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                       До 
                      Наставно-научниот совет на 
                      Економскиот факултет – Прилеп 

 
 
 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација 
 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата 

одржана на 18.12.2015 година, со одлука број 02-2915/1 формира Kомисија за оценка 

на докторската дисертација на тема: „ Entrepreneurship as driver of competititveness: 

The case of Macedonian fruit and vegetable processing 

industry“/„Претприемништвото како двигател на конкурентноста-Случајот на 

Македонската индустрија за преработка на овошје и зеленчук “ од кандидат м-р 

Тања Мицалевска  во состав: 

 
1. проф. д-р Марика Башеска – Ѓорѓиеска, Економски факултет–Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола; 
2. проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет –Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ Битола; 
3. проф. д-р Василика Куме, Економски факултет, Универзитет Тирана; 
4. проф. д-р Мирослав Гвероски, Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ Битола; 
5. проф. д-р Снежана Саламовска Мојсовска, Економски факултет –Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“  Битола. 
 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп 
го поднесува следниов:  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

1. Биографија на кандидатот 
 

Кандидатката м-р Тања Мицалевска е родена на 09.03.1987 година во Битола, 
Р.Македонија. Таа дипломира на Економскиот факултет во Прилеп и беше прогласена 
за најдобар дипломец на годината наУниверзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
Потоа, се запишува и ги завршува магистерските студии на насоката Сметководство, 
финансии и ревизија на Економскиот факултет во Прилеп. Таа во академската 2011/12 
го продолжува своето образование на докторската програмата по Претприемништво и 
менаџмент на мали и средни претпријатија. Што се однесува на нејзиното работно 
искуство, таа беше ангажирана како помлад соработник – демонстратор на 
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Економскиот факултет во Прилеп, за период од четири години, каде што нејзините 
активности и одговорности беа поврзани со практична обука во врска со предметите и 
административни задачи. Во моментов, м-р Тања Мицалевска е на позицијата 
персонален асистент на Управниот одбор во Стопанска банка а.д. Битола.  
Високо образование 

                    - Економски факултет – насока Сметководство, финнсии и ревизија; 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Економски Факултет - Прилеп  
(2005 - 2009). 

                        -  Магистерски студии по Сметководство, финнсии и ревизија: Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, Економски Факултет - Прилеп (2009 - 2011). 
Tема: „Влијанието на глобалната финансиск криза врз односот евро долар“. 

     - Ph.D Студии – „Претприемништво и МСП менаџмент", (2012 - до сега) 
 

 Публикации:   
• The euro crisis"- Fourth International Conference "Building  Sustainable Regional 

Economic Development through SME Development"  
• Entrepreneurship in education sector”- Fourth EMUNI Research Souk. The Euro-

Mediterian student research Multi-conference Bringing gaps in Mediterian research 
space. 

• Entrepreneurship in education sector”- Fourth EMUNI Research Souk. The Euro-
Mediterian student research Multi-conference Bringing gaps in Mediterian research 
space. 

• The use of the electronic banking in The Republic of Macedonia” - International 
conference on application of information and communication technology in economy 
and education (ICAICTEE-2011) 

• Distance learning for better education system” -XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA 
“INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA” - TREND 2012, 

• The application of practice during the study”- XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA 
“INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA” - TREND 2012, 

Студиски престои: 
o двонеделен престој на Bologna University Alma Mater Studiorum, Campus Forli - 

School of Economics, Италија, 2013 
   Награди: 

• Знаејќи повеќе за Европската Унија, знаеме повеќе за нас-Европско движење 
на Македонија (прво државно место) 

• Државен натрпевар по социологија во република Македонија – Асоцијација 
на социолози во Република Македонија ( прво државно место) 

   Сертификати: 
• ISUM  Intermediate Microeconomic Theory International Summer University 

Macedonia 2008 – Ohrid 
• AISEC-Leadership Inspirational Seminar 2011-Prilep 

 
 

2. Анализа и коментар на докторската дисертација 
 
Докторската дисертација со наслов „ Entrepreneurship as driver of 

competititveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing 
industry“/„Претприемништвото како двигател на конкурентноста-Случајот на 
Македонската индустрија за преработка на овошје и зеленчук “ од кандидат м-р 
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Тања Мицалевска  е напишана на 223 страници текст напишан во 1,5 проред. При 
изработката на дисертацијата, Кандидатот користи голем број референци (книги и 
списанија) особено од странска литература.  

Значењето на конкурентноста и претприемништвото за просперитетот на 
земјите, индустриите и компаниите е признат нашироко. Во таа насока, денес, скоро 
сите економии во светот прават напори за да ја подобрат нивната конкурентност на 
домашните и интернационалните пазари. 

Конкурентноста на ниво на земја е претставена преку прогресот на земјата, 
нејзиното богатство, стапката на раст, подобрувањето на животниот стандард на луѓето 
и способноста да се продаваат нејзините производи на меѓународните пазари. 
Најблиску поврзани со националната конкурентност се националната продуктивност 
која ја објаснува домашната конкурентност на една земја од една страна, и 
интернационаланите трговски перформаси, односно националната способност за 
тргување на интернационалните пазари, од друга страна. Националаната 
конкурентност, зависи од индустриската конкурентност односно од способноста на 
дадени индустриски гранки за обезбедување на профит и на дел од пазарниот колач. 
Постојат различни индикатори за идентификување на индустриските гранки во коишто 
една земја е поконкурентна од другите земји. Кандидатката посветува внимание на 
следните индикатори: учеството на индустриската гранка во додадената вредност, 
бројот на вработени во таа индустриска гранка и извозните перформанси. 

Кога станува збор за македонската преработувачка индустрија најголемо 
учество во додадената вредност има индустријата за преработка на храна и пијалоци, 
основни метали, облека, тутун и производи од тутун. Според бројот на вработени во 
индустриските гранки, како учество во вкупната вработеност во преработувачката 
индустрија во Република Македонија води индустријата за производство на обека,  
храна и пијалоци, тутун и производи од тутун, индустријата за производство на обувки 
и индустријата за производство на мебел. Надворешната конкурентност претставена 
преку извозот и додадената вредност во извозот доаѓа од секторите основно железо и 
челик, текстилната индустрија, индустријата  за хемикаии, рафинирани производи од 
петролеум, преработка на месо, риба, овошје, зеленчук и пијалоци 

Македонската индустрија за преработка на овошје и зеленчук е меѓу најважните 
сектори според трите критериуми. Најголемиот дел од компаниите во оваа индустрија се 
микро и мали компании, лоцирани во близина на земјоделските локалитети во земјата. 
Тие се групирани во асоција МАП – Македонска асоцијација на преработувачи кои 
соработуваат меѓусебно со цел зајакнување на соработката со фармерите, јавните и 
приватните институции, подобрување на нивните потенијали за извоз и конкурентност. 

Конкурентноста на ниво на компании ја претставува нивната способност 
континуирано да бидат ефикасни, да произведуваат и испорачуваат производи и услуги 
што потрошувачите преферираат да ги купуваат пред производите на домашните или 
странските конкуренти и на тој начин да одржуваат долгорочна профитабилност. За 
постигнување на поголема конкурентност, македонските компании главно се 
натпреваруваат преку ниски цени и ефтина работна сила. Компетитивните предности 
најчесто се развиваат во компаниите кои се претприемнички менаџирани. 
Претприемнички менаџирани компании се оние каде менаџерите имаат визија и 
вештини да препознаваат можности, да ги забележуваат шансите коишто другите не ги 
забележуваат, да донесуваат одлуки во неизвесни околности, и да се ориентирани кон 
задоволување на препознаените и сеуште непрепознаените пазарни потреби. Главни 
фактори кои влијаат врз развојот на овие компании се бизнис климата, образованието и 
мрежите и кластерите. Претприемачките компании секогаш излегуваат со нови 
креативни идеи, ги комбинираат и рекомбинираат ресурите и ги имплементираат идеите 
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на начин што ги задоволува потребите и желбите на купувачите. За да успеат во тоа тие 
постојано бараат нови подобри начини за функционирање, претставуваат со нови или 
подобрени производи, нови процеси, услуги и бараат нови пазари. 

 
 Предмет, цели и истражувачки прашања  
 

Предмет на истражување на докторскиот труд претставува врската помеѓу 
претприемништвото и конкурентноста во Република Македонија во компаниите кои 
работат во индустријата за преработка на овошје и зеленчук.  

Целите што кандидатката ги постави главно се фокусирани во следниве три 
сегмента: 
 Прво - преку користење на адекватна научна методологија да се анализира 
тековната состојба на компаниите во индустријата за преработка на овошје и зеленчук од 
аспект на нивната конкурентност. Поточно да се измерат и да се создаде заеднички 
показател за:  

• Продуктивноста на компаниите во преработувачката индустрија за овошје и 
зеленчук, имајќи ги во предвид производствениот потенцијал наспрема 
просечниот број на вработени 

• Профитабилноста на компаниите, имајќи ги во предвид стапките на 
профитабилност, остварените приходи и расходи 

• Капацитетот за раст, односно трендот на зголемување на средствата во две 
последователни години  

• Извозните перформанси, односно трендот на зголемување на извозот во две 
последователни години 

 Второ - преку користење на научна методологија да се анализира тековната 
состојба од аспект на застапеноста на претприемништвото во менаирањето на 
компаниите во индустријата за преработка на овошје и зеленчук. Поточно да се измери 
претприемничкиот потенцијал на менаџерите и да се создаде заеднички показател за: 

• Препознавањето на можности преку капацитетот за забележување на на прв 
поглед неочигледното, креативноста, знаењето, искуството и обемот на контакти 
на менаџерите 

• Менаџирањето со ресурси, односно нивната способност за комбинирање на 
различните видови на ресурси, користење на човечкиот фактор до максимум, на 
капиталот и на информациите. 

• Преземањето на ризици преку идентификување на персоналните карактеристики 
на менаџерите, склоноста кон експериментирање, ниво на сигурност кое го 
очекуваат во бизнисот, инвестиционите одлуки кои ги прават. 

• Иновацијата во компаниите, односно присустото на иновации, колку 
иноватибноста е присутна во системите и процесите и колку истата се поддржува 
од менаџерите 

• Пазарниот пристап т.е признавањето на важноста на маркетингот во компаниите, 
ставањето на купувачите во преден план и ориентираноста кон создавање на 
долгорочни врски со клиентите. 

Трето, анализирање на поврзаноста на двата показатели со економетриски модели во 
насока на испитување на : 

• Корелацијата на претприемништвото (со сите негови елементи) и конкурентноста 
на компаниите во дадената индутрија 

• Импактот на претприемништвото врз конкурентноста, односно како преку развој 
на претприемништвото индустријата за преработка на овошје и зеленчук може да 
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ги искористи неискористените потенцијали на агро бизнисот и истовремено да го 
подобри руралниот развој.  
 

Со оглед на тоа што главни пазари каде производите на преработувачката индустрија 
за овошје и зеленчук (конзервирано овшје и зеленчук, кандирано овошје, замрзнат 
зеленчук) се продаваат се странските земји,Тања Мицалевска претпоставува дека тие се 
конкурентни  и првата хипотеза е: H1: Компаниите во преработувачката индустрија 
за овошје и зеленчук се конкурентни Втората претпоставка е дека главен фактор за 
нивната конкурентност  е претпииемништвото опишано како препознавање на 
можности, преземање на ризици, комбинирање на ресурсите, воведување иновации и 
нивно промовирање преку преземање на маркетинг активности, односно втората 
хипотеза е:  H2: Компаниите во преработувачката индустрија за овошје и зеленчук 
се претприемнички ориентирани. . И последната хипотеза е: H3: Претприемничкиот 
пристап во менаџирање на комапаниите во прерабоувачката индустрија за овошје 
и зеленчук е двигател на нивната конкурентност.    
Дизајн и методологија на истражувањето 
 

Во докторската дисертација кандидатката користи научен метод при 
спроведувањето на истражувањето  и реализирањето на целите на истата. 

Таа има јасно дефинирана цел на истражување, поставени хипотези и по пат на 
собирање на примарни и секундарни податоци и нивна обработка креира композитни 
индекси. Композитните индекси се средства за постигнување на крајната цел – 
откривање на врската меѓу конкурентноста и претприемништвото и јачината на таа 
врска со економетриско моделирање, во што всушност се гледа и научниот придонес 
на оваа дисертација. 

Популацијата што се испитува во дисертацијата ја сочинуваат сите компании во 
преработувачката индустрија за овошје и зеленчук во Република Македонија, а 
времетраењето на истражувањето е една година, поточно периодот од декември 2013 
до декември 2014. Првиот концепт тестиран меѓу компаниите е ниваната 
конкурентност на домашните и на странските пазари, и истата е изведена од 
финансиските индикатори на компаниите. Податоците во врска со конкурентноста беа 
обезбедени од Централниот регистар на Република Македонија. Вториот концепт е 
присуството на претпримништвото во компаниите за преработка на овошје и зеленчук 
и претприемничкиот капацитет на нивните менаџери. Овој концепт се изведува од 
прашалникот составен од  25 прашања кои се однесуваа на присуството на елементите 
на претприемништвото во управувањето со компаниите за преработка на овошје и 
зеленчук. На секое прашање се понудени 6 можни одговори,  и се овозможува 
градација и тоа од строго позитивен став во врска со изјавата во прашањето, до строго 
негативен став за истата изјава.  

Композитните индекси се формираат кога поединечните индикатори се 
синтетизираат во една единствена мерка. Композитните индекси се информациони 
алатки  кои овозможуваат да се објасни мултидимензионален феномен (како 
конкурентноста или претприемништвото). Потоа  м-р Тања Мицалевска ја испитува 
врската меѓу добиените индекси за претприемништвото и конкурентнтноста преку тест 
на економетриски модели кои најдобро одговарат. Таа применува две најчесто 
користени статистички техники за истражување на врските меѓу варијаблите, 
корелација и регресиона анализа.  

Првата, корелацијата, испитува дали двете варијабли се поврзани, без да ја земе 
во предвид насоката на врскаат. За да ја прикаже насоката на врската Тања исто така 
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користи и регресионен модел каде индексот на конкурентност е зависна варијабла, а 
индексот на претприемништво е независна варијабла.  
 
 
 
 
Резултати и значење на истражувањето 
 

Кандидатката, во својата докторска дисертација, ја мери просечната 
конкурентност во преработувачката индустрија за овошје и зеленчук во Република 
Македонија со индексот на конкурентност и ги потенцира компаниите кои имаат 
најдобра позиција во индустријата според индексот на конкурентност. Резултатите 
покажуваат дека максимална вредност на индексот има компанијата Виталија, потоа 
следи Дием, Трго продукт, Пероли и Индустриски ладилник. Потоа, се пресметува 
индексот на претприемништвото и резултатите покажуваат дека најголем дел од 
компаниите во индустријата не се претприемнички менаџирани. Максималната 
вредност на индексот покажува дека најпретприемничка од истражуваните компании е 
компанијата Пероли, после неа следат компаниите Мирана, Алтра, Ксенос и Виталија.  

Во најголем дел од случаите истите компании кои имаат подобра позиција во 
индексот за конкурентност, имаат подобра поиција и во индексот за претприемништво. 
Така на пример Виталија е најконкурентна компанија според индексот на 
конкурентност и е меѓу првите пет поред индексот на претприемништво. Компанијата 
Дием, која е втора според индексот на конкурентност, е меѓу првите седум според 
индексот на претприемништво, Тргопродукт е трета по конкурентност, и седма по 
претприемништво. Пероли е најпретприемничка компанија и е на четврто место според 
конкурентноста. Индустриски ладилник е меѓу петте најконкурентни и десетте 
најпретприемнички компании. Мирана и Ксенос се меѓу првите десет 
најпретприемнички и најконкурентни компании.  

