесник

Изработка на магистерски/докторски труд – наслов:

„Управување со амбиент во оранжерија“

Задолженија во предлог-проектот со временска рамка:

 Учество во теренското истражување

 Моделирање и управување со системи за автоматска регулација на енергетска
потрошувачка во јавни објекти

 Процесирање на податоците

 Користење на резултатите од проектот при изработка научно-истражувачки трудови
кои се во насока на изработка на магистерскиот труд

 Презентација на резултати од истражувањата на конференции и семинари
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Junior researcher
Name Surname Tomche Velkov
Title graduated electrical engineer
Position M.Phil
Address s.Borievo, Bosilovo
Tel./Fax. +38978699495
Е-mail tomce_v@hotmail.com

Short CV:

Tomche Velkov is born on 22 July 1990, in Strumica. He enrolled in the graduate studies of
Automatic control systems with the Faculty of Electrical Engineering in Radovish, in the academic
year 2009/2010, and graduated on 7 November 2013, obtaining the Graduated Electrical Engineer
degree with average mark of 8.88.

Immediately after graduation he enrolled the postgraduate studies of Automation and processes with
the Faculty of Electrical Engineering in Shtip.

From December 2013, parallel with his postgraduate studies, he works as a volunteer at the Faculty
of Electrical Engineering, at the University of ,,Goce Delcev” in Shtip. In May 2012, visited practical
teaching at A.D. ,,MEPSO” – Skopje,  that lasted one month.

Scientific papers published in the last 5 years in SCI - Science citation index, indicating the
impact factor:

Participation in research projects:

Project title Period Financed by Role in the project
(PI or participant)

Title of the MSci or PhD theses:

,,Ambient control system in greenhouse”

Tasks to be conducted in the frame of the project proposal (timetable):

 Participation in the field research

 Data processing

 Applying the research findings in articles supporting the Master thesis

 Presenting the research results in conferences and seminars
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Истражувачка инфраструктура

Истражувачки капацитети/опрема

Дадете детален опис на инфраструктурата и опремата која ќе биде на располагање на
истражувачите во институциите кои учествуваат во проектот

Имајќи го предвид типот и методологијата на истражување, во првата фаза на истражувањето
најголем дел од активностите ќе имаат теренски карактер, односно ќе бидат реализирани
преку непосредни средби, разговори и анализа на постојните состојби со проблемот на
зголемените трошоци за енергија и лоцирање на клучните точки каде се истите лоцирани,

Во вториот дел од истражувањето ќе се реализира анализа на добиените резултати, споредба
со слични или идентични објекти, анализа на применливи методи за зголемување на
енергетската ефикасност, моделирање и симулација на предложените технички решенија во
реална околина.

За реализација на истражувањето, тимот ќе користи постојни персонални софтверски
решенија или ќе работи на изработка на нови. Исто така ќе се користат програми за
симулација и моделирање на системи за енергетска ефикасност како и нивна имплементација
во реална околина.

Доколку е потребно, во текот на реализација на проектот ќе се изврши набавка или надградба
на определен софтвер или сите хардверски инвентар.

Дел од трошoците ќе бидат алoцирани за реализација на презентација на Проектот пред
научната и стручната јавност при УГД и заинтересираните субјекти од хотелската индустрија.

Имајќи предвид дека овој проект ќе биде реализиран во работниот период кога
истражувачкиот тим или дел од него ќе го користат механизмот за флексибилно работно
време (ФРВ), не се очекува ангажан на дополнителни истражувачки ресурси од страна на УГД.

Research infrastructure

Facilities available in the Researchers Team’s laboratory (if applicable)

Provide a detailed list of the infrastructure and equipment available and necessary for the proposed
research

Having into consideration the type and methodology proposed for execution of the research, during
the intial phase of the research, most of the activities will have a field character, that will be realized
through direct meetings, interviews and analysis of the current situation with the problem of rising
energy costs and locating key points where they are located within the hotel industry.

Lately, in the second part of the research, it will be carried out analysis of the results, comparison
between similar or identical hotel objects and analysis of effective methods for increasing energy
efficiency. Additionally, modeling and simulation of the proposed technical solutions in a real
environment is envisiaged too.

For the realization of the proposed research, our research team will use existing personal software
solutions or work on adjusting or developing new ones. It will also use simulation programs and
systems for modeling energy efficient systems and their implementation in a real environment
connected directly or indirectly with the hotel indusry.

During the implementation of the projecta and if it is necessary, a purchase and/or upgrade of certain
software packages and/or any hardware inventory might be done.

Some expenditure could be alocated in respect with the project results presentation.

Given that this project will be implemented during the working time when some of the members of
the research team will use the so-called mechanism of flexible working time (FRV), commitments of
any additional research resources by UGD, are not expected.
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Финансиски план:

Трошоци (во МКД)

Бр. Вид на трошок Прва година Втора година Вкупно
420 Патни и дневни трошоци 130.000,00 130.000,00 260.000,00
421 Трошоци за греење,

телекомуникациски трошоци,
транспорт и сл.

0,00 0,00 0,00

423 Мала лабораториска опрема,
потрошен материјал, други
материјали

0,00 0,00 0,00

424 Поправки и сервисни услуги 0,00 0,00 0,00
425 Договорни услуги 0,00 0,00 0,00
426 Семинари, Конференции и Списанија 70.000,00 70.000,00 140.000,00

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200.000,00 200.000,00 400.000,00

Financial Plan

Expenditures (in MKD)

No. Purpose First year Second year Overall
420 Travel and daily allowances 130.000,00 130.000,00 260.000,00
421 Expenditures for Heating,

communication, transport
0,00 0,00 0,00

423 Small laboratory inventory, chemicals,
other materials.

0,00 0,00 0,00

424 Repairment of instruments and
servicing

0,00 0,00 0,00

425 Services by contract 0,00 0,00 0,00
426 Seminars, Conferences and Journals 70.000,00 70.000,00 140.000,00

TOTAL COSTS 200.000,00 200.000,00 400.000,00
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426 Семинари, Конференции и Списанија 70.000,00 70.000,00 140.000,00

ВКУПНИ ТРОШОЦИ 200.000,00 200.000,00 400.000,00

Financial Plan

Expenditures (in MKD)

No. Purpose First year Second year Overall
420 Travel and daily allowances 130.000,00 130.000,00 260.000,00
421 Expenditures for Heating,

communication, transport
0,00 0,00 0,00

423 Small laboratory inventory, chemicals,
other materials.

0,00 0,00 0,00

424 Repairment of instruments and
servicing

0,00 0,00 0,00

425 Services by contract 0,00 0,00 0,00
426 Seminars, Conferences and Journals 70.000,00 70.000,00 140.000,00

TOTAL COSTS 200.000,00 200.000,00 400.000,00
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Анекс 1

Наслов на проектот: Mожности и методи за замена и заштеда на енергија и
зголемување на енергетската ефикасност во хотелската
индустрија

Проект бр.:

Согласност на истражувачите и институциите вклучени во проектот:

Главен истражувач:

(име, потпис и датум)

Д-р Влатко Чингоски, Вонреден професор

Истражувач:

(име, потпис и датум)

Д-р Билјана Петревска, Доцент

Истражувач:

(име, потпис и датум)

Д-р Сашо Гелев. Вонреден професор

Истражувач:

(име, потпис и датум)

Д-р Роман Голубовски, Доцент

Млад истражувач:

(име, потпис и датум)

М-р Билјана Читкушева Димитровска, Ассистент

Млад истражувач:

(име, потпис и датум)

Никола Трајков, магистрант

Млад истражувач:

(име, потпис и датум)

Томче Велков, магистрант

Раковидител на
институцијата на
главниот истражувач

Име и презиме, звање:

Проф. Д-р Татјана Атанасова Пачемска, вонреден професор

Институција:

Електротехнички факултет – Радовиш

Потпис и печат:

Раковидител на
институцијата на
останатите
истражувачи

Име и презиме, звање:

Проф. Д-р Нако Ташков, вонреден професор

Институција:

Факултет за туризам и бизнис логистика – Гевгелија

Потпис и печат:
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Анекс 2

И  з  ј  а  в  а

Јас Д-р Влатко Чингоски, дипл.ел.инж., како главен истражувач, под морална и
материјална одговорност изјавувам дека предложениот научен проект не се финансира
од други извори на финансирање.

Датум Потпис
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