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Сашко
Мартиновски
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Технолошко- технички факултет Велес

Сашко Мартиновски е професор на Технолошко-технички факултет
Велес на предметите од областа на компјутерска технологија и
информатика, претприемништво, маркетинг и деловно и
професионално комуницирање. Неговите главни полиња на научноистражувачката дејност вклучуваат: Експертски системи, ГИС
(Географски Информационен Систем), ГИС моделирање, бизнис
моделирање, маркетинг и Нутритивен маркетинг. Од овие области има
објавени трудови во меѓународни списанија и објавена книга: ГИС
Моделирање за стратешко планирање на урбаната средина. Неговата
сегашна функција е продекан за настава.

Лични податоци

Образование

Адреса:„Димитар Влахов“ бб
1400, Велес, Македонија
Телефон: +389 (43) 211-202
Факс: +389 (43) 211-204

• Доктор на науки
Тема на докторска дисертација: „ГИС моделирање за стратешко
планирање на развојот на урбана средина“,
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Економски факултет – Прилеп

E-mail 1: sasko.martinovski@uklo.edu.mk
E-mail 2 : saskomartin2@gmail.com

Web:http://www.ttfv.uklo.edu.mk

• Магистер по електротехнички науки
Тема на магистерска работа: „Модел на информационо-управувачки
систем за ‘Транспортна количка’ базиран на активни бази на
податоци“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Електротехнички факултет – Скопје
•

Вештини и компетенции
• Информатика и компјутерска
технологија
• Развој на софтвер
• Маркетинг
• Претприемништво
• Експертски системи и интелигентни
системи
• Бази на податоци (SQL) и
програмирање
• ГИС
• Деловна и професионална
комуникација

Говорење на јазици
• Македонски: мајчин јазик

• Англиски:
Одлично, многу добро, добро, малку

Дипломиран електротехнички инженер - компјутерска технологија
и автоматика, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Електротехнички факултет - Скопје

Работно искуство
• 2013 - Денес: Вонреден проф. д-р
Функција: Продекан за настава
Технолошко- технички факултет Велес
Претходно:
• 2008 - 2013: Асистент - Технолошко- технички факултет Велес
• 2007 - 2008: Советник за информатика кој е одговорен за
имплементација и развој на ГИС-софтвер за градот Скопје
• 2004 - 2008: Главен раководител за информатика, Фабрика за кабли
Неготино
• 2003 - 2004: Систем администратор за ИТ на основен суд Велес
• до 2003: Раководител на компјутерски центар „МХК Злетово“ Велес

Професионални интереси
• Информатика и компјутерска технологија
• ГИС и ГИС моделирање. ГИС во економијата и електронските
услуги (е-бизнис, е-маркетинг, е-трговија). Примена на ГИС во
медицината, нутриционизмот и технологија на храна.
• База на податоци и програмирање
• Експертски системи и интелигентни системи
• Маркетинг, маркетинг на прехранбени производи, Нутритивен
маркетинг
• Развој на модели на однесување на потрошувачите при купување
прехранбени производи. Развој на нутритивни модели на однесување
на потрошувачите при купување прехранбени производи.

Линкови до објавени книги и трудови
Објавени трудови:
https://ttfv.uklo.edu.mk/images/CV/SaskoMartinovski_Lista_na_objaveni_trudovi_i_knigi_01_2019.pdf
Објавени книги:
https://www.amazon.com/Modelling-Strategic-Planning-Urban-Environment/dp/333005834X
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Sasko_Martinovski
UKLO Repository: http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Martinovski=3ASasko=3A=3A.html