Корелациската анализа покажува силна корелација меѓу претприемништвото и 
конкурентноста, додека пак регресионата анализа индицира дека претприемништвото  
во висока мера ја објаснува варијацијата кај конкурентноста. Имено, 70% од 
променливоста на индексот на конкурентност е резултата на присуството/отсуството 
на претприемништвото во компаниите, а останатите 30% се резултата на останати 
фактори. Имајќи предвид дека 70 % не е занемарлив процент, менаџрите треба да го 
унапредат претприемништвото во нивните компании за да ја подобрат конкурентноста.  
Констатација и предлог 
 
  Имајќи предвид се што во претходниот текст е кажано врз основа на анализата 
на содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р Тања 
Мицалевска, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов „ 
Entrepreneurship as driver of competititveness: The case of Macedonian fruit and 
vegetable processing industry“/„Претприемништвото како двигател на 
конкурентноста-Случајот на Македонската индустрија за преработка на овошје и 
зеленчук “ го констатира следново: 

Истражувањето во докторската дисертација е спроведено врз основа на одлично 
избран и коректно имплементиран методолошки пристап. Имено, кандидатката 
прецизно ги дефинира  проблемот, предметот и целите на истражувањето, поставува 
три хипотези, како и соодветни истражувачки прашања поврзани со секоја од 
хипотезите и ги посочува очекуваните резултати.  
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Во докторскиот труд, кандидатот Тања Мицалевска, дава широк преглед на 
досегашните, теоретски и емпириски истражувања во оваа област и врши аналитички 
осврт на нивните согледувања и резултати. Покрај тоа, таа направи истражување со 
употреба на економетриски алатки за креирање на композитни индекси и регресионен 
модел за испитување на врската меѓу претприемништвото и конкурентноста.  

Врз основа на резултатите, кандидатката заклучува дека поддржувањето на 
претприемништвото во фирмите ќе резултира со поголема конкурентност.  Резултатите 
од студијата покажуваат дека претприемништвото  во индустријата за преработка на 
овошје и зеленук во република Македонија има важна улога и влијание врз 
конкурентноста на индустријата. Имено,  претприемничките компании имаат поголеми 
шанси за да бидат конкурентни од нивните конкуренти. Релацијата меѓу 
претприемништвото и конкурентниста е релативно силна и 70% од конкурентноста во 
компаните во индустријата за преработка на овошје и зеленчук зависи од присуството 
на претприемничко менаџирање, а само 30% од конкрентноста зависи од други 
фактори.  

Резултатите и заклучоците од оваа дисертација имаат научен придонес и 
придонес за практиката затоа што истите имаат екстерна валидност и се применливи  
на сите гранки од индустријата и можат да придонесат за подобрување на 
конкурентноста не само во преработувачката индустрија за овошје и зеленчук, туку и 
за останатите индустрии. Имено, менаџерите од останатите индустрии можат да ја 
користат истата методологија за пресметување на нивната конкурентност и нивниот 
претприемнички потенцијал, да ги согледаат областите во нивните фирми или 
областите во нивното менаџирање каде е потребно подобрување и да работат на тоа.  

 
Поaѓајќи од претходно наведените мислења и констатации, Комисијата 

едногласно и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет во Прилеп докторската дисертација на тема „ Entrepreneurship 
as driver of competititveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing 
industry“/„Претприемништвото како двигател на конкурентноста-Случајот на 
Македонската индустрија за преработка на овошје и зеленчук “ поднесена од 
кандидатот м-р Тања Мицалевска   да ја прифати и да определи термин за јавна 
одбрана. 
 
 
Комисија за оценка на докторската дисертација 
 

1. проф. д-р Марика Башеска – Ѓорѓиеска, Економски факултет –Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, с.р. 

 
2. проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет –Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ Битола, с.р. 
 

3. проф. д-р Василика Куме, Економски факултет, Универзитет Тирана, с.р. 
 

4. проф. д-р Мирослав Гвероски, Економски факултет – Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ Битола, с.р. 

 
5. проф. д-р Снежана Саламовска Мојсовска, Економски факултет –Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, с.р. 
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            To the 
                                                                                                Scientific Council  

Facilty of Economics-  Prilep  
 

 
 
 
Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation 
 
 
 
Scientific Council of the Faculty of Economics- Prilep at his meeting held on 18.12.2015, 
made a decision No. 02-2915/1 to nominate us to be a members of the Committee for 
Assessment of the doctoral dissertation on topic: „Entrepreneurship as driver of 
competititveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing industry“ of 
the candidate MSc Tanja Micalevska, as follows: 
 

 
1. prof.dr. Marika Baseska- Gjorgjieska, Faculty of Economics, UKLO  

2. prof.dr. Dimitar Nikolovski, Faculty of Economics, UKLO  

3. prof.dr. Vasilika Kume, Faculty of Economics,UT 

4. prof.dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics,UKLO 

5. prof. dr. Snezana Mojsovska Salamovska, , Faculty of Economics,UKLO 

 
According to the article No 194 of the University St. Kliment Ohridski Bitola Statute and No 
56 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and studying at the 
third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski”-Bitola, The Committee submits to 
the Scientific Council of the Facilty of Economics- Prilep the following: 

 
R E P O R T 

 

1. Candidate biography 

Tanja Micalevska was born at 09.03.1987, in Bitola, R. Macedonia. She graduated at Faculty 
of Economics in Prilep and was proclaimed as the best gratuated student at UKLO 
University. Then, she completed the master studies at Acounting, Finance and Audit 
Department at The Faculty of Economics in Prilep, and continuated her education at the Phd 
Progmamme DOCSMES. Concerning her work experience, she was engaged as a younger 
proffesor’s collaborator at The Faculty of Economics in Prilep for four years, where her main 
activities and responsibilities were related with practical training related to the subjects and 
accomplishing administrative tasks. Currently, Tanja holds the position Personal assitant at 
The Board of directors in Stopanska banka a.d. Bitola, which according to the International 
Banker and Global finance is best retail bank in Macedonija for the year 2015.  

University studies 
 - B.A. Economics – Acounting, Finance and Audit; University of Bitola, Faculty of 

Economics - Prilep (2005 - 2009) 
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 - M.Sc. - Master study in Acounting, Finance and Audit: University of Bitola, 
Faculty of Economics - Prilep (2009 - 2011). Theme: "The impact of The Global financial 
crisis over the dollar- euro exchange rate". 

 - Ph.D Studies - "Entrepreneurship and SMEs Management", Regional joint 
DOCSMEs Program for Western Balkan Countries - TEMPUS Project - (2012 - to present) 
Publications   

1. The euro crisis"- Fourth International Conference "Building Sustainable Regional 
Economic Development through SME Development" Kosovo, 2011 

2. The use of the electronic banking in The Republic of Macedonia” - International 
conference on application of information and communication technology in economy 
and education (ICAICTEE-2011) Sofia, Bulgaria 

3. The impact of economic crisis on the ease of doing business in Western Balkan 
countries, Second REDETE Conference, International Scientific conference: Economic 
development and entrepreneurship in Transition economies, A search for new 
paradigms. Banja Luka, October 2012 

4. Entrepreneurship in education sector”- Fourth EMUNI Research Souk. The Euro-
Mediterian student research Multi-conference Bringing gaps in Mediterian research 
space. Portorož Slovenia, 2012 

5. Entrepreneurship in education sector”- Fourth EMUNI Research Souk. The Euro-
Mediterian student research Multi-conference Bringing gaps in Mediterian research 
space. Portorož, Slovenia, 2012 

6. Apication on Philops curve on short and long term, International scientific conference 
Migration and labor market, Hotel Montana Palas Krusevo Macedonia, 2012 

7. Distance learning for better education system” -XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA 
“INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA” - TREND 2012, Kopaonik 2012 

8. The application of practice during the study”- XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA 
“INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA” - TREND 2012, Kopaonik 2012 

9. The euro-dollar exchange rate of yesterday and tomorrow, HORIZONS International 
scientific magazine, Year IX, Volume 10 March 2013, Bitola 

10. Practical work of students – theory and practice ”- XVIII SKUP TRENDOVI 
RAZVOJA “INTERNACIONALIZACIJA UNIVERZITETA” - TREND 2013, 
Maribor, Pohorje, Slovenia 

11. European credit system effects over the passing exams in Republic of Macedonia”- 
XVIII SKUP TRENDOVI RAZVOJA “INTERNACIONALIZACIJA 
UNIVERZITETA” - TREND 2013, Maribor, Pohorje, Slovenia 

12. Financing of innovations in fuction of the competiitveness of the companies and the 
national economy,, Forum Scientiae Oeconomia, Innovations and entrepreneurship- the 
micro and macroeconomic perspective, Volume 2, No 3 (2014), Poland, 2014 

13. The busiess climate inWestern Balkan economies: The case of Macedonia, , 
Contemporary reserch issues in economics, management and business, HORIZONS 
International scientific magazine, Year X, Volume 12April 2014, Bitola 

 
 
Study Visits: 

• two weeks study visit at Bologna University Alma Mater Studiorum, Campus Forli - 
School of Economics, Italy, 2013 

Awards 
• Knowing more about Europe and European Union we know more about us, European 

Movement of Macedonia, I (first) place  
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• State competition for Sociology secondary school education in the Republic 
Macedonia, Association of sociologists of the Republic of Macedonia, I (first) place 

 
Certificates 

• ISUM Intermediate Microeconomic Theory International Summer University 
Macedonia 2008 – Ohrid 

• AISEC-Leadership Inspirational Seminar 2011-Prilep 
 

3. Analysis and comments on a doctoral dissertation 
The doctoral dissertation on topic: “Entrepreneurship as driver of 

competititveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing industry” of 
the candidate MSc Tanja Micalevska is written on 223 pages 1.5 line space. In completing 
of this dissertation, the candidate used a number of references including books and journal 
articles, especially foreign literature. 

In this context, the importance of competitiveness and entrepreneurship for the 
prosperity of countries, industries and companies is widely acknowledged. Nowadays, almost 
all economies in the world are trying to improve their competitiveness on domestic and 
international markets. 

The competitiveness of one country is represented by the progress of the country, its 
wealth, growth rate, rising living standards and ability to sell its goods internationally. It is 
mostly related and measured with national productivity, explaining the domestic 
competitiveness of a country, on one side, and with the international trade performance, or the 
national capability to trade on international markets on the other side. 

National competitivenes depends from industrial competitiveness, which is defined as 
‘sustained ability to profitability gain and maintain market share’. There are different 
measures to identify the particular sectors in which one country is more competitive than 
others. With respect to this, the candidate points out the following: industry products share in 
value added, industry share in total manufacturing employment, and industry share in the total 
manufacturing export.  

The greatest share in the value added in The Republic of Macedonia has the food and 
beverages branch, then basic metals, wearing apparel, tobacco products. According to the 
number of employees in branches, as a share in total manufacturing employment in Republic 
of Macedonia lead the following industries: wearing apparel, food and tobacco products, 
footwear, and furniture. The external competitiveness, demonstrated by the exports and value 
added in exports comes from the sectors basic iron and steel, wearing apparel, chemicals, 
refined petroleum products, processed meat, fish, fruit, vegetables and beverages.  

Among the most important sectors with participation in the three criteria, the 
manufacturing added value, exports and employment is the Fruit and vegetable processing 
industry. Most of the companies in the Fruit and vegetable processing industry are micro and 
small enterprises, located near the agricultural areas in the country. They are grouped in 
association named Macedonian Association of Processors and collaborate with each other in 
order to strengthen the cooperation with farmers, public and private institutions, to improve 
their export potential and their competitiveness as well. 

Firm competitiveness presents the ability of firms to continually be efficient, produce 
and deliver products and services that customers prefer to buy before the ones of domestic or 
foreign competitors and keep long term profitability. Macedonian companies mainly compete 
with low prices and use cheap labor force. In order to succeed, they need to develop other 
competitive advantages, such as higher quality, distribution and good service. Competitive 
advantages are commonly developed in firms which are entrepreneurially managed. 
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Entrepreneurial managed firms are those where the managers have vision and skills to 
recognize opportunities, see chances where others do not, take decisions in uncertain 
circumstances, and are oriented to the market perceived and still unperceived needs. The main 
factors that influence over their development, are the business climate, the education and 
networking. Entrepreneurial companies always come out with new creative ideas, combine 
and recombine resources and implement the ideas in a way that satisfies buyer’s needs. In 
order to manage this, they continually look for new better ways for functioning, come out 
with new or improved products, new processes, supplementary services and new markets. 

 
Objectives, goals and research questions  
The subject of research this doctoral study is the relationship among entrepreneurship 

and competitiveness in the companies which opperate in the fruit and vegetable processing 
industry in Republic of Macedonia. The goals that the candidate has posed are mainly 
focused in the following three segments: 

First, by using adequate scientific methodology, to analyze the current situation in 
companies in the Fruit and vegetable processing industry, considering their competitiveness. 
More concretely, to measure and create a common indicator for: 

• The productivity of companies operating in the Fruit and vegetable processing 
industry, taking into account the production versus the average number of 
employees; 

• The profitability of companies, taking into account rates of profitability, revenues 
and costs; 

• The capacity for growth, i.e. the trend in increasing assets in two consecutive 
years; 

• The export performance, i.e. the trend of increasing exports in two consecutive 
years. 

Second, by using the scientific methodology, to analyze the current situation, in terms 
of including entrepreneurship in the managing of companies in the industry. Concretely, to 
measure entrepreneurial potential of managers need to create a common indicator for: 

• Identifying opportunities, or the capacity to see the invisible, their creativity, 
knowledge, experience and the number of contacts they have; 

• Managing resources, or managers’ ability to combine different types of resources, 
to maximize the use of human factor potential, capital and information; 

• Taking risks by identifying personal characteristics of managers, their tendency 
towards experiments, the level of security they expect in the business and the 
investment decisions they make; 

• Innovation in companies, or how much the innovation is present in the systems and 
processes of companies and whether it is supported by the managers; 

• The market approach, the recognition of the importance of marketing in 
companies, focusing on customers’ needs and wishes, as well as orientation 
towards creating long-term relationships with them. 
 

Third, analyzing the relationship of the two indicators with econometric models aimed 
to examine: 

• The correlation of entrepreneurship (including all its elements) and the 
competitiveness of companies in the given industry; 

• The impact of entrepreneurship on competitiveness, which implies that through 
entrepreneurship development the Fruit and vegetable processing industry may 
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exploit the unused potentials of agro-business and, in the same time to improve the 
rural development. 

 

Given that the main markets where the products of the manufacturing industry for 
fruits and vegetables (conserved fruit and vegetable, canned fruit, frozen vegetable) are 
foreign countries, the candidate assumes that they are competitive, and the first hypothesis is 
as follows: Companies in Fruit and vegetable processing industry are competitive. 
Furthermore she assumes that the key factor for their competitiveness is entrepreneurship 
described as recognizing opportunities, taking risks, combining resources to create value, 
introducing innovation and promoting relationship marketing approach. Hence, the second 
hypothesis is as follows: Companies in the Fruit and vegetable processing industry are 
entrepreneurially managed. And the last hypothesis is as follows: The entrepreneurial 
approach in managing companies in the Fruit and vegetable processing industry drives 
their competitiveness.  

 
Research design and methodology 
In the doctoral dissertation, the candidate uses scientific method in the research 

process, and during the realization of the posed objectives. In this context, she has clearly 
defined goal of the research, hypotheses and by collecting primary and secondary data, and 
by processing them, she creates appropriate composite indicators. The composite indicators 
are means for realizing the main goal – discovering the relationship among entrepreneurship 
and competitiveness, as well as, the strength of that relationship by using econometric model, 
which represents a specific scientific contribution of this dissertation. 

The population is consisted by all the companies in Fruit and vegetable processing 
industry in Republic of Macedonia, while the duration of the investigation is one year, 
precisely during the period from December, 2013 to December, 2014. The first concept tested 
among firms is companies’ competitiveness domestically and internationally, and, it is 
derived from the financial indicators of the firms. The data needed for measuring 
competitiveness were obtained by the Central register of Republic of Macedonia. The second 
concept is the presence of entrepreneurship in fruit and vegetable processing firms and the 
entrepreneurial capacity of their managers. It is derived by the questioner which contains 25 
questions concerning entrepreneurial approach in managing companies in this industry. With 
respect to this, there are 6 possible answers for every question, and the design allows 
gradation from strongly positive attitude concerning the statement in the question, to strongly 
negative position on that same statement. 

Composite indicators are created when thematic indicators are compiled into a 
synthetic index, and presented as a single composite measure. Composite indexes are 
powerful information tool because they allow explaining multidimensional phenomena with 
one single measure (the competitiveness or the entrepreneurship).  

Furthermore, the candidate investigates the relationship among the index of 
entrepreneurship and the index of competitiveness through conducting a test of econometric 
models that best suits for this type of study. Namely, she applied the two commonly used 
statistical techniques for investigating relations among variables, correlation and regression 
analysis.  

The aim of the correlation analysis is to investigate whether two variables are related 
with each other, without considering the direction of the relation. In order to see the direction 
of the relation, the candidate applies regression model where the competitiveness index is a 
dependent variable and the entrepreneurship index is independent variable. 
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Findings and significance of the study  
The candidate measures the average competitiveness in the Fruit and vegetable 

processing industry in Republic of Macedonia by using the competitiveness index and points 
out the companies which hold the best position in the industry according to this index. The 
results show that the maximum value of the index measuring competitiveness shows the 
company Vitalia, then, follows Diem, Trgo produkt, Peroli and Industriski ladilnik. 

Then, the entrepreneurship index is measured and the results show that most of the 
companies in the investigated industry are not entrepreneurially managed. The maximum 
value of the index shows that the most entrepreneurial of all companies is the company 
Peroli, and then, follow the companies Mirana, Altra, Ksenos and Vitalia. 

In most of the cases, the same firm that has better score in the competitiveness 
indicators, and in the competitiveness composite index, has better scores in entrepreneurial 
indicators, and consequently in the composite index for entrepreneurship. For example the 
company Vitalia is positioned first according to the competitiveness index, and it is among 
the first five most entrepreneurial companies. Similarly, the company Diem which is second 
by competitiveness is among the seventh most entrepreneurial companies. Trgoprodukt is 
third most competitive, and has high rank for entrepreneurship (seventh position). 
Furthermore, Peroli is in the same time the most entrepreneurial managed company, and 
fourth most competitive company. Industriski ladinlik is among the fifth most competitive 
and the tenth most entrepreneurial firms. Altra holds the third position for entrepreneurship 
and is among the seventh most profitable companies. Mirana and Ksenos also are among the 
first tenth most entrepreneurial and most competitive firms. 

The correlation analysis showed a strong correlation among entrepreneurship and 
competitiveness, while the regression model indicates that entrepreneurship has a high power 
in explaining the competitiveness variation. Namely, 70% of the variation in the 
competitiveness index among firms in fruit and vegetable processing industry is result of the 
entrepreneurship presence in those firms, and the other 30% is a result of other factors. 
Considering that 70 % is not negligible percent, companies should foster entrepreneurship in 
their firms in order to improve competitiveness.  

  

4. Conclusion and Proposal 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral 
dissertation, submitted by the PhD candidate MSc Tanja Micalevska, on topic: 
“Entrepreneurship as driver of competititveness: The case of Macedonian fruit and 
vegetable processing industry”, the Committee for Assessment of the doctoral dissertation 
concluded the following: 

The Doctoral dissertation research is conducted on the basis of the excellent chosen 
and correctly implemented methodological approach. In this context, the candidate has very 
precisely determined the research problem, subject and aims of the research. Furthermore, 
she developed a main hypoteses and several adequate research questions related to the 
hypotheses.  

In the doctoral dissertation the candidate Tanja Micalevska offered a broad review of 
the previous theoretical and empirical research in this field and provided analytical review of 
the findings and results. In addition, she conducted a research by using econometrical tools 
for creating composite indexes and regression model for investigating the relationship 
entrepreneurship- competitiveness. 
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On the basis of the obtained results, the candidate concludes that that supporting more 
firms to be entrepreneurial will result with greater competitiveness. The results from this 
study show the entrepreneurship in the Fruit and vegetable industry in Republic of 
Macedonia has an important influence over the competitiveness of the industry. Namely, the 
entrepreneurial oriented firms have greater chances to be competitive than their competitors. 
The relation between entrepreneurship and competitiveness is relatively strong and 70% of 
the competitiveness in companies in Fruit and vegetable processing industry depends from 
the presence of entrepreneurship in the way companies are managed, and only 30% of the 
competitiveness depends from other factors. 

The results of this research have scientific contribution, but are also extremely useful 
for the practice, mainly because of their external validity and practical application not just in 
the fruit and vegetable processing industry, but in a whole range of other national industries 
as well. For example, managers from other industries can use the methodology and calculate 
their competitiveness and their entrepreneurial potential, then, to see the areas of weaknesses 
in their firms and in their managing approach, in order to fix them. 

Considering the above findings and conclusions, the Commission unanimously and 
with a great pleasure submits the following proposal to the Scientific Council at the Faculty 
of Economics – Prilep: to accept the doctoral dissertation on topic “Entrepreneurship as 
driver of competititveness: The case of Macedonian fruit and vegetable processing 
industry” submitted by the PhD Candidate MSc Tanja Micalevska and to determine the 
date for its public defend. 

 

                                                   Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 
 

1. prof.dr. Marika Baseska-Gjorgjieska, Faculty of Economics, 

UKLO  

2. prof.dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics, UKLO  

3. prof.dr. Vasilika Kume, Faculty of Economics, UT 

4. prof.dr. Miroslav Gveroski, Faculty of Economics, UKLO 
 
5. prof.dr. Snezana Mojsovska-Salamovska, Faculty of Economics, 

UKLO 
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До 
Наставно-научниот совет 
на Економскиот факултет - Прилеп 

        
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата одржана на 
ден 30.11.2015 година, со одлука број 02-2692/1, формира Комисија за оценка на 
докторската дисертација, на тема „Улогата на аграрниот сектор во економскиот развој 
на Република Македонија“ од кандидатката м-р Анита Стамнова, во состав: 

⇒ д-р Мирослав Гверoски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп; 

⇒ д-р Сашо Атанасоски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп; 

⇒ д-р Оливера Костоска, вонреден професор на Економски факултет – Прилеп. 

⇒ д-р Коста Сотироски, редовен професор на Економски факултет – Прилеп; 

⇒ д-р Димитар Николоски, вонреден професор на Економски факултет – Прилеп. 
 

По разгледувањето на докторската дисертација, а врз основа на член 53 став 1 од 
Правилникот за единствените основи за организирање последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски” 
– Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп 
го поднесува следниов: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
Кратки  биографски податоци за кандидатот 

 
Кандидатката, Анита Стамнова, е родена на 29 ноември 1974 година во Велес, 

со постојано место на живеење на улица „Дебарца“ 57/20 во Скопје. Основно 
образование, таа, завршува во Велес во 1990 година, во Основното училиште „Св. 
Кирил и Методиј“. Средното образование, исто така, го завршува во Велес во 1993 
година, во УСО „Јовче Тесличков“, а во текот на школувањето во основното и 
средното образование таа покажувала одличен успех.  
 Во 1993 година А. Стамнова се запишува, како редовен студент, на 
Економскиот факултет – Скопје, на отсек Деловна (бизнис) економија, група 
финансиско-сметководствен менаџмент и истиот го завршува на 21 мај 1998 година.  

А. Стамнова студиите ги продолжува на последипломските студии  по 
Монетарна економија на Економскиот факултет во Скопје и во предвидениот рок, ги 
завршува испитите. Кандидатката, на 07 ноември 2005 година, успешно го одбранува 
магистерскиот труд, на тема „Анализа на банкарските ризици“, изработен под 
менторство на проф. д-р Михаил Петковски.  

Своето стручно и научно надоградување го продолжува со изработка на 
докторска дисертација на тема „Улогата на аграрниот сектор во економскиот развој 
на Република Македонија“. 

Oд 01 февруари 2014 година е назначена за член на Управниот одбор и 
директор за комерцијални работи на АД Електрани на Македонија.Во април 2010 
година е именувана за заменик-директор на Државниот завод за статистика на 
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Република Македонија и оваа функција ја извршувала се до 31 јануари 2014 година. Во 
својата  кариера работела во Државниот завод за статистика како советник во секторот 
за национални сметки, во периодот 26.10.2000 - 04.03.2010 година и во Дирекцијата за 
задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати како раководител на секторот за 
материјално и финансиско работење во периодот 04.03 -  07.04.2010 година.  

Кандидатот успешно и со голема посветеност, ентузијазам и коректен однос ги 
извршува своите обврски што може да се потврди со континуираното напредување во 
професионалната кариера.  

Има реализирано повеќе студиски престои за агро-монетарните статистики во  
земјите членки на Европската Унија. Исто така, таа има добиено многубројни 
сертификати за активно учество во повеќе обуки и семинари и е член на Комората на 
вештаци на Република Македонија - поседува лиценца за вештачење од областа на 
материјалното, финансиското и сметководственото работење. 

Кандидатката одлично го познава и активно се служи со англискиот  јазик, за 
што се има стекнато со меѓународни дипломи, и тоа: FCE (First Certificate), University 
of Cambridge, ESOL Examination,  June 2005 и BEC (Business English Certificate 
Vantage), University of Cambridge, ESOL Examination, June 2006. Од компјутерските 
вештини, таа има одлични познавања на апликациите од Microsoft Office пакетот, како 
и работа со интернет.  
 

Научно-истражувачка дејност 
Кандидатката, м-р Анита Стамнова има богат истражувачки опус што се состои 

од многубројни учества на меѓународни конференции и самити како во земјата, така и 
во странство. Како позначајани трудови на кандидатката можат да се набројат 
следниве:  
 „Анализа на банкарските ризици“, (магистерски труд), Економски факултет - 

Скопје,  Скопје, 2005; 
 „Economic Accounts for Agriculture in the Republic of Macedonia“, Aulanko -Finland, 

2007; 
 „Statistical Farm Register and Farm typology in the Republic of Macedonia“, 

Kampala-Republic of Uganda, 2010; 
 „Пописот на населението во Република Македонија“, Економија и бизнис - 

Скопје, 2010; 
 „Agricultural statistics in the Republic of Macedonia“, Скопје, 2010. 
 
Како позначајни учества на меѓународни конференции и самити во странство можат да 
се набројат следниве: 
 „Clean energy finance Europe 2016“, Лондон, февруари 2016 година; 
 „Energy Summit for Southeast Europe“, Букурешт, декември 2015; 
 „Energy risk- REMIT, MADII & MAR“, Лондон, ноември 2015; 
 „Семинар од областа на јавните набавки“, Софија, септември 2015; 
 „Power market & cross- border trading“, Софија, април 2015; 
 „2 nd Annual European Forum on Contract Risk Management for Utilities and Power 

Generation industry“, во Берлин, март 2015; 
 Учество на мисија за „Статистики на туризмот“, реализирана во Словенечкиот 

завод за статистика, декември 2012 година; 
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 Состанок на подкомитетот за економски и финансиски прашања- ECFIN во 
Брисел, како претставник на државниот завод за статистика на РМ, март 2011 
година; 

 Конференција земјоделски статистики во Уганда, октомври 2010 година; 
 Работилница „Пачиоли- книговодствена мрежа на фарми на Европската Унија“ 

во Белгија, септември 2010 година; 
 Состанок за агромонетарни статистики во Италија, јули 2010 година; 
 Обука за формирање на регистар на земјоделски стопанства, Унгарија, 

декември 2009 година; 
 Обука за спроведување на земјоделски пописи и за спроведување на структурни 

истражувања, Луксембург 2009 година; 
 Учество на состаноци во Евростат, Луксембург: октомври и ноември 2004, ноември 

2005, 2006 и 2009 година за Економски сметки во земјоделството и за 
Квартални национални сметки во 2001 година; 

 Пачиоли работилница за развој на EU FADN (книговодствена мрежа на фарми 
на ЕУ), Aulanko Finska, август 2007 година; 

 Април, мај и јуни 2005 година, учество на тримесечна обука за статистичка 
методологија во Унгарија; 

 Студиски престој за агромонетарни статистики во заводот за статистика на 
Република Ирска, август 2004 година; 

 Пачиоли работилница за развојот на FADN (книговодствена мрежа на фарми 
на ЕУ), Париз, април 2004 година; 

 Едномесечна обука за земјоделски статистики во заводот за статистика на 
Шведска, ноември 2003 година; 

 Учество во преговарачкиот тим во Шведска за отпочнување на активностите за 
проектот „Унапредување на земјоделските статистики на Република 
Македонија“, јануари 2003 година;  

 Студиски престој за земјоделски статистики во заводот за статистика на Австрија, 
септрмври 2002 година; 

 Учество на семинарот „Македонска берза на хартии од вредност и симулација на 
беррзанско работење“, Економски факултет - Скопје, 1998 година. 

 
Анализа и коментар на докторската дисертација 

Докторската дисертација на кандидатката, м-р Анита Стамнова, се заснова на 
самостојна и континуирана активност и актуелизира голем број прашања, проблеми и 
дилеми поврзани со аграрниот сектор и неговото влијание врз економскиот развој. 
Според приложените научни и стручни анализи, како и постигнатите резултати од 
истражувањето, може да се оцени дека кандидатката, м-р Анита Стамнова, 
финализираниот материјал и содржина ги има компонирано и дизајнирано на достојно 
ниво на докторски труд,  што ќе биде од особена важност за пошироката јавност како 
во земјата, така и пошироко. 

Темата што е предмет на истражување е современа, теоретска и апликативна, 
такашто со својата актуелност и атрактивност, сè поинтензивно се наметнува како 
реалност и во Република Македонија. Проблематиката во дисертацијата е од областа на 
агроекономијата, актуелна и не е многу обработувана во Република Македонија.  

Имено, аграрниот сектор има големо значење за економскиот развој на 
Република Македонија. Значењето се согледува, пред сè, преку учеството на 
додадената вредност, што се создава во аграрниот сектор, во структурата на БДП. 
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Организираниот настап на македонските земјоделски стопанства на меѓународните 
пазари е основниот предуслов за зголемување на извозот на земјоделските производи и 
подобрување на надворешно-трговската размена со земјоделски производи. Тоа, пак, 
вклучува подобрување на протекот на информации, а меѓу другото и преку користење 
на интернетот, како современа алатка што дава многу можности за истражување на 
побарувачката на светските пазари, како и натамошно подобрување на политиката за 
субвенционирање на извозот. 

 Во процесот на интеграција на Република Македонија во Европската Унија е 
потребно следење на развојот на Заедничката земјоделска политика на ЕУ. Голем дел 
од буџетот на ЕУ е наменет за развој на земјоделскиот сектор. Поддршката што ЕУ ја 
дава е во различни облици и за различни намени, и тоа: преку субвенции на одделни 
земјоделски култури, директни плаќања на земјоделските производители, поддршка за 
инвестициите и трговијата. И покрај корисностите од заедничката земјоделска 
политика на ЕУ за земјоделските производители и потрошувачите (преку зголемување 
на квалитетот и квантитетот на понудата на земјоделски производи на европските 
пазари) од Европската Унија стигнуваат и многу сериозни критики, што заслужуваат 
внимание. Како резултат на многубројните критики, Заедничката земјоделска политика 
има претрпено реформи во поглед на целите на нејзиното постоење и инструментите 
што се користат за спроведување на целите. 

Истражувањето е презентирано во ракопис што опфаќа 319 страници, 
компјутерски печатен текст, во којшто се вклучени 121 табели, 48 графикони, голем 
број квантитативни анализи, 163 фусноти и многубројна странска и домашна  
литература. Имено, широкиот опус на користена литеарура се состои од 171 книги, 
трудови од домашни и странски автори, списанија и специјализирани документи и 
законски прописи, како и многубројни интернет страници.  

 Имајќи ја предвид комплексноста на истражуваната проблематика, 
композицијата на докторската дисертација, покрај воведот и заклучните согледувања, 
се состои од пет делови што сочинуваат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
една кохерентна целина, и тоа:  
 
Глава 1 

Економскиот развој на РМ – состојби и текови 

Глава 2 

Аграрниот сектор и економскиот развој 

Глава 3 
Аграрот во Европската Унија 

Глава 4 
Аграрот во земјите на Западен Балкан   

Глава 5 

Анализи на аграрниот сектор во Република Македонија  
 
Во воведот кандидатката ја презентира комплексноста и 

мултидисциплинарноста на предметот на истражување, имплицитно наметнатите 
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проблеми, методолошката рамка, имлементирана во докторската дисертација, а 
посебно внимание посветува на општата цел на истражувањето - согледување на 
перспективите за економски развој на Република Македонија и расветлувањето на 
вистинските состојби со посебен акцент на значењето на аграрниот сектор за 
економскиот развој, имајќи го предвид неговото место и значење за македонската 
економија, а се со цел да се помогне во правилното креирање на земјоделските 
политики во Република Македонија. Во контекст на општата цел, кандидатката јасно 
ги дефинирала и посебните цели, и тоа: 

 
- анализа на макроекономскиот амбиент во Република Македонија за да се 

согледа местото и улогата на одделните сегменти/сектори во вкупниот 
економски живот; 

- анализа на Заедничката земјоделска политика на ЕУ и тоа посебно на 
руралните политики на ЕУ за да се согледаат стратегијата и главните цели 
на ЕУ во однос на аграрот, што е многу значајна информација во 
евроинтеграциските процеси на РМ; 

- преку компаративната анализа на аграрот во земјите на Западен Балкан, да 
се согледа местото и улогата на аграрот во овие земји и предностите и 
недостатоците на аграрниот сектор во РМ; 

- истражување на  перформансите на земјоделскиот сектор, преку 
расветлување на економската состојба на овој сектор, со што ќе се создаде 
основа за донесување ефикасни одлуки од страна на креаторите на 
земјоделската политика, земјоделските стопанства и другите заинтересирани 
субјекти; 

- анализа на состојбата и развојот на аграрниот сектор во Република 
Македонија, низ призмата на неговите импликации врз развојот на 
македонската економија; 

- анализа на клучните бариери за развојот на аграрниот сектор во Република 
Македонија; 

- интерпретирање на клучните констатации, предлози и мерки за 
поттикнување на развојот на аграрниот сектор . 

 
Во првата глава, од првиот дел на трудот, кандидатката се осврнува на 

макроекономскиот амбиент во Република Македонија, пред сè, преку политиката за 
одржување на макроекономската стабилност и напорите за зголемување на 
економскиот раст. Економските движења ги разгледува преку движењата на бруто 
домашниот производ, инфлацијата, пазарот на труд, како и движењата во 
надворешниот, монетарниот и фискалниот сектор. Посебно внимание кандидатката 
посветува на економскиот раст и конкурентноста врз трајна основа, повисоката стапка 
на вработеност, растот на животниот стандард и квалитетот на живеење.  Со оглед на 
тоа што зголемувањето на домашните и странските инвестициите и подобрувањето на 
квалификациите на работната сила имаат голем придонес за зголемувањето на 
економскиот развој, значењето на инвестициите се согледува преку нивното учество во 
структурата на бруто-домашниот производ. Преку разработка на тие податоците, 
кандидатката, овде го прикажува учество и на територијалните единици во 
создавањето на бруто домашниот производ на Република Македонија. 

Во втората глава, од овој дел, кандидатката се посветува на земјоделството, 
преку обработување на неговите функции, пред сè, како извор на храна, извор на 
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суровини за индустријата, извор на работна сила за индустријата и останатите 
дејности, извор на акумулација, како и неговата функција во надворешнотрговската 
размена. Во оваа глава посебно се обработени економските мерки на аграрната 
политика, како дел од вкупните мерки што и стојат на располагање на секоја држава. 
Имајќи го предвид техничко-технолошкиот развој на индустријата, што е предуслов за 
развој и осовременување на земјоделството, овде се објаснети можностите за 
ослободување од натуралниот карактер на земјоделството и вклучување во 
современите економски текови. Посебно внимание кандидатката посветува на 
современиот начин на земјоделско производство, преку управување со земјоделските 
капацитети и земјоделските имоти, користејќи компјутерско поврзување на сите 
релевантни институции за добивање на потребните информации што понатаму 
придонесуваат за зголемување на земјоделското производство. 

Вториот дел од трудот, претставува аналитички приказ на аграрниот сектор во 
Европската Унија и земјите на Западен Балкан. Тука, во третата глава, се анализирани 
земјоделскиот сектор во Европската Унија, преку обработување на Заедничката 
земјоделска политика на Европската Унија (EU Common Agricultural Policy). Притоа, 
посебно се анализирани одделните шеми за поединечни плаќања, како и премиите за 
одделни земјоделски производи, при што се прикажани директните плаќања на 
производителите, според големината на класите. Посебен акцент овде е ставен на 
политиката на руралниот развој на Европската Унија и мерките што се преземаат за 
анимирање во помалку преферираните предели, преку зголемување на квалитетот на 
живот во овие области.   

Во четвртата глава од трудот кандидатката прави анализа на земјоделството во 
земјите од таканаречениот Западен Балкан. Гледано од теоретски и практичен аспект, 
кандидатката овде се занимава со истражување на предизвиците и импликациите на 
земјите од Западен Балкан од примената на европската политика за рурален развој, но 
и на заедничката земјоделска политика. Имајќи го предвид различното ниво на развој 
во овие земји, преку компаративна анализа, се прикажани можностите од забрзан 
развој во земјоделскиот сектор, пред сè, преку податоците за вработеноста во 
земјоделството, неговото учество во бруто домашниот производ, во извозот итн. 

Во третиот дел од трудот е спроведена конкретна анализа на состојбите и 
перспективите на аграрниот сектор во Република Македонија. Преку користење на 
торетските поставки од првиот дел на трудот кандидатката прави обид за анализа на 
остварувањата на аграрниот сектор во Република Македонија, со користење, пред сè, 
на економските показатели. Тука, кандидатката, посебно го анализира инструментот за 
претпристапна помош (ИПА), за којшто Република Македонија, во процесот на 
добивање согласност за членство во ЕУ, како земја со статус членка-кандидат се здоби 
со правото за негово користење, како и инструментот за претпристапна помош за 
рурален развој – ИПАРД (2007 – 2013), што претставува пристап до фондовите на 
Европската Унија, наменети за финансиска помош за одржливо земјоделство и рурален 
развој. Основа за анализа, притоа, се расположливите податоци во Република 
Македонија, и тоа податоците од последниот попис на земјоделство од 2007 година, но 
и  од останатите пописи; податоците од истражувањата за производство, но и 
истражувањата од областа на агроекономија. Кандидатката тука анализира и состојбата 
со пазарот на трудот, расположливата работна сила и просечните плати во овој сектор. 
Преку анализа на регионалните податоци, кандидатката дава приказ за дистрибуцијата 
на производството на одделни земјоделски производи во различните региони на 
Република Македонија. Посебно внимание, во овој дел е посветено на перформансите 
на индивидуалните земјоделски стопанства, а е направена и компаративна анализа со 
земјоделските деловни субјекти.  
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На крајот од дисертацијата кандидатката ги презентира клучните наоди и 
заклучоци од теоретските и апликативните истражувања на докторската дисертација. 
Воедно, во овој сегмент, се сумирани и одделни препораки за формулирање и 
креирање ефикасен модел на аграрна политика. 
 

Научен придонес на докторската дисертација 
 

            Темата што ја обработува кандидатката, Анита Стамнова, во докторската 
дисертација е исклучително актуелна и атрактивна како за современата теорија така и 
за стопанската практика. Оваа актуелност особено доаѓа до израз во современите 
услови на стопанисување, затоа што аграрниот сектор одсекогаш има посебно значење 
за економскиот развој на националната економија.  

Анализирајќи ги резултатите, што се презентирани во докторската дисертација 
и споредувајќи ги со поставените цели, може да се заклучи дека кандидатката, во 
поголем дел, успешно го реализирала истражувачкиот процес, при што доаѓа до израз 
нејзиниот методолошки приод, што е неопходен за ваков вид научни трудови. Имајќи 
ги во предвид комплексноста на истражуваната проблематика и нејзината актуелност 
сметаме дека истражувањето претставува вистински предизвик за натамошни 
испитувања и дополнувања. 

Според повеќе аспекти, цениме дека кандидатката Анита Стамнова, со 
изработката на оваа докторска дисератација, дава соодветен придонес во 
истражуваната област, што се гледа од следново:  
 теоретски осврт на третманот на аграрниот сектор низ ставовите на различни 

теоретичари, како и критичен осврт на концептот за економскиот развој и 
неговите детерминанти, преку анализа на состојбите и тенденциите во 
современите пазарни економии; 

 детална елаборација на современите ставови за придонесот на аграрниот сектор 
во економскиот развој, т.е неговиот придонес во производството, додадената 
вредност, креирањето работни места и надворешната трговија; 

 идентификување на специфичности на аграрот, преку укажување на придонесот 
на аграрните политики за постигнување одредено ниво на земјоделско 
производство и укажување на поврзаноста со развојот на останатите сектори од 
економијата и потребата од користење на современи информатички технологии; 

 укажување на основните цели на Заедничката земјоделска политика на 
Европската Унија за заштита на земјоделските производители во земјите членки 
од конкуренцијата и заштита на европските потрошувачи, со посебен акцент врз 
квалитетот и безбедноста на храната; 

 кандидатката извршила особена анализа на критиките на Заедничката 
земјоделска политика на Европската Унија за нејзиниот протекционистички 
пристап, неприродните зголемувања на цените на храната и недоволната 
заштита на животната средина; 

 анализирање на аграрот како значаен сектор за земјите од Западен Балкан и 
разработување на неговите карактеристики со посебен нагласок на 
екстензивноста на земјоделско производство и расцепканоста на земјоделското 
земјиште, како и анализирање на постигнатите резултати во реформите на 
аграрниот сектор со цел истиот да ги задоволи стандардите и барањата на 
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Заедничката земјоделска политика на ЕУ коишто овие земји потребно е да 
направат во процесот на пристапување кон ЕУ; 

 преку компаративната анализа на аграрот во земјите на Западен Балкан, се 
согледува местото и улогата на аграрот во овие земји и предностите и 
недостатоците на аграрниот сектор во РМ; 

 детална ретроспектива и анализа на состојбата и развојот на аграрниот сектор 
во Република Македонија, низ призмата на неговите влијанија за ублажување на 
некои негативни состојби во македонската економија, поврзаноста и 
меѓузависноста со останатите сектори во економијата, развојот на агротуризмот,  
неговата продуктивност и производство; 

 истражување на перформансите на аграрниот сектор преку расветлување на 
состојбите со менаџирањето во македонскиот аграр и неговата секторската 
структура како основа за донесување ефикасни одлуки од страна на креаторите 
на земјоделската политика, земјоделските стопанства и другите субјекти; 

 предлагање концепт и политика за развој на аграрниот сектор во Република 
Македонија, при што се предложени многубројни мерки во насока на: неговото 
уредување, потребните измени и дополнувања во согласност со Заедничката 
земјоделска политика на ЕУ, подигнување на конкурентската способност на 
македонскиот аграр, одржување на пристојно ниво на животниот стандард на 
населението кое живее во руралните средини, позначајна поддршка и 
искористување на ИПА фондовите, а особено преку петтата компонента- 
ИПАРД која се однесува на руралниот развој, искористување на погодните 
природните предуслови, остварување порамномерен регионален развој, 
надминување на негативни трендови во структурата на земјиштето, развојот на 
пазарите за земјоделски производи.  

 

Констатација и предлог 
Врз основа на претходно изнесеното, може да се констатира дека кандидатката, 

м-р Анита Стамнова, извршила студиозно и темелно истражување,  при што дава 
широка понуда на конструктивни одговори на прашањата, што беа поставени како 
цели за истражување во докторската дисертација, на тема: „Улогата на аграрниот 
сектор во економскиот развој на Република Македонија“, а со тоа се дава 
соодветен придонес во истражуваната област.  

Поаѓајќи од наведените констатации и мислења, Комисијата позитивно ја оцени 
докторската дисертација на кандидатката, м-р Анита Стамнова, на тема: „Улогата на 
аграрниот сектор во економскиот развој на Република Македонија“, и едногласно, 
а и со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот 
факултет – Прилеп да ја донесе следнава: 

 

О Д Л У К А 
1. Се прифаќа Извештајот за позитивна оценка на докторската дисертација на м-р 

Анита Стамнова, на тема: „Улогата на аграрниот сектор во економскиот 
развој на Република Македонија“.  

2. Се определува Комисија за одбрана на докторската дисертација, којашто ќе ја 
закаже и организира јавната одбрана.  
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 Комисија за оценка на докторската дисертација 

Лектура, 
Винета Огненоска с.р. 

д-р Мирослав Гверoски, редовен професор, Економски 
факултет – Прилеп с.р. 

 д-р Сашо Атанасоски, редовен професор, Економски 
факултет – Прилеп с.р. 

 д-р Оливера Костоска, вонреден професор Економски 
факултет – Прилеп с.р. 

 д-р Коста Сотироски, редовен професор на Економски 
факултет – Прилеп с.р. 

  д-р Димитар Николоски, вонреден професор на 
Економски факултет – Прилеп с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 

БИОЛОГИЈА (10200) И БИОХЕМИЈА (10201) НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА 

 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” - Битола, со Одлука бр. 02-222/12 од 25.02.2016 година не избра за 
членови на Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области 
Биологија (10200) и Биохемија (10201). 
Комисијата во состав: д-р Јованка Тутеска, редовен професор на Факултетот за 
биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола (претседател), д-р 
Јорданка Димовска, редовен професор (во пензија) на Природно-математичкиот 
факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј“ (член) и д-р Љупче Кочоски, редовен 
професор на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св. Климент Охридски“ 
- Битола (член), по разгледувањето на приложената документација го поднесува 
следниот 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на 11.02.2016 
година се пријави само кандидатот д-р Мила Арапческа. 
 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
Кандидатот, д-р Мила Арапческа е родена на 03.02.1973 год. во Прилеп каде завршила 
oсновно и средно училиште. Понатамошното образование го продолжила на 
Универзитетот во Белград, на Биолошкиот факултет, студиска група молекуларна 
биологија и физиологија. Дипломирала на 24.09.1998 година со просечен успех 8.36 и 
оценка 10 на дипломскиот испит. Во учебната 1999/2000 година се запишала на 
последипломски студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје, студиска група молекуларна биологија. Последипломските студии 
ги завршила со просечен успех 10. Магистрирала на 13.01.2005 год. одбранувајќи го 
магистерскиот труд под наслов “Експресија на гените на вирулентност кај Salmonella 
Typhimurium SL1344 како одговор на различни стресогени услови. Microarray анализа”, 
со што се здобила со научен степен Магистер на биолошки науки. 
На 27.09.2007 год. од Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет, 
одобрена и е изработка на докторска дисертација под наслов: “Биохемиски промени во 
маснокиселинскиот статус на млекото кај високо млечни крави од холштајн фризиска 
раса во зависност од одредени физиолошки услови”. Истата упрешно ја одбранила на 
21.06.2011 година со што се стекнала со научен степен Доктор на биолошки науки. 
За време на додипломските студии била стипендист на Министерството за 
образование, а во текот на последипломските студии била корисник на стипендија од 
Министерството за наука. 
Од странските јазици активно го владее англискиот јазик. 
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НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
Кандидатот д-р Мила Арапческа активно е вклучена во наставно-образовната дејност 
на Факултетот за биотехнички науки. Во 2002 година е избрана во звање помлад 
асистент, а во 2005 година во звање асистент по група биолошки предмети на 
Катедрата за биолошки науки при Факултетот за биотехнички науки во Битола. Во 
истото звање повторно е избрана во 2008 година. На 16.09.2011 година избрана е во 
наставно научно звање доцент од научните области Биологија и Биохемија на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола. Вклучена е во реализација на наставата на 
сите три циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки. На првиот циклус 
студии реализира настава по наставните дисциплини: Биологија, Клеточна биологија 
со хистологија, Биохемија, Микробиологија на анимални производи и Биолошка 
безбедност на храната, на вториот циклус студии член е на предметните комисии по 
наставните дисциплини: Методи во научноистражувачката работа, Генетика, Биолошка 
безбедност на храната и Зачински растенија и зачини, а на третиот циклус студии член 
е на предметните комисии по наставните дисциплини: Токсикоинфекции и 
интоксикации со храна, Биохемија на храна, Современи постапки за стабилизација и 
конзервирање на прехранбени производи, Одбрани поглавја од ензимологија и Методи 
за екстракција и анализа на биолошки активни материи од зачински и лековити 
растенија. 
Со Решение бр 12-266/2 од 30.04.2015 година од Одборот за акредитација и евалуација 
на високото образование е констатирано дека ги исполнува условите за ментор на 
магистерски трудови. 
Во периодот од изборот во звање доцент е ментор и член во комисии за одбрана на 
дипломски работи. Исто така ментор е на магистерски труд, член во комисии за 
подобност на кандидат и тема за изработка на магистерски трудови, како и член во 
комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови. Член е и на комисија за оценка и 
одбрана на докторска дисертација на Факултетот за биотехнички науки, како и на 
комисија за оценка на докторска дисертација на Факултетот за земјоделски науки и 
храна. Исто така била член на рецензиони комисии за избор во звање, а има изготвено 
и голем број на мислења за изработени докторски дисертации. 
Коавтор е на универзитетскиот учебник “Зачински и лековити растенија - 
производство и употреба”, наменет за студентите на Факултетот за биотехнички науки. 
Активно учествува и во изработка на елаборати за студиски програми на трите циклуси 
студии на Факултетот за биотехнички науки. 
 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
Паралелно со наставната дејност, д-р Мила Арапческа активна е и на полето на 
научноистражувачката дејност. Како истражувач учествува во реализација на следните 
научно-истражувачки проекти: 
2004 – 2006: “Идентификација на ботаничкото потекло и анализа на хемиските 

параметри на медот од подрачја во Македонија и Хрватска“ 
(Билатерален меѓународен проект со Р. Хрватска. Министерство за 
образование наука). 
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2008-2009: “Екстракција на етерични масла од зачински и лековити 
растенија“.(Развојно истражувачки проект. Министерство за 
образование и наука). 

2009-2012: “Using local resources for microregional development sustainable 
agribusiness and tourism in the southern Balkans” - SATIS 
Tempus Project JP 159143. 

2011-2015: “Omics Technologies for Crop Improvement, Traceability, Determination of 
Authenticity, Adulteration and Origin in Saffron” – SAFFRONOMICS  

  COST Action FA1101 – член на Управниот одбор. 

2012-2013: “Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation 
Technologies” – MAK 5007 

  International Atomic Energy Agency – IAEA. 

2012-2013: “Interactive Farmers Support System for Efficient water use management” –
RULAND 
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership 2007 -2013. 

2015-2017: “Soil degradation assessment and rehabilitation strategies for sustainable land 
use planning“ – TERRA MED 
IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former Yugoslav Republic of 
Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership 2007 -2013 – член 
на Управниот одбор. 

 

Објавени научни и стручни трудови 
Д-р Мила Арапческа е автор и коавтор на 92 научни и стручни трудови, публикувани 
во меѓународни списанија, меѓународни публикации, на меѓународни конгреси и 
симпозиуми. 

1. Hristovski N.D., Krsteva E., Kozarovski N., Arapceska M., Hristovska J. (2003): Total 
number of microorganisms in sheep′s milk and white–soft cheese in different phases of 
technological process in Macedonia. Ist FEMS Congress, 29 June-3 July 2003. Ljubljana, 
Slovenia. Abstract Book, FEMS Microbiology Letters Vol 222 (s1), pp: 31. 

2. Kozarovski N., Hristovski N., Arapceska M., Hristovski M., Hristovska J., Makrievski S. 
(2004): Production and processing of sheep’s milk in white cheese in Pelister region of 
Macedonia. Symposium Veterinary and Animal Husbandry in Production of Healthy Safe 
Food. Herceg Novi. Proceeding Abstract, pp: 56. 

3. Arapceska M., Tuteska J. (2004): Effect of 8-Cl-cAMP on fraction of leukocyte cell lineage 
in peripheral blood on wistar rats. 12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation. 
Neptun, Romania.Abstract Book,. pp: 59. 

4. Tuteska J., Trajkoska T., Arapceska M. (2004): Superoxide dismutase and glutathione 
peroxidase status in patients with atherosclerosis. 12th Meeting of Balkan Clinical Laboratory 
Federation. Neptun, Romania. Abstract Book,. pp: 100. 

5. Hristovski N., Arapceska M., Hristovska J., Makrievski S. (2004): The total number of 
microorganisms in the milk from the repurchase of A.D. Mlekara, Bitola, Macedonia. 2nd 
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Central European Meeting, 5th Croatian Congress of Food Technologists, Biotechnologists 
and Nutricionists. Opatija. Croatia. Book of Abstracts, pp: 29. 

6. Arapceska M., Tuteska J., Jankuloski Z. (2005): Effects of 8-Cl-cAMP on Haematological 
Parameters in Peripheral Blood on Wistar Rats. 16th IEFC-FESCC European Congress of 
Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine-EUROMEDLAB 2005.Galsgow. Clinica 
Chemica Acta. Vol. 355, Supplement, pp: 295-296. 

7. Тутеска Ј., Стојковски В., Арапческа М., Трајкоска Т. (2005): Корелација помеѓу 
концентрацијата на калциум и крвниот притисок. 4ти Конгрес на медицински 
биохемичари на Македонија. Струга. Книга на апстракти, пп: 57. 

8. Hristovski N., Stojanovski S., Arapceska M., Popovic E., Kostic D., Jovanovska M. (2005): 
Ihtiofauna and its parasites in river Dragor (Bitola, Macedonia). Veterinarski Glasnik. Vol. 59, 
pp: 785 – 793. 

9. Jankuloski Z, Arapčeska M, Bičevska M., (2005): Pakovanje mesnih prerađevina u "Serovski 
Komerc" DOOEL - Bitola. Smotra Naucnih radova studenata, sa međunarodnim učešćem. 
Čačak. R. Srbija. Zbornik radova. Vol. 4. br.4, pp: 29-35. 

10. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Dimanoska M (2005): Pakovanje pavlake, maslaca, topljenog 
sira i sirnog namaza u IMB “Mlekara” A.D. Bitola. Smotra Naucnih radova studenata, sa 
međunarodnim učešćem. Čačak. R. Srbija. Zbornik radova. Vol. 4. br.4, pp: 37-43. 

11. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Kitanovski D., Petkovski D., Presilski S. (2005): Osnovni 
pokazatelji stanja poljoprivredne proizvodnje u Republici Makedoniji. Zbornik radova II 
Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Poljoprivreda i lokalni razvoj“ – Vrnjačka Banja, R. 
Srbija. pp: 259-263. 

12. Јанкулоски Ж., Муминовиќ Ш., Арапческа М. (2005): “Зачински и лековити растенија 
– производство и употреба” (универзитетски учебник) Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола. 

13. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Dimitrovska G. (2006): Zavisnost prinosa ukupnog šećera od 
režima navodnjavanja i đubrenja šećerne repe u Pelagoniji. XI Savetovanje o Biotehnologiji. 
Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12) knjiga I, pp: 221 – 225. 

14. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Dimitrovska G. (2006):Zavisnost prinosa kristalnog šećera od 
režima navodnjavanja i đubrenja šećerne repe u Pelagoniji. XI Savetovanje o Biotehnologiji. 
Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12) knjiga I, pp: 233 – 237. 

15. Kitanovski D., Dimitrovska G., Arapčeska M. (2006): Emulgirujuća sposobnost junećeg 
mesa. XI Savetovanje o Biotehnologiji. Čačak, Srbija. Zbornik radova, Vol. 11 (11 – 12) 
knjiga II, pp: 427 – 429. 

16. Gracieux P., Le Gall S., Cheron A., Hubler-Barloy F., Arapčeska M., Bonnaure-Mallet M., 
Jolivet-Gougeon A. (2006): Establishment of the Gene Expression Pattern in Standard log 
Phase Growth before the Analysis of Particular Conditions by DNA Microarray. 13th 
International Symposium Salmonella and Salmonellosis, Saint-Malo, France. Proceedings, pp: 
127-128. 

17. Tuteska T., Stojkovski V., Arapčeska M. (2006): The Correlation between the concentration 
of Serum Lipase and Triglicerides. 14th Meeting of Balcan Clinical Laboratory Federation. 
Sofia, Bulgaria. Abstract Book, pp: 93. 
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18. Tuteska T., Arapčeska M., Dimcevski V. (2006): Effect of Erythropoetin on Some 
Hematological Parameters in Patients on Hemodialysis. 14th Meeting of Balcan Clinical 
Laboratory Federation. Sofia, Bulgaria. Abstract Book, pp: 119. 

19. Tuteska T., Arapčeska M., Dimcevski V. (2006): Metabolic Status in Patients with Chronic 
Renal Insufficiency. 14th Meeting of Balcan Clinical Laboratory Federation. Sofia, Bulgaria. 
Abstract Book, pp: 138. 

20. Jankuloski Ž., Arapčeska M., Jankulovski N. (2007): Uticaj različitih režima navodnjavanja i 
đubrenja na dinamiku formiranja lisne površine šećerne repe. XII Savetovanje o biotehnologiji 
sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13): 387-392. 

21. Arapčeska M., Tuteska J., Jankuloski Ž., Jankulovski N. (2007): Efects of 7-Thia-
Oxoguanosine on Haematological Parameters of Peripheral Blood in Wistar Rats. 17th IEFC-
FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine -
EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Vol. 45, 
Special Supplement, pp: 110. 

22. Arapčeska M., Jolivet-Gougeon A., Barloy-Hubler F., Tuteska J., Jankuloski Z., Gracieux P. 
(2007): Microarray Analysis of Salmonella enterica Typhimurium SL1344 Gene Expression 
in Response to Oligotrophic Stress. 17th IEFC-FESCC European Congress of Clinical 
Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine. Vol. 45, Special Supplement, pp: 298. 

23. Tuteska J., Janeva S., Stojkovski V., Arapčeska M. (2007): Correlation between Parathormon 
Level and Concentration of Calcium and Phosphorus of Children with Renal Ostheodistrophy 
on Peritoneal Dialysis. 17th IEFC-FESCC European Congress of Clinical Biochemistry and 
Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine. Vol. 45, Special Supplement, pp: 440. 

24. Tuteska J., Stojkovski V., Trajčevska A., Arapčeska M. (2007): Biochemical Changes of the 
Protein Status in Patients with Alcoholic Cirrosis. 17th IEFC-FESCC European Congress of 
Clinical Biochemistry and Laboratory Medicine - EUROMEDLAB 2007. Amsterdam. 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Vol. 45, Special Supplement, pp: 443. 

25. Popovska V., Arapceska M., Tuteska J., Jankuloski Z. (2007): Detection of Antibiotic 
Residues Presence in Milk by Twinsensor Test. Review of Scientific Papers of the Students of 
Agronomy. Cacak. R. Serbia. Proceedings. 

26. Arapčeska M., Jankuloski Ž., Kitanovski D (2007): Application of antibiotic screening test in 
evidencing the presence of ß-lactams and tetracyclines residues in milk III Symposium 
“Agriculture and Local Development”, Vrnjacka Banja, Serbia, Proceedings. pp: 233-238. 

27. Primorac Lj., Angelkov B., Mandić M., Kenjerić D., Perl Prečki A., Fljank I., Nedeljko M., 
Arapčeska M. (2008): Comparation of the Croatian and Macedonian honeydew honey. 4th 
Central European Congress on Food. Book of Abstracts. pp:174. 

28. Hajrulai-Musliu Z., Arapceska M., Tuteska J., Stojkovski V. (2008): Determination of Fatty 
Acids Profile in Butter. 20th International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine - IFCC WorldLab Fortaleza 2008. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
Vol. 46, Special Supplement, pp: 407. 

29. Tuteska J., Stojkovski V., Arapceska M., Gjorgievska S (2008): Nephrotic Syndrome: 
Changes of the Protein Status. 20th International Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine - IFCC WorldLab Fortaleza 2008. Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine Vol. 46, Special Supplement, pp: 415. 
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30. Arapceska M., Jolivet-Gougeon A., Barloy-Hubler F., Tuteska J., Jankuloski Z., Gracieux P. 
(2008): Microarray Analysis a New trend in Clinical Research. 20th International Congress of 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine - IFCC WorldLab Fortaleza 2008. Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine Vol. 46, Special Supplement, pp: 415 - 416. 

31. Petkovska K., Jankulovski N., ArapceskaM. (2008): New Trends in the Patients Management 
in the Republic of Macedonia. 20th International Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine - IFCC WorldLab Fortaleza 2008. Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine Vol. 46, Special Supplement. pp: 426. 

32. Petkovska K., Jankulovski N., Arapceska M., Angeloska M., Gjorgievski B. (2008): “Uloga 
marketing istraživanja u razvoju stočarstva, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska medicina i 
ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa međunarodnim učeščem, Herceg 
Novi. Zbornik kratkih sadržaja. pp: 9. 

33. Petkovska K., Jankulovski N., Dojcinovski T., Arapčeska M. (2008): Importance of 
Agroeconomic Science and Education in the Development of the Food Industry of the 
Republic of Macedonia. Symposium of Agroeconomists with International Participation – 45th 
Anniversary of Department of Agricultural Economics. Belgrade, Serbia. Thematic 
Proceedings. pp: 129-132. 

34. Petkovska K., Arapceska M. (2008): “The effects of marketing mix elements on brand 
equity”, International Conference on Business and Economy (ICBE), Constanta, Romania. 
Conference Proceedings. pp: 196-210. 

35. Hajrulai – Musliu Z., Arapčeska M., Sekulovski P., Dimitrievska-Stojković E., Stojanovska – 
Dimzovska B., Kitanovski D. (2008): Antioxidative Effects of Butylated Hydroxytoluene 
(BHT) on Fatty Acids Composition of Milk. 38th Croatian Dairy Experts Symposium, Lovarn, 
Croatia. Abstract Book. pp: 101-104. 

36. Svetiev N., Popovska V., Tuteska J., Arapčeska M., Jankuloski Z., Kitanovski D. (2008): 
Biochemical Composition and Nutritive Value of Sterilized Milk from Different Dairy 
Manufactures. The 38th Croatian Dairy Experts Symposium. Lovarn, Croatia. Book of 
Abstracts. pp: 104-106. 

37. Popovska V., Svetiev N., Tuteska J., Arapčeska M., Jankuloski Z., Kitanovski D. (2008): 
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Анализа на трудовите: 
Трудот под реден број 1 е рецензиран во Билтен на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” - Битола бр. 258 од 02.02.2004 година. 
Трудовите од реден број 2 до реден број 9 се рецензирани во Билтен на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски” - Битола бр. 275 од 01.07.2005 година. 
Трудовите од реден број 10 до 27 се рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” - Битола бр. 308 од 01.07.2008 година. 
Трудовите од реден број 28 до 59 се рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” - Битола бр. 352 од 01.09.2011 година. 
 
Цел на истражување во трудот под реден број 60 е компаративна анализа на 
маснокиселинскиот состав и содржината на холестерол помеѓу примероци млеко од 
две раси на млечни грла холштајн фризиска и сименталска, одгледувани во исти 
услови и хранети со ист режим на исхрана. Врз основа на истражувањата утврдени се 
сигнификантни разлики во содржината на заситени и незаситени масни киселини. 
Имено утврдена е сигнификантно поголема содржина на заситени и незаситени масни 
киселини во примероците млеко од холштајн фризиска, во споредба со сименталската 
раса, додека сигнификантни разлики во содржината на холестерол не се утврдени. 
Во трудот под реден број 61, авторите извршиле компаративна анализа на 
нутритивната вредност на козјото млеко од две групи грла хранети со различен режим 
на исхрана. Врз основа на добиените резултати утврдено е сигнификантна влијание на 
исхрната врз хемискиот состав на млекото (содржина на протени, масти, суви материи, 
и лактоза) како и врз маснокиселинскиот профил. Анализата на факторите кои влијаат 
врз маснокиселинскиот состав е од посебна важност за подобрување на нутритивните и 
терапевтските особини на козјото млеко. 
Во трудот под реден број 62 извршена е анализа на разликите во хемискиот состав и 
енергетската вредност на месо од златна (Oncorhynchus mykiss Stevanovski) и 
виножитна (Oncorhynchus mykiss Walbaum) пастрмка. Сигнификантни разлики (р<0,05) 
помеѓу примероците од двете групи утврдени се во однос на содржината на масти и 
вода, и во енергетската вредност. 
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Истражувањата во трудот под реден број 63 се насочени кон примена на антигенска 
анализа (3H-putrescine incorporation assay) кај пациенти кај кои е утврдена 
дефицитарност на факторот XIII на коагулација на крвта, како и кај пациенти со 
зголемен број на тромбоцити. Врз основа на истражувањето е утврдена висока 
сензитивност на тестот, што е од посебна важност за дијагностиката. 
Во трудот под реден број 64 анализирано е клиничкото значење на hs-CRP во 
проценка на ризикот од кардиоваскуларните заболувања. Во истражувањата е утврдена 
сигнификантна корелација (р<0,005) помеѓу hs-CRP и нивото на холестерол во крвта, 
зголемениот крвен притисок, зголемената телесна тежина како и пушењето. Добиените 
резултати од истражувањата укажуваат дека со одредувањето на hs-CRP може да се 
одреди нивото на ризик од кардиоваскуларни заболувања кај наизглед здрави луѓе. 
Цел на истражувањето на трудот под реден број 65 е анализа на корелацијата во 
концентрациите на тумор маркерите CEA и CA 19-9 кај бенигни и малигни 
заболувања. И покрај тоа што нивото на тумор маркерите кај одредени бенигни 
заболувања може да биде зголемено, врз основа на добиените резултати е утврдена 
сигнификантно повисока концентрација на овие маркери кај пациенти со малигни 
заболувања во споредба со пациенти со бенигни заболувања. 
Истражувањето во трудот под реден број 66 е насочено кон анализа на улогата на 
хормонските нарушувања кај женскиот инфертилитет. Одредувано е нивото на 
пролактин и тестостерон кај инфертилни и здрави женски индивидуи во 
репродуктивниот период. Врз основа на добиените резултати, се смета дека 
зголеменото ниво на пролактин може да биде причина за женски инфертилитет. 
Анализата на хормонскиот статус е од посебна важност во одредувањето на причините 
за инфертилитет. 
Во трудот под реден број 67 даден е преглед на можностите за одгледување на 
Castanea sativa Mill во Република Македонија. Во трудот се истакнува дека големото 
економско значење на ова растение, кое во Р. Македонија е широко распространето во 
регионот на Македонски брод, Пелагонија, Гостивар, Тетово и Скопје. Исто така во 
трудот се истакнува дека ова растение како културно растение се одгледува на многу 
мали површини. Но поради поволните агроклиматски услови како и економската 
вредност на ова растение, интересот за негово одгледување во Република Македонија 
се зголемува. 
Во трудот под реден број 68 анализирани се концентрациите на тумор маркерите СА 
15-3 и СЕА кај пациентки со канцер на дојка и преку одредување следена е нивната 
состојба. Врз основа на добиените резултати е утврдено дека поради нивната ниска 
сензитивност овие тумор маркери се повеќе погодни за постоперативно следење на 
состојбата кај пациентите одколку за ран скрининг на канцер на дојка. 
Во трудот под реден број 69 даден е преглед на можностите за одгледување на шафран 
(Crocus sativus L) во Република Македонија. Шафранот е најскапиот зачин во светот. 
Се добива од исушени устенца со делови од столбчето на толчникот од цветовите на 
растението. Има специфични агрономски и агроеколошки карактеристики. Во трудот 
се истакнува дека и покрај поволните климатски услови во Р. Македонија, ова растение 
се одгледува на многу мали површини (почетни обиди за негово одгледување). 
Всушност интересот за негово одгледување е резултат на зголемениот интрест за 
одгледување на лековити и ароматични растенија. 
Во трудот под реден број 70 објаснети се терапевтските особини на шафранот. Ова 
растение уште од античко време се користело за подобрување на здравствената 
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состојба. Во трудот се истакнува дека поради биоактивните материи во шафранот 
поволно влијаат врз намалување на ризикот од кардиоваскуларни заболувања, го 
подобруваат помнењето, влијаат врз крвотокот во окото, функцијата на ретината, 
имаат антиинфламаторно, антиатеросклеротично дејство, антиалергиско дејство, 
антиканцерогено дејство и.т.н. Се поголемиот интерес за ова растение отвора 
можности за идентификација на нови биоактивни соединенија и осознавање на 
механизмите на неговото терапевтско дејство. 
Цел на трудот под реден број 71 е анализа на енергетската вредност на месо од златна 
пастрмка (Oncorhynchus mykiss Walbaum). Врз основа на добиените резултати утврдена 
е висока енергетска вредност на месото, што се должи на високата содржина на масти. 
Предмет на истражување во трудот под реден број 72 е анализа на ензимскиот статус 
кај пациенти со хепатитис С инфекција. Анализирани се промените во концентрациите 
на ензимите аланин трансфераза (ALT), аспартат трансаминаза (AST), γ глутамил 
трансфераза (γGT) во серум како и вкупната содржина на билирубин кај пациенти со 
хепатитис С инфекција. За контрола земени се примероци на серум од здрави 
индивидуи. Врз основа на резултатите од истражувањето утврдено е дека промените во 
концетрациите на ензимите е во корелација со времетраењето на инфекцијата и истите 
се од посебна важност за скрининг и следење на хепатитис С инфекциите. 
Во трудот под реден број 73 образложена е важноста на проценката на ефикасност на 
постапките за дезинфекција и стерилизација. Во постапките на стерилизација 
користена е: пареа, топлина, етилен оксид и водород пероксид. За проценка на 
успешноста на стерилизацијата користени се биолошки индикатори. 
Во трудот под реден број 74 анализирано е влијанието на различни третмани на 
сушење на стигмите на Crocus sativus L врз квалитетот на шафранот и содржината на 
биолошки активни материи. Овие третмани се разликуваат во зависност од регионот на 
производство на шафран. Најчесто се базираат на примена на различни температурни 
режими со и без струење на воздухот. Утврдено е дека најефикасен третман во 
добивањето на шафран со висока содржина на биолошки активни материи и добри 
органолептички особини е третманот со примена на висока температура (од 80°С до 
90°С) во краток временски интервал, проследен со сушење на пониска температура 
(43°С). 
Во трудот под реден број 75 образложени се разликите во хемискиот состав помеѓу 
различните делови на растението Crocus sativus L, од чии стигми се добива шафранот. 
Најголем дел од досегашните студии воглавно се насочени кон анализа на хемискиот 
состав на стигмата, која се користи за добивање на најскапиот зачин на светот-шафран. 
Меѓутоа и другите делови на растението како периантот, прашниците и луковицата 
содржат биолошки активни материи но значително помалку во споредба со стигмата. 
Во трудот под реден број 76 даден е преглед на влијанието на масните киселини од 
млекото врз човековото здравје. Во трудот се истакнува дека млечната маст содржи 
бројни биоактивни соединенија кои поволно влијаат врз здравјето на човекот и можат 
да се искористат за добивање на функционални прехранбени производи. 
Во трудот под реден број 77 објаснето е влијанието на енвиронменталните фактори врз 
квалитетот на шафранот. Во трудот е потенцирано дека физичките и хемиски особини 
на почвата, климатските услови, времето на берба на цветовите, староста на 
луковицата, значително влијаат врз големината на цветот и стигмата во него. Утврдено 
е дека енвиронменталните услови имаат значително влијание врз анатомската градба и 
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секундарните метаболити во растението. Високата надморска висина и ниските 
температури позитивно влијаат врз содржината на секундарни метаболити. 
Во трудот под реден број 78 образложено е влијанието на агрономските фактори врз 
приносот на шафран. Утврдено е дека примената на соодветни агрономски техники во 
соодветни климатските услови значително може да го зголеми приносот на шафран. 
Во трудот под реден број 79 извршена е компаративна анализа на маснокиселинскиот 
состав на козјото и кравјото млеко. Врз основа на резултатите од истражувањето 
утврдено е дека козјото млеко има поголема содржина на бутерна, капронска, 
каприлна, лауринска, миристинска, палмитинска и линолна киселина во споредба со 
кравјото млеко. Специфичниот маснокиселински состав на козјото млеко значително 
влијае врз неговата нутритивна вредност. 
Во трудот под реден број 80 направена е споредбена анализа на хемискиот состав 
помеѓу традиционално произведено кравјо и традиционално произведено козјо сирење. 
Констатирано е дека утврдените разлики во составот на двата типа сирење се резултат 
на разликите во хемискиот состав на кравјото и овчото млеко. 
Во трудот под реден број 81 извршена е компаративна анализа на маснокиселинскиот 
состав на примероци шафран од различно географско потекло. Анализирани се 
примероци на шафран од Унгарија, Грција и Шпанија. Врз основа на добиените 
резултати утврдени се разлики како во маснокиселинскиот профил на анализираните 
примероци, така и во застапеноста на одделни масни киселини. Констатирано е дека 
разликите во маснокиселинскиот состав помеѓу примероците шафран со различно 
географско потекло највероватно се должат на разликите на условите на берба, 
различните начини на сушење, пакување и чување на шафранот. 
Цел на истражување во трудот под реден број 82 е анализа на маснокиселинскиот 
состав на стигми од растението Crocus pelistericus. Во македонската флора родот 
Crocus е застапен со 18 видови, од кои повеќето се ендемични или субендемични. Меѓу 
нив е и Crocus pelistericus. Врз основа на резултатите добиени од истражувањето 
утврдено е дека маснокиселинскиот профил на стигмите на ова растение го сочинуваат 
масните киселини палмитинска и линолна. Резултатите од ова истражување ќе дадат 
придонес во сознанијата за хемискиот состав на видовите од родот Crocus. 
Предмет на истражување во трудот под реден број 83 е анализа на маснокиселинскиот 
состав на адипозното ткиво на ној (Сtruthio camelus). За анализа е користен AOAC 
Official Method 996.06 (2005) и применет е гасен хроматограф со пламено-јонизирачки 
детектор. Извршена е валидација на методот и одредени се следните параметри: 
линеарност, прецизност, повторливост, лимит на детекција и лимит на квантификација. 
Врз основа на анализата на маснокиселинскиот состав на адипозното ткиво на ној 
утврдена е поголема процентуална застапеност на незаситените во однос на заситените 
масни киселини (за 0.77%). 
Во трудот под реден број 84 даден е преглед на влијанието на афлатоксините врз 
здравјето на човекот и животните. Во трудот се истакнува дека поради нивната висока 
токсичност и канцерогеност овие соединенија предизвикуваат различни патолошки 
состојби кај луѓето и животните. Заболувањата кои афлатоксините ги предизвикуваат 
кај животните и луѓето се означуваат како афлатоксикози. Контаминацијата на храната 
со овие токсини претставува сериозен здравствен и економски проблем, кој наметнува 
примена на соодветни мерки за намалување на ризикот од контаминација. 
Цел на истражувањето на трудот под реден број 85 е анализа на влијанието на 
различни режими на наводнување и ѓубрење на шеќерната репа (Beta vulgaris L) врз 
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приносот на вкупен шеќер. Во истражувањата применети се три различни режими на 
наводнување и ѓубрење. Како контрола е земена варијанта која не е наводнувана и 
ѓубрена. Во оваа студија утврдена е важноста на симултаното снабдување на 
шеќерната репа со вода и минерални материи за добивање на високи приноси. 
Во трудот под реден број 86 образложен е составот на млечната маст која е 
најпроменливата компонента на млекото и ги одредува нутритивните и технолошките 
карактеристики на млекото. Во трудот се истакнува дека млечната маст содржи 
сфинголипиди, изомери на конјугираната линолна киселина (CLA), бутерна киселина и 
други масни киселини, витамини А и Д за кои е утврдено дека имаат бројни поволни 
влијанија врз здравјето на човекот. Изучувањето на биоактивните соединенија во 
млечната маст е од посебна важност за осознавање на физиолошки и биохемиски 
функции на овие соединенија и нивното круцијално влијание врз човековиот 
метаболизам и здравје. 
Во трудот под реден број 87 истражувана е морфологијата на поленот и нејзините 
таксономски импликации кај одделни таксони од родот Crocus L. Поленовите зрна се 
проучувани со примена на скенинг електронски микроскоп со стандардна 
палинолошка постапка. Анализирани се следните палинолошки карактеристики: форма 
на суви поленови зрна, форма и големина на хидратирани поленови зрна и 
орнаментација на апертурната мембрана. 
Цел на истражувањата во трудот под реден број 88 е анализа на трансферабилноста на 
микросателитски маркери креирани за видот Crocus sativus L врз видови/подвидови од 
родот Crocus од Р. Македонија. Во истражувањето користени се примероци на Crocus 
pelistericus Pulevic, Crocus sieberi subsp. sublimis (Herb.) B Mathew и Crocus chrysanthus 
(Herb.) Herb од југозападниот дел на Р. Македонија. Од вкупно 42 ЅЅR маркери 
креирани за Crocus sativus L трансферабилност е утврдена кај 16 од нив. Добиените 
резултати даваат нови сознанија за поврзаноста помеѓу различните Crocus генотипови 
Во трудот под реден број 89 даден е преглед на видовите од родот Crocus застапени во 
националниот парк Пелистер. Теренските истражувања се вршени во периодот од 
февруари до мај 2014 година. Утврдено е присуство на следните видови/подвидови 
Crocus pelistericus Pulevic, Crocus sieberi subsp. sublimis (Herb.) B Mathew и Crocus 
chrysanthus (Herb.) Herb. 
Во трудот под реден број 90 извршена е анализа на генетскиот диверзитет на видови 
од родот Crocus застапени на Балканскиот полуостров од аспект на проучување на 
процесот на доместификација на шафранот (Crocus sativus L). Во истражувањата се 
користени микросателитски маркери, креирани за Crocus sativus L. Резултатите 
добиени од ова истражување допринесуваат за зголемување на сознанијата за 
генетскиот диверзитет на видовите од родот Crocus. 
Предмет на истражување на трудот под реден број 91 е анализа на квалитетот на 
исхраната, навиките на исхрана како внесот на хранливи материи кај адолесценти од Р. 
Македонија. Испитувањата се извршени на група од 250 адолесценти. Врз основа на 
добиените резултати утврдена е потреба од намалување на енергетската вредност на 
храната (преку намалување на содржината на масти и протеини) како и зголемување на 
внесот на јаглехидрати. 
Цел на истражување на трудот под реден број 92 е проценка на влијанието на расата 
врз кланичните резултати и квалитетот на месото од јариња. Истражувањата се 
извршени на примероци месо од јарња од Балканската раса и јариња добиени со 
вкрстување (F1) помеѓу Балканската и Алпина расата. Статистички значајни разлики се 
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утврдени помеѓу двете групи примероци во однос на кланичните резултати, хемискиот 
состав и сензорните карактеристики што укажува на сигнификантноста на влијанието 
на раста врз анализираните параметри. 
 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 
Д-р Мила Арапческа има реализирано и значајна стручно-апликативна дејност како и 
повеќе дејности од поширок интерест. Имено, активно учествувала во изработката на 
апликацијата за опремување на Лабораторијата за екстракција на етерични масла од 
зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи, 
поднесена во рамките на проектот на Владата на Р. Македонија “Опремување на 
лаборатории за научно-истражувачка и апликативна дејност” при што Факултетот за 
биотехнички науки на 28.12.2011 година доби софистицирана опрема. 
Од 2006 до 2012 година е член на Националната комисија за програмата CEEPUS во 
Република Македонија (Одлука бр. 09-205/3 од 08.03.2006 година). 
Во периодот од 2011 до 2015 година е член на Комисијата за самоевалуација на 
Факултетот за биотехнички науки (Одлука бр.07-326/1-4 од 22.03.2011 година). 
Од 14.01.2013 до 24.04.2015 година е продекан за наука и меѓународна соработка на 
Факултетот за биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 07-30/5 од 14.01.2014 година). 
Од февруари 2013 година до јули 2015 година е член Комисијата за соработка со 
универзитетите во земјата и странство на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – 
Битола (Одлука бр. 07-263/5-3 од 27.02.2013 година). 
Во 2011 и 2014 година е член на Комисијата за оценка на истражувачки трудови по 
Конкурсот за најдобар истражувачки труд и есеј за студентите при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола (Одлуки бр: 07-1387/1 од 31.10.2011 и 07-1482/1 од 
13.11.2014 година). 
Во 2014 година е рецензент на научно дело на автори пријавени по Конкурсот за 
државната награда “Гоце Делчев”. 
Од 24 април 2015 до 14 јули 2015 е назначена за ВД Декан на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола (Одлука бр. 08-547/1 од 24.04.2015 година). 
Во периодот од 2007 до 2008 година е член на Државниот матурски одбор (Решение бр. 
07-9/1 од 03.01.2007 година) и член во Комисијата за полагање на испит за директор на 
основно и средно училиште (Решение бр. 07-74/1 од 09.01.2007 година). 
Од април 2013 година е надворешен соработник на Државниот испитен центар како 
контролор на прашања/задачи за екстерно проверување на постигањата на учениците 
во основното и во средното образование од областа Биологија (Договори бр: 03-673/1 
од 18.04.2013; 03-3279/2 од 10.12.2013; 03-2650/1 од 17.12.2014; 03-36/31 од 16.03.2015 
и 03-36/63 од 14.12.2015 година). 
Од јуни 2014 до ноември 2015 е заменик раководител, а од ноември 2015 година е 
избрана за раководител на Лабораторијата за екстракција на етерични масла од 
зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи (Одлуки 
бр: 07-437/9 од 16.06.2014 и 02-1053/7 од 05.11.2015 година). 
Д-р Мила Арапческа има реализирано повеќе студиски престои во странство. 
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Во рамките на проектот TEMPUS UM JEP 15041-2000, во периодот од фебруари до 
јули 2003 год. има реализирано студиски престој во Универзитетот Rennes1, Rennes, 
Франција, каде стекнала искуство и познавање на современите молекуларно биолошки 
техники. 
Во септември 2005 година во рамките на билатералниот научно – истражувачки проект 
со Р. Хрватска "Идентификација на ботаничкото потекло и анализа на хемиските 
параметри на мед од подрачја во Македонија и Хрватска".реализира студиски престој 
на Прехранбено – Технолошкиот Факултет, Универзитет "Јосип Јурај Штросмаер"– 
Осијек, Р. Хрватска. 
Во периодот од 22 - 26 ноември, 2010 год. учествуваво работилницата „Геномика и 
Протеомика”, во Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија 
при Македонската академија на науките и уметностите, организирана во рамките на 
активностите на инфраструктурниот проект “Национален референтен центар за 
геномика и протеомика”, финансиран од Европската комисија во рамките на 7та 
Рамковна програма. 
Во периодот од 23 септември до 04 октомври 2013 година во рамките на проектот 
“Assessing and Enabling the Implementation of Food Irradiation Technologies”, 
финансиран од Меѓународната атомска агенција – IAEA реализира научна посета на 
Факултетот за храна при Универзитетот „Corvinus”, во Будимпешта, Унгарија, на 
одделот за Микробиологија и Биотехнологија. При овој студиски престој реализира 
посета и Универзитетот “Szent Istvan” и на Унгарската академија на науките. 
Во рамките на COST Акцијата “Saffronomics” во периодот од 06 октомври до 07 
ноември 2014 година реализира студиски престој Австрискиот Институт за технологии 
(AIT) во Тулн, Австрија, каде ги совладува современите молекуларно биолошки 
техники кои се користат за генотипизација. 
Посетувала и обуки за ракување со гасен хроматограф GC MS/FID, течен хроматограф 
HPLC со FD и DAD детектор и UV-VIS Спектрофотометар, а на Факултетот за 
ветеринарна медицина – Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје во 
периодот од 20.01.2015 до 30.01.2015 година има посетувано обука за “Определување 
на пестициди во прехранбени производи со GC/MS”  
 
 

OЦЕНКА ОД СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО-
ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 
Според резултатите од студентската анкета, реализирана на Факултетот за биотехнички 
науки Битола, во мај 2015 година д-р Мила Арапческа е оценета позитивно од страна на 
студентите по сите прашања во рамките на самата анкета, со просечна оценка 4.24 Оваа 
оценка го потврдува квалитетот во реализацијата на наставно-образовната дејност на 
кандидатот, како и професионалниот и коректен однос со студентите. 
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З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 

 
Врз основа на анализата на приложената документација и личното познавање на 

кандидатката, Рецензентската комисија може да заклучи дека д-р Мила Арапческа во 

досегашната активност покажала забележителни резултати како во наставно-

образовната, научно-истражувачката дејност така и во стручно-апликативната дејност. 

Тоа може да се согледа од досегашниот ангажман во наставно-образовната дејност, 

објавените научни и стручни трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството 

на конгреси и симпозиуми во земјата и во странство, учеството во реализацијата на 

научно-истражувачки проекти и реализираните стручно-апликативни дејности. 

Согласно тоа, исполнети се условите за избор во наставно-научното звање вонреден 

професор, согласно член 125 од Законот за високото образование. 

Со оглед на гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му предложи на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да ја избере д-р Мила 

Арапческа за наставник од областите Биологија (10200) и Биохемија (10201) во 

звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР. 

 

 

 РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Д-р Јованка Тутеска (претседател), с.р. 
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки 
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола 
 
2. Д-р Јорданка Димовска (член), с.р. 
Редовен професор на Природно-математички факултет (во пензија) 
Универзитет “Св.Кирил и Методиј” - Скопје 
 
3. Д-р Љупче Кочоски (член), с.р. 
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки 
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 41403 - КВАЛИТЕТ, 

ТЕХНОЛОГИЈА, БЕЗБЕДНОСТ НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И 41400-
ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - 

БИТОЛА 
 

Наставно - научниот совет на Факултетот за биотехнички науки при 
Универзитетот Св. “Климент Охридски” - Битола на својата седница одржана на 
25.02.2016 година со Одлука број 02-222/13 формира Рецензентска комисија за избор 
на наставник од научните области 41403 - Kвалитет, технологија, безбедност на млеко 
и млечни производи и 41400 - Прехранбено инженерство во состав:  

1. Д-р Стефче Пресилски, редовен професор на Факултетот за биотехнички 
науки, Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (претседател),   

2. Д-р Соња Србиновска, редовен професор на Факултетот за земјоделски науки 
и храна, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје (член) и  

3. Д-р Љупче Кочоски редовен професор на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св.Климент Охридски” - Битола (член),  

По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија го 
поднесува следниот  

 
                                                И З В Е Ш Т А Ј 
 
На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” на 

11.02.2016 година навремено се пријави само кандидатот д-р Гордана Димитровска.  
 

1. Биографски податоци 

Кандидатот д-р Гордана Димитровска е родена 19.05.1967 година во Битола. 
Со основно и средно образование се стекна  во Битола, во 1990 дипломирала на 
Природно-математичкиот факултет – Скопје, група биологија, насока биохемиско-
физиолошка. Постдипломските студии ги завршува на истиот факултет октомври 2005 
година на групата биологија, насока биохемиско-физиолошка, на тема “Влијанието на 
соматските клетки врз квалитетот на млекото” стекнувајќи се со академско звање 
магистер по биолошки науки. 

Во 2001 г. е избрана како помлад асистент по група биолошки предмети. Во 
2005 и 2008 г. е избрана  како асистент од областа на технологија на млеко и млечни 
производи. 

Во октомври 2011 година докторира на тема:” Компаративни испитувања на 
квалитетот и технологијата на автохтони биени сирења во Мариовскиот регион” на 
Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св.Климент Охридски” и се стекна со 
назив Доктор на биотехнички науки.  

Во декември 2011 година е избрана за доцент на Факултетот за биотехнички 
науки, Универзитет Св.Климент Охридски – Битола од научните области: Квалитет, 
технологија, безбедност на млеко и млечни производи и Прехранбено инженерство.  

Поседува потврда за Англиски јазик Upper Intermediate B1 (CEF Standard) од 
2013 година и познавање на компјутерски вештини. 

Од своето вработување во Факултетот за биотехнички науки во Битола активно 
работи на своето стручно усовршување во доменот на едукативната, научната, 
апликативна дејност преку своето ангажирање во унапредувањето во наставата, 
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стручни и научни трудови, работа на проекти, учество на конференции, конгреси и 
симпозиуми.  

 
2. Наставно образовна дејност 

 
Д-р Гордана Димитровска е активно вклучена во наставно - образовната дејност 

на Факултетот за биотехнички науки во Битола. Во 2001 е избрана како помлад 
асистент по група биолошки предмети, а во 2005 и 2008 е избрана како асистент од 
областа на технологија на млеко и млечни производи. Во изминатиот период активно 
била вклучена во изведување на практичната настава по предметите: Производство и 
познавање на млеко, Конзумно млеко и киселомлечни производи, Неконвенционални 
извори на млеко, Сиренарство и масларство, Производство на десертни сирења и 
млечни десерти, Основи за преработка на млеко и Вовед во производство и 
преработка на млеко. 

 Почнувајќи од февруари 2011 година д-р Гордана Димитровска, избрана во 
наставно-научно звање доцент на Факултетот за биотехнички науки, изведува настава 
на прв, втор и трет циклус на студии. 

Тековно на првиот циклус на академски универзитетски студии д-р Гордана 
Димитровска ги предава предметите: Производство и познавање на млекото, Основи 
на нутрицијата, Неконвенционални извори на млеко, Производство на десертни 
сирења и млечни десерти, Топени сирења.  

Во академската 2014/15 година врши високо - образовна дејност на 
Ветеринарниот факултет Битола при Универзитетот Св.Климент Охридски во Битола , 
на прв циклус студии по предметот Неконвенционално анимално производство со 
согласност добиена со одлука бр.07-1248/5-5 од 06.10.2014 година. 

На вториот циклус на академски универзитетски студии кандидатот е вклучен 
во комисиите за изведување на наставата по следните предмети: Нови технологии за 
преработка на млеко, Методи во научно-истражувачка работа, Традиционални 
млечни производи, Системи за управување со безбедноста на храната, Процесна 
техника.  

На третиот циклус на академски универзитетски студии кандидатот е вклучен 
во комисиите за изведување на наставата по следните предмети: Наука и технологија 
на млеко - одбрани поглавја, Одбрани поглавја од ферментирани млечни производи, 
Одбрани поглавја од безбедност на храна, Функционална храна, Одбрани поглавија од 
инструментални методи за анализа на храната. 

 
Д-р Гордана Димитровска е активна и во комисиите за подобност, оцена и 

одбрана на дипломски, магистерски и докторски студии. Во изминатите пет години 
била ментор на 5 дипломски работи и член на околу 40 дипломски работи, има 
учествувано во 9 комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски трудови и 
член на комисија за оценка и одбрана на една докторска дисертација. Во моментов е 
ментор на еден магистерски труд. Била член на рецензентски комисии за избор во 
наставно-научни и соработнички звања. 
 
 

Врз основа на извршената самоевалуација во Факултетот за биотехнички науки-
Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола во мај 2015 година и спроведената 
студентска анкета за оценување на реализацијата на наставно - образовната дејност на 
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академскиот кадар, кандидатката д-р Гордана Димитровска  е позитивно оценета со 
просечна оцена ( 4.89 ). 

 
I. Настава 
-Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата  
( просечна оцена - 4.92) 
-Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите ( просечна оцена - 4.92) 
-Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира 
студентите за вклучување во наставниот процес ( просечна оцена - 4.87) 
-Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите ( просечна 
оцена - 4.71) 
-Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување 
на знаењата од предметот ( просечна оцена - 4.73 ) 
-Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења ( просечна 
оцена - 4.87) 
- Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и тежината на 
предметната програмa ( просечна оцена - 4.89) 
 
II. Редовност 
- Наставникот редовно ја изведува наставата ( просечна оцена - 4.90) 
- Наставникот е отворен  и достапен за консултации  и соработка ( просечна 
оцена - 4.97) 
 
III. Однос кон студентите 
- Личната култура  и односот на наставникот се на соодветно ниво( просечна 
оцена - 4.96 ) 
 
IV. Оценување 
- Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите  
( просечна оцена - 4.95) 
- Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да 
се оцени нивото на совладаност на материјалот ( просечна оцена - 4.95)  
- Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и 
применливи знаења и вештини ( просечна оцена - 4.91)  
 
V. Литература 
- За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература ( просечна 
оцена - 4.80)  
- Испитните прашања се во рамките на предметната програма и предвидената 
основна литература ( просечна оцена - 4.98)  
- Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со 

профилот на студиската програма ( просечна оцена - 4.88)  
 

3. Научно истражувачка дејност 
 
Д-р Гордана Димитровска напоредно со наставната дејност е активна и на 

полето на научно истражувачката дејност. Во досегашната научно - истражувачка 
работа кандидатот д-р Гордана Димитровска има учествувано на повеќе меѓународни и 
домашни симпозиуми, конференции и конгреси презентирајќи свои научни и стручни 
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трудови. Како автор и коавтор има објавено 51 научно-истражувачки и стручни 
трудови, трудови во меѓународни научни списанија, како и списанија со импакт фактор 
во подрачјето на биотехничките науки. 

 
Список на објавени трудови: 

 
1. Џабирски В., Пациновски Н.,  Козаровски Н., Беличовски С., Андонов С., 

Гордана Димитровска (2001): “Сардински овни и домашна меринизирана овца 
одгледани на паша”,Симпозиум за сточарство со меѓународно учество, Струга,  

2. Пациновски Н., Џабирски В., Козаровски, Н., Беличовски, С., Андонов, С., 
Димитровска,Г (2001): Прираст и кланични особини на јагниња крстоски 
помеѓу хиос и домашна меринизирана овца одгледани на паша, Симпозиум за 
сточарство со меѓународно учество, Струга 

3. Китановски Д.,  Димитровска Г.,  Пресилски С.,  Петковски Д., Стојановски М., 
Јанкуловски Ж.(2002): Карактеристики на бојата на јунешкото месо, Средба 
Факултет Стопанство, Земјоделски факултет, Скопје 

4. Пресилски С., Маневска В., Петковски Д., Димитровска Г., Пресилска Н.(2002): 
“Математичко – статистичла интерпретација  на промената на киселоста и 
различни ферментациони производи од козјо млеко”, XVII Советување на 
современите правци на развој во технологијата на млекото, 10-12 Октомври 
Технолошки факултет, Нови Сад С.Р.Југославија. 

5. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Никола Јовановски (2003)“Biogas 
like fuel for engines on internal combustion” – ТЕХНОМАТ, Бургас-Р.Бугарија 

6. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Билјана Попов Богданова(2003): 
“Combustion characteristics” – ТЕХНОМАТ, Бургас, Р.Бугарија 

7. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Билјана Попов Богданова, Никола 
Јовановски (2003): “FUELS OF FUTURE FOR ENGINES IN AGRICULTURE 
MACHINES” – Научна конференција, Русе, Р.Бугарија 

8. Гордана Димитровска, Вангелица Јовановска, Билјана Попов Богданова, Никола 
Јовановски (2004): “ECOLOGY IN AGRICULTURE” Medunarodni Simpozij“, 
Aktualni Zadaci Mehanizacije Pojoprivrede” , Opatija, R.Hrvatska 

9. Вангелица Јовановска, Гордана Димитровска, Никола Јовановски, Билјана 
Попов Богданова (2004): “BIOGAS IN AGRICULTURE” Medunarodni 
Simpozij“Aktualni Zadaci Mehanizacije Pojoprivrede” – Opatija, R.Hrvatska  
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“Компаративни анализи на сирово млеко во мали индивидуални и големи фарми 
во Пелагонискиот регион во Р.Македонија со вкупен број на бактерии и број на 
Esherichia coli” - Балканска конференција на младите учцени Пловдив 16-18 
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237, 

15. Kitanovski Dimce., Dimitrovska Gordana., Arapceska Mila (2006): “Emulgirujuca 
sposobnost juneceg mesa”; XI savetovanje o biotehnologiji, Cacak,Srbija, Zbornik 
radova, vol.11.knjiga II, pp: 427-429, 

16. G.Dimitrovska, S.Srbinovska, N.Kozarovski, D.Kitanovski(2006): Parameters of 
somatic cells in the milk from Holstein – Friesian breed in the first and second 
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Симпозиум за сточарство со меѓународно учество, Охрид 
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4.Стручно апликативна дејност и дејности од поширок интерес 
 
Во 2012 - 2013 година - Координатор на ЕКТС на Факултетот за биотехнички 

науки во Битола. 
Од 2013 година до денес Продекан за настава на Факултетот за биотехнички 

науки - Битола 
Од мај 2015 година член на Комисија за самоевалуација во Факултетот за 

биотехнички науки во Битола. 
Од 2014 година Заменик раководител на лабораторија за воведување на Систем 

за Управување со Квалитет во “Лабораторија за екстракција на етерични масла од 
зачински и лековити растенија и детерминација на биолошки активни материи”.  

Контролор на прашања /задачи за екстерно проверување на постигањата на 
учениците во основното и во средното образовние (гимназиско, средно уметничко, 
средно стручно образование со тригодишно и четиригодишно траење) од 
технолошката област за учебната 2015/2016 година за потребите на Државниот 
испитен центар. 

Член на Комисија за оценка на најдобар истражувачки труд во рамките на 
Универзитетот “Св.Климент Охридски” Битола во 2015 година. 

Рецензент за избор на “Најдобар млад научник” за 2015 година, по предлог на 
Комисијата за доделување на признание на најдобар млад научник за 2015 година од 
Кабинетот на Претседателот на Република Македонија.  
 

Учество во научно-истражувачки проекти: 
2009-2014 : Учество  во проект:  „Using local resources for micro regional 

development sustainable agribusiness and tourism in the southern Balkans” , 159143 – 
TEMPUS -1-2009 -1 –HU –TEMPUS – JCPR  

2012-2013 - Учество во проект: “Regional Certification of Professional Skills on 
Agro Tourism Sector” – ATC“ IPA- Cross Border Programme, Greece –The Former 
Yugoslav Republic of Macedonia 2007-2013, From neibrohood to partnership (2007-2013) 

2013-2016 - Учество во проект: Физибилити студија за развој на 
агропрехранбениот сектор во Пелагонија 

2015-2017 - Учество во проект: „Проценка на деградација на почвата и 
рехабилитациони стратегии за планирање на одржливо искористување на земјиштето“- 
ТЕРА МЕД  
 

Д-р Гордана Димитровска поседува сертификати за завршени обуки: 
- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 

hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU UV-1800 
UV-VIS Spectrophotometer, march 2013 

- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 
hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU HPLC 
PROMINENCE, march 2013 

- Certificate from Shimadzu Center for Application and Training Course for 
hardware, software, maintenance and troubleshooting of SHIMADZU HPLC 
NEXERA + post-column derivatization, march 2013 

- Потврда за успешно завршена обука на тема: “Интерни оценувачи по 
стандардите MKCEN ISO/IEC 17025:2006 и MKC EN ISO/IEC 19011:2012”, 
март 2015 одобрено од МАКЛАБ. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на приложената документација на кандидатката д-р Гордана 
Димитровска и имајќи го предвид нејзиното досегашно искуство и забележителни 
резултати во наставно-образовната и научно-истражувачка дејност, Рецензентската 
комисија заклучи дека кандидатката ги исполнува условите и критериумите за избор во 
наставно-научни звања од Законот за високото образование и Правилникот за 
критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола. 

Кандидатот д-р Гордана Димитровска активно работи на своето стручно 
усовршување во доменот на едукативната, научната, апликативна дејност преку своето 
ангажирање во унапредувањето во наставата, стручни и научни трудови, работа на 
проекти, учество на конференции, конгреси и симпозиуми.  

Рецензентската комисија нагласува дека станува збор за кандидат со богато 
повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното учество во наставно - 
образовниот процес на Факултетот за биотехнички науки, Универзитет “Св.Климент 
Охридски” во Битола и дека кандидатот д-р Гордана Димитровска се карактеризира со 
висок степен на професионалност, исполнителност на поставените задачи, одговорност 
и совесност, при што низ своето работење се потврдува како квалитетен кадар за 
наставно - образовната дејност за што зборува и нејзината позитивна оцена од 
самоевалуација (4.89) како и научно-истражувачката и стручно апликативна дејност. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест да му 
предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да ја 
избере кандидатката д-р Гордана Димитровска за наставник од научните области: 
41403 - Квалитет, технологија, безбедност на млеко и млечни производи и 41400 - 
Прехранбено инженерство во звање Вонреден Професор.  

   
 
 
 
 

Рецензентска комисија: 
 
1. Д-р Стефче Пресилски, претседател/ср 

                        Редовен професор на Факултетот за биотехнички науки  
 при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – Битола 
 
2. Д-р Соња Србиновска, член,/ср 

                         Редовен професор на Факултетот за земјоделски науки  
 и храна-Скопје, при Универзитетот“Св.Кирил и Методиј”- Скопје 
 
3. Д-р Љупче Кочоски, член,/ср 

                        Редовен професор на Факултетот за биотехнички  науки  
при Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола 
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-
НАУЧНИ ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА 50618 МЕНАЏМЕНТ ВО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

 

 

 Во согласност со Законот за високо образование и со Одлуката бр. 02-85/2 од 
16.02.2016 донесена од Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет, 
Универзитет ,,Св.Климент Охридски“ - Битола, формирана е Рецензентска комисија 
за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во научната област 50618 
Менаџмент во образование во состав: 

1. проф. д-р Добри Петровски, редовен професор на Педагошкиот факултет - 
Битола 

2. проф. д-р Цветко Смилевски, редовен професор на БАС - Скопје 
3. проф. д-р Валентина Гулевска, редовен професор на Педагошкиот факултет 

- Битола. 
 

 По разгледувањето на поднесените материјали, Комисијата го поднесува 
следниов 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 На објавениот конкурс во весникот ,,Вечер“ и ,,Лајме“ од 22.01.2016 год. се 
пријави само кандидатот д-р Методија Стојановски, редовен професор на 
Педагошкиот факултет во Битола. 

 Врз основа на одредбите од Законот за високо образование и условите за 
конкурирање коишто беа наведени во распишаниот конкурс, Комисијата ја разгледа 
пријавата со сета приложена документација, поднесена од кандидатот  д-р Методија 
Стојановски. 

 

 

1. Биографски податоци на кандидатот проф. д-р Методија Стојановски 
 

 

Кандидатот д-р Методија Стојановски е роден на 22.08.1952 година во     с. 
Новаци - Битола. Основното училиште го завршил во 1967 година во с. Новаци. 
Средното образование го продолжил во гимназијата ,,Браќа Миладиновци“ - Битола 
и истото го завршува во 1971 година. Потоа се запишал на Вишата педагошка 



 61 

академија - Битола, на отсекот за одделенска настава и истата ја завршува во 1973 
година. Од 1973 година до 1978 година го завршува Филозофскиот факултет - група 
педагогија и се стекнува со звањето професор по педагогија. Од 1994 година до 1996 
година го продолжува своето образование на постдипломските студии при Институт 
за социолошки и политичко - правни истражувања - Скопје, на групата за кадровски 
менаџмент и во 1996 година ја одбранува магистерската теза ,,Остварување на 
воспитно - образовната функција на ученичката задруга“  и се стекна со звањето 
магистер по кадровски менаџмент. 

Во 1999 година докторира на тема ,,Влијанието на социоекономските фактори 
при спроведувањето на трансфер на промените во основните училишта на 
Република Македонија“. 

Првото вработување го започнува во 1976 година како наставник во 
основното училиште ,,Славко Лумбарковски“ во с. Новаци, потоа работи како 
педагог во истото училиште, а од 1990 до 1997 година е директор во истото 
училиште. 

 Од 1996  до 2000 година ја извршува функцијата градоначалник на општина 
Новаци. 

 Од 1997 година работи како координатор на сектор во Центарот за стручно 
образование, оспособување и развој - Битола. Во рамките на ова работно 
ангажирање една од задачите му била грижата за обука на координаторите и 
менторите за спроведување на процесни промени во основното и средното 
образование. 

 По укинувањето на Центарот во 1999 година бил распореден на работното 
место педагог во Средното музичко училиште во Битола. 

 

2. Наставно-образовна дејност  

 

• Во 2002 година е избран за доцент по предметот Mенторство на Институтот 
за социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје. 

• Во 2004 година е избран за доцент по предметот Bоспитно - образовната 
организација и средината на Педагошкиот факултет - Битола и истиот 
предмет го предава на додипломските студии како изборен предмет на сите 
студиски групи на Педагошкиот факултет. 

• Во 2006 година е избран за вонреден професор по предметот Mенторство на 
Педагошкиот факултет - Битола. 

• Од 2005 до 2007 година беше избран за раководител на постдипломските 
студии на Педагошкиот факултет - Битола.  

• Од 2008 година со одлука на Наставно-научниот совет е назначен за 
раководител на студиските програми: учители, воспитувачи и информатичко 
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- техничко образование. Истовремено ги координира  активностите околу 
реализирањето на педагошката практика. 

• Од 2015 година со одлука на Наставно-научниот совет е определен за 
секретар на Докторските студии на Педагошкиот факултет во Битола. 

 Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за проф.д-р Методија 
Стојановски изнесува 4,70 што значи е навистина солиден, односно е мошне 
позитивно оценета работата од страна на анкетираните студенти. 

 

 

2.1.  Стручно усовршување 

 

Покрај формалното школување има посетувано повеќе семинари за стручно 
усовршување, а како најзначајни се: 

- Семинарот за трансформација на директорите од основните училишта во Република 
Македонија, а во организација на Институтот Отворено општество СОРОС - 
Македонија 1994 г. 

- Меѓународниот семинар во Будимпешта во 1997 година на тема Управување со 
промените. 

- Семинарот за водење на меѓународни проекти во организација на фондацијата 
ФАРЕ. 

- Семинар за стручно усовршување на директорите во организација на Педагошкиот 
завод . 

- Завршена школа за обука на директори, Словенија 2004 г. 
- Семинар за креативна настава и учење. 
- Проект :  Обука на обучувачи школа за директори Словенија, 2004 
- Проект : Curriculum Globale, Центар за доживотно учење, 2014/15 

 

 

3.  Научно-истражувачка дејност 

 

 Во периодот од 2011г. до 2016г. кандидатот проф. д-р Методија Стојановски е 
забележително успешен во реализација на научно-истражувачки активности. Има 
учествувано на повеќе меѓународни конференции и научни симпозиуми во земјата и 
во странство, кои имаат меѓународен уредувачки одбор, а се јавува и како автор и 
коавтор на повеќе оригинални научни и стручни трудови во странски и домашни 
списанија, кои, исто така, имаат меѓународен уредувачки одбор (тоа се гледа од 
списокот на објавени трудови и од приложените трудови). 

- Ментор бил на 90тина дипломски трудови на Педагошкиот факултет - Битола. 
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- Ментор на одбранети специјалистички трудови: 1 на Педагошкиот факултет - 
Битола. 

- Ментор на одбранети магистерски трудови: 12 на Педагошкиот факултет - 
Битола. 

- Ментор на одбранети докторски дисертации: 2 на Педагошкиот факултет - 
Битола. ,,Производните процеси во средното стручно образование и нивното 
воспитно влијание“ од кандидатот м-р Владимