УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

Б И Л Т Е Н
Бр. 418

ГОДИНА XXXVII, Битола, 01.09.2016 година
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД
ОБЛАСТИТЕ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРАНИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ И
СИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА
Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите
Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника,
објавен во весникот “ВЕСТ” и “КОХА” на 03.06.2016год., Наставно-научниот совет
при Техничкиот факултет - Битола, на својот состанок одржан на 21.06.2016год. со
решение бр. 02-420/10 од 21.06.2016 год. формира Рецензентска комисија за избор
на наставник, во состав:
1. Ред. проф. д-р Благоја Стевановски,
Технички факултет – Битола
2. Ред. проф. д-р Николче Ацевски,
Технички факултет – Битола и
3. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски,
Технички факултет – Битола,

По разгледувањето на конкурсните материјали Рецензентската комисија го
донесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс од 03.06.2016год. за избор на наставник од
областите Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и
Електротехника се пријави следниот кандидат:
1. Д-р Миле Спировски, дипл. ел. инж.

1. Основни биографски податоци
Кандидатот д-р Миле Спировски дипл. ел. инж. е роден на 23.07.1977
год. во Битола. Во 2001 год., дипломирал на Електротехничкиот факултет во
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Скопје, на насоката електроенергетика со просечен успех 8,57, со што се стекнал со
стручен назив дипломиран електротехнички инженер.
Во 2002 год. се запишал на постдипломски студии на Електротехничкиот
факултет во Скопје, на насоката Електрични централи и разводни постројки.
Испитите на постдипломските студии ги положил со просечна оцена 10.
Кандидатот магистрирал во 2007 год. на Електротехничкиот факултет во Скопје, на
споменатата насока со магистерскиот труд: “Оптимизација на дневни режими на
работа на хидраулично поврзани хидроелектрични централи”.
Во 2008 година пријавил докторска дисертација на Факултетот за
електротехника и информациски технологии на Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје. Извештајот од комисијата за подобност на темата за
докторската дисертација со работен наслов: “Формирање на режими на работа за
искористување на хидропотенцијалот на реките Треска, Црна и Вардар” e прифатен
од Наставно-научниот совет при Факултетот за електротехника и информациски
технологии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а со академски
степен доктор на технички науки се стекнува по одбраната на докторската
дисертација на 11.11.2011год.
Кандидатот е вработен во 2005год. на Техничкиот факултет во Битола како
помлад асистент, а во 2008 избран е за асистент на Техничкиот факултет – Битола, а
во 2012 е избран за наставник во звање доцент на областите за кои конкурира и каде
и денес работи.
Кандидатот е член на Македоскиот комитет МАКО ЦИГРЕ, Здружение на
енергетичари на Македонија ЗЕМАК, Комора на овластени архитекти и инженери и
Комора на вешти лица.
Кандидатот поседува Овластувања од Комората за архитекти и инженери за
Проектирање – А, Ревизија – А, Надзор – Б, Изведба – Б, Овластување за енергетски
контролор од Агенција за енергетика на Република Македонија, Овластување за
вештачење од областа на Техничките науки.
Кандидатот поседува компјутерски вештини за: HECDss Vue, HEC5,
PROLITE 4, Matlab, користење на CalcuLux софтвер за електрично осветлениe,
Користење на Dialux софтвер за електрично осветлениe, користење на AutoCad
при проектирање на електрични инсталации и осветлување
Од странските јазици, има активно познавање на англискиот јазик.

2.

Наставно-образовна дејност на кандидатот

Кандидатот д-р Миле Спировски дипл. ел. инж. од 2005 - 2012година, во
редовен работен однос како помлад асистент и асистент, успешно изведува
аудиториски и лабораториски вежби и теренска настава. Од 2012 до денес работи
како наставник со звање доцент на Електротехничкиот отсек I и II циклус на студии
при ТФБ, по предметите: Електротехнички Материјали, Техника на висок напон,
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Методи за решавање на заземјувачки системи, Електрични инсталации и
осветление, Електрични централи, Разводни постројки, Планирање и погон на
Електрични централи, Електротехника и Техноенергетски анализи и инвестирање
во обновливи извори на електрична енергија. Кандидатот имаше активно и
креативно учество во повеќе комисии за изработката на новите наставни планови и
програми на електротехничкиот отсек на четиригодишната студиската програма
Електроенергетски системи во склад со ЕКТС.
Кандидатот е вработен во 2005год. на Техничкиот факултет во Битола како
помлад асистент, а во 2008 избран е за асистен на Техничкиот факултет – Битола, а
во 2012 е избран за наставник доцент на областите за кои конкурира и каде и денес
работи. Кандидатот Миле Спировски е раководител на Електротехничкиот отсек.

3.

1
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Научно-истражувачка дејност на кандидатот
Научни и стручни трудови

Calculation od parameters of Three-Phase Induction motor with Double Squirrel Cage FEM
3D, Blagoja Arapinoski, Mirka Popnikolovska Radevska, Vesna Ceselkovska, Mile
Spirovski, Metodija Atanasovski, ICEST, 2016, Ohrid, R.Makedonija
Electromagnetic analysis on Three-Phase induction Motor with Cage with FEM 2D, Nikolce
Talevski, Mirka Popnikolovska Radevska, Blagoja Arapinoski, Mile Spirovski, ICEST,
2016, Ohrid, R.Makedonija
Analysis of the Grounding System of the Mines with Surface Ehploitation, N. Acevski, M.
Spirovski, M. Atanasovski, B. Stevanovski, ICEST, june 2015, Sofija Bugarija
Биогасна електрана со моќност од 2MW во Логоварди, од проект до реализација,
Наташа Мојсоска, Миле Спировски, Mako Cigre 2015, Охрид, Р.Македонија
Определување на параметрите на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор
преку тридимензионална пресметка на магнетно поле Благоја Арапиноски, Радевска
Попониколовска Мирка, Весна Чешелковска, Миле Спировски, Mako Cigre 2015,
Охрид, Р.Македонија
Компензација на реактивна енергија кај долги неоптоварени комбинирани водови во
дистрибутивни среднонапонски мрежи, Миле Спировски, Трајковски Христо, Ацевски
Николче, Наташа Мојсоска, Mako Cigre 2015, Охрид, Р.Македонија
Примена на стандардизирани решенија при проектирање на типски и адаптирани
дистрибутивни трафостаници 10(20)/0,4kV, Миле Спировски, Трајковски Христо,
Ацевски Николче, Благоја Арапиноски, Mako Cigre 2015, Охрид, Р.Македонија
Анализа на извезените потенцијали во 6 кВ кабелска мрежа на рудникот Суводол, Н.
Ацевски, М. Спировски, Е. Стојковска, А. Ацевски, МАКО ЦИГРЕ, Охрид, септември
2015 г.
Computer methods for the analysisis of systems in short grounding conections on
overhead line – enhancing features N. Acevski, M. Spirovski, N. Dobrusevski,
International simposium, Energetics 2014, ZEMAK, Struga, Makedonija
Математички модели за трансфер на хидрографи низ акумулации и канали, Миле
Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2014, Битола, Р.Македонија
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11 Dinamic characteristics of a DFIG wind turbine connected to the transmission power system
of Republic of Macedonia, Blagoj Stevanovski, Mile Spirovski, Mile Joncevski,
Internacional Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives – Turkey
2013
12 Динамички режим на работа на ветерен парк, Миле Јончевски, Миле Спировски,
Благоја Стевановски, Mako Cigre 2013, Охрид, Р.Македонија
13 Софтверска анализа на дневна и месечна работа и избор на опрема на ХЕЦ Козјак,
Миле Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2013, Битола, Р.Македонија
14 Hydro-power Stations in Macedonia and Potential of the Vardar, Treska and Crna Rivers,
A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE 2011, Slovenia
15 Justification for build HPP Cebren and HPP Galiste with more off one aggregates,
A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE, Greece, 2010
16 Analysis of cascade work in hydro power plants and produce of energy in elektroenergetic
systems, Srbija, Zlatibor, IEEP 2010, M.Spirovski, A.Arsenov;
17 Mathematical model for water use and transfer of hydrograph between two and more hydro
power plants, Srbija, Vrnjacka banja, 2010, M.Spirovski, A.Arsenov;
18 Mathematical model for water use and transfer between hydro power plants ICEST, Ohrid,
2010 M.Spirovski, A.Arsenov.
Развојно-истражувачка дејност

19 Стојанче Нусев, Андријана Боцевска, Миле Спировски: Технологија за брзо и ефтино
усвојување на производство на леани производи од легури со температура на леење до
530°С и пластични делови од полиуретан, епоксидни смоли и полиестери, финансиран
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2004-2005,
20 Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Модели за анализа и мерки за
подобрување за заштита налуѓето од превисоки напони на допир и чекор во рудници
со површинска експлоатација финансиран од Министерството за образование и наука
на Р. Македонија, 2006-2007,
21 Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Подобрување на условите за
безопасност од аспект на заштитата на луѓето во околина на трафостаници финансиран
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2008-2009,

Стручно-апликативна дејност
Studii, proekti, elaborati, nadzori, izvedbi, stru~ni mislewa. analizi,
izve{ta i stru;na pomo{ na stopanstvoto
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1. Tehni~ka dokumentacija - izvedben proekt za revitalizacija na postojanata
TS 10 kV Monopol razvodna kelija izvod Pe{na vo JP ESM Podru`nica
Elektrodistribucija Makedonski Brod Mehanotehnika Bitola. 2000,
(proektant)
2. Proekt za priklu~en me{ovit 10 kV vod i 0,4 kV vodovi za limena
blindirana distributivna TS 10 kV “ proizvodna zona” Drugovo i LBTS
10/0,4 kV, 630kVA Mehanotehnika Bitola. 2000, (proektant).
3. Glaven proekt za gromobranska instalacija za objektite: gara`i-mehani~ka
rabotilnica, blagajna i inkasatorski prostorii i portirnici vo JP ESM
Podru`nica Elektrodistribucija Makedonski Brod Mehanotehnika Bitola.
2000, (proektant)
4. Tehni~ka dokumentacija-izvedbeni proekti na ~etiri distributivni TS
10/0,4kV 630kVA Sobranie, Gimnazija, Tajmi{te i hotel Union vo Ki~evo i
monta`a, ispituvawe i pu{tawe vo rabota, Mehanotehnika Bitola. 2000/2001,
(proektant i izveduva~);
5. Tehni~ka dokumentacija za novo tehni~ko re{enie na zazemjitelniot sistemrabotno i za{titno zazemjuvawe na LBTS 10/0.4kV, 630kVA vo proizvodna
zona na Op{tina Drugovo, 2001, (proektant);
6. Izgradba na priklu~en me{ovit 10 kV i 0,4 kV vodovi i TS LBTS 10/0,4 kV,
630kVA proizvodna zona-Drugovo Mehanotehnika Bitola. 2002, (odgovoren
izveduva~-rakovoditel na gradili{te);
7. Glaven proekt za integralno razre{uvawe na problemot za popravka na
faktorot na mo}nost-kompenzacija na jalovata komponenta na potro{enata
elektri~na energija vo ESM - M. Brod, 2002(proektant);
8. Studija za tehni~ki zagubi na el. energija vo 10/0.4kV vodovi, kablovi,
transformatori i merewe vo ESM - M. Brod, 2002(proektant);
9. Proekt za tehni~ki zagubi na elektri~na energija vo 10kV mre`a, ESM - M.
Brod,, 2002(proektant);
10. Elaborat za ispituvawe na relejna za{tita vo razvodnite postrojki vo
objektite na AD Toplifikacija Skopje, 2003(koavtor);
11. Glaven proekt za vgraduvawe na distantna za{tita tip LZ32 vo pole 8 vo TS
110/35kV vo HEK Jugohrom - Jegunovce, 2003(proektant);
12. Izve{taj od ispituvawata na zazemjuvaweto, otporot na struen krug i
otporot na izolacijata na novite instalacii za klima komorite vo objektot
Uprava za javni prihodi Skopje, 2003, (koavtor);
13. Stru~en nadzor nad izvedbata na agregatska postrojka so avtomatski dizel
elektroagregat od 200kVA na objekt GTC [ eherezada
Bitola,
Mehanotehnika, 2003 (odgovoren ovlasten nadzor);
14. Glaven proekt za novo tehni~ko re{enie za protivpo`arna za{tita na
energetsite transformatori vo ET Oslomej - Oslomej so izbor na optimalno
re{enie so matemati~ko modelirawe na sistemot Mehanotehnika Bitola.
2004, (proektant);
15. Realizacija i stru~en nadzor na elektro delot pri izvedbata na glavniot
proekt na tehni~ko unapreduvawe i osposobuvawe na sistemot za za{tita od
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po`ar na energetskite transformatori AT1, BT1 i BT2 vo REK Oslomej
Mehanotehnika Bitola. 2004, (nadzor)
16. Izve{taj za ispituvawe na kondenzatorskite baterii vo trafostanicite vo
objektot TO Zapad na AD Toplifikacija Skopje, 2004(koavtor);
17. Stru~no mislewe i realizacija i po I.br.5494/97 anga`iran vo ime na
doveritelot Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Skopje so polnomo{no br.03342 od 17.06.2004god. od Osnoven sud Skopje I, 2004 (realizator)
18. Stru~en nadzor nad izvedba na elektri~ni instalacija na kotlara
2MW,

hidrostanica za sanitarna voda i avtomatika

na

toplotna

komora na objekt [ eherezada Bitola, Mehanotehnika Bitola 2004-2005
(odgovoren ovlasten nadzor) ;
19. Stru~en nadzor nad izvedba TS 10/0,4kV 2h630kVA na objekt Gradski reonski
pazar Bitola Mehanotehnika Bitola 2006 (odgovoren ovlasten nadzor);
20. Nadzor nad izveduvawe na 10kV priklu~ok od TS Vero i TS Ohridska za
napojuvawe na TS 2h630 kVA na objekt Gradski reonski pazar Bitola,
Mehanotehnika Bitola 2006 (odgovoren ovlasten nadzor);
21. Revizija na glaven proekt teh.br.31/07/06 od 01.08.2006 za izgradba na STS
10/0,4 kV, 50kVA i 10 kV vozdu{en vod Pelister-Bitola 2006 (sorabotnik
revident)
22. Odgovoren proektant faza elektri~ni instalacii na osnoven proekt za
adaptacija na stanben vo deloven prostor na individualen stanben objekt
br.04-99 od 02.09.2006 na ul.Sterjo \ or|iev br.1, Bitola 2006 (odgovoren
proektant)
23. Stru~en nadzor nad izvedbata na nadvore{no elektri~no osvetluvawe na
soobra}ajnici i parking komplet na objekt Gradski reonski pazar Bitola,
Mehanotehnika Bitola 2007 (odgovoren ovlasten nadzor);
24. Tehni~ki pregled na objektot Kotlara Zdravstven dom JZU Kru{evo so
re{enie, 2007, (~len na komisija)
25. Revizija na proekttna tehni~ka dokumentacija za snabduvawe so elektri~na
energija na objekt pilana Crvena voda s.Botun, Debarca, Ohridsko, Tehnika
Ditebo Bitola, 2008 (revident);
26. Tehni~ka dokumentacija-faza Elektrika za individualna stanbena zgrada na
Petrovska Sne`ana ul.[ iroka br.7 Bitola,2008, (odgovoren proektant);
27. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-07 od 16.05.2009 objekt privatna
zdravstvena ordinacija za protetika na Valentin Popovski ul.@elezni~ka
bb Bitola, 2009 (sorabotnik revident)
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28. Osnoven proekt faza Elektrika br.1-20 od 25.06.2009 objekt na individualna
stanbena zgrada na ul.Vasko Karangelevski REMO 2/2 Bitola na Fejzula
Xelal, 2009 (sorabotnik revident);
29. Osnoven proekt faza Elektrika na objekt stanbena zgrada P+3 na ul.
Mavrovska br 11 i 13, 2009 (odgovoren proektant);
30. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-25 od 23.07.2009 za proizvoden pogon na
mebel i stolarija na ul. Industriska bb TEHNOS Kompani Bitola, 2009
(sorabotnik revident);
31. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-27 od 27.07.2009 objekt potkrovje na
individualna stanbena zgrada na ul.Vasko Karangelevski REMO 2/2 Bitola
na Ru`inska Trendafilka, 2009 (sorabotnik revident);
32. Tehni~ka dokumentacija ednopolna {ema i energetsko optovaruvawe na
deloven objekt, br.04-349 od 19.08.2009 za proekt DOO Trikota`a (star
Bitolateks) ul. Industriska bb KP12831 KO Bitola, na Traj~evski Zlatko
ul 8-ma, br.32 Bitola, Mehanotehnika-Bitola, 2009, (odgovoren proektant);
33. Tehni~ka dokumentacija - ednopolna {ema i energetsko optovaruvawe na
deloven objekt, br.01/2009 od 01.10.2009 za deloven objekt DOO KANDIKO
Bitola ul. Industriska bb - (star Bitolateks) na Rade Hristovski,
Elektrogopet DOO Bitola 2009, (odgovoren proektant);
34. Proekt za podgotvitelni raboti Elektrotehni~ki del. Elektri~ni
instalacii i oprema za priklu~ok na elektri~nata mre`a. Osnovni
relevantni parametri i elektri~en bilans na priklu~okot. Za ugostitelski
objekt vo stopanski kompleks Mala Tumba s. Dihovo, Bitola, investitor
Simonovski Peco od Bitola , br.sl.2009 od 20.10.2009, Elektrogopet, 2009,
(odgovoren proektant);
35. Proekt za podgotvitelni raboti Elektrotehni~ki del. Elektri~ni
instalacii i oprema za priklu~ok na elektri~nata mre`a. Osnovni
relevantni parametri i elektri~en bilans na priklu~okot. Za deloven
objekt na ul. Industriski pat bb. (star Bitolateks) investitor DOOEL
Avto Komerc Bitola, br.sl.2009 od 20.10.2009, Elektrogopet, 2009,
(odgovoren proektant);
36. Osnoven proekt na Trafostanica 20/10/0,4kV 160kVA Topol~ani Prilep,
investitor Elterm, 2009, (odgovoren proektant)
37. Osnoven proekt faza elektrika manastirski komleks Pasinoruvci 2009,
(odgovoren proektant);
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38. Osnoven proekt za Transformatorska stanica 20(10)/0,4 kV 1000 kVA na
objekt DPUT Migros Bitola
39. Osnoven proekt za Elektrika - proizvodstvo na CO2 na objekt Vazar DOO
40. E-08-112 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Песочани 1“ (КО
Песочани) - Општина Дебарца;
41. Е-08-113 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Грашница“, делница ТС „Черешни“
- ТС „Механизација Трудбеник“ (КО Оровник) – Општина Дебарца;
42. Е-08-114 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Грашница“, делница ТС
„Аеродром“ - ТС „Черешни“ (КО Оровник) – Општина Дебарца;
43. Е-08-115 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Волино“, делница ТС
„Таци 2“ - ТС „Аеродром“ (КО Горенци и КО Оровник) – Општина Дебарца;
44. Е-08-116 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Волино“, делница
с.Требеништа (КО Требеништа) – Општина Дебарца;
45. Е-08-117 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Ботун“, делница ТС
„Мешеишта 1“ - спој со 10 kV вод „Мешеишта-Волино“ (КО Мешеишта) –
Општина Дебарца;
46. Е-08-118 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Требеништа 3“ (КО
Требеништа) - Општина Дебарца;
47. Е-08-119 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Требеништа 1“ (КО
Требеништа) - Општина Дебарца;
48. Е-08-120 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Мешеишта 4“ (КО
Мешеишта) - Општина Дебарца;
49. Е-08-121 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба:
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Мешеишта 1“ (КО
Мешеишта) - Општина Дебарца;
50. Ревизија на основен проект за електрични инсталации на Општа Болница
Охрид.

4. Наставна дејност

Прв циклус на студии (студиска програма ЕЕС академски студии на ТФБ):
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•

Предавања и вежби по предметите: Електрични централи, Техника на висок
напон, Планирање и погон на електрични централи

•

Вежби по предметите Електричин инсталации и осветление, Разводни
постројки, Заземјувачи и заземјувачки системи.

•

Ментор на 20 дипломски работи

Втор циклус на студии (студиска програма Електротехника, модул ЕЕС)
•
•
•

Технонергетски анализи и инвестирање во обновливи извори на
електрична енергија
Член на комисија за одбрана на два магистерски труда.
Ментор на 1 одбрана на магистерска работа

5. Резултати од студентска анкета за евалуација на професорот
Врз основа спроведените студентски анкети на ТФБ во учебната
2014/2015 (претходна учебна) година ја имам добиено следната средна оценки од
студентите: 9,1 од можна максимална 10,00.

6. Оценка за наставно-образовните, научно-истражувачките и стручно
апликативните остварувања на кандидатот
Од биографските податоци и приложените научни трудови, дипломи и
сертификати, рецензионата комисија утврди дека кандидатот доцент д-р Миле
Спировски ги исполнува условите за избор наставник од областите за кои е
распишан конкурсот.
Од поединечната оцена во однос на наставно-образовната дејност дадена
во точките 1 и 2 јасно е видливо долгогодишното искуство на д-р Миле Спировски
како успешен соработник прво како помлад асистент, асистент и до денес како
доцент на Техничкиот факултет во Битола на Електротехничкиот отсек. За време на
својот ангажман води предмети кои се поклопуваат со областите дадени во
конкурсот.
Кандидатот д-р Миле Спировски е член на испитни комисии на 2 (втор)
циклус на студии и бил ментор на една Магистерска работа. Исто така била ментор
на 20 дипломски работи, член на комисии за одбрана за дипломски работи и член на
комисија за одбрана на два магистерски труда.

89
Моментално извршува функција на Раководител на Електротехничкиот
отсек при Техничкиот факултет.
Кандидатот д-р Миле Спировски во доменот на научно-истражувачката
работа има објавено 18 трудови од кои најмалку 5 на меѓународни конференции.
Исто така, кандидатот покажува голема умешност во професионалната и
тимска комуникација, како со своите колеги, претпоставени, така особено се
истакнува нејзиниот коректен однос со студентите.
Во однос на стручно-апликативната дејност може да констатираме дека
кандидатот д-р Миле Спировски има голема соработка со стопанството и значајна
улога во решавање на практични инжинерски проблеми од областа на
електротехниката и електромашинството. Неговото постојано усовршување и
надоградување со посети на конференции, семинари, поседување на овластувања и
практична работа резултира со плодна апликативна дејност. Има учествувано во
проектирање, ревизии, надзор и изведби на објекти од електроенергетскиот сектор,
дел од нив се биогасни централи, станбени згради, деловни комплекси и др.

7. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на изложените податоци, Рецензентската комисија констатира
дека кандидатот на конкурсот за избор на наставник од областите Агрегати и
електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника, д-р Миле
Спировски, во целост ги исполнува условите пропишани со Законот за високото
образование за избор во наставничко звање на универзитетите во Република
Македонија.
Кандидатот доцент д-р Миле Спировски и досега како доцент по предмети
од области од конкурсот и во досегашната работа се истакнува, како во
комуникацијата со студентите, така и во успешното пренесување на знаењето и
искуството. Анализирајќи ги досегашните негови трудови и областите на научно
истражување, како и докторската дисертација, може да се заклучи дека неговата
научно-истражувачка дејност се поклопува со проблематиката што ги опфаќа
областите во конкурсот. Кандидатот се потврдува како докажан научен и стручен
работник, успешно ангажиран во научно-истражувачката работа со презентирани и
верифицирани резултати на многу меѓународни конференции и списанија. Исто
така д-р Миле Спировски со своите досегашни постигнувања врши спрега помеѓу
научно-истражувачката, стручната и апликативната работа, применувајки ги
научните сознанија во практиката со имплементација на своето знаење во
инжинерски проблеми, што е видливо од големиот број на апликативни
реализирани проекти.
Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензентската комисија со задоволство
му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во Битола, да го
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избере кандидатот д-р Миле Спировски во звање вонреден професор од областите:
Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника.

Рецензентска комисија
1. Ред. проф. д-р Благоја Стевановски, с.р.
Технички факултет – Битола

2. Ред. проф. д-р Николче Ацевски – член, с.р.
Технички факултет – Битола

3. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член, с.р.
Технички факултет – Битола

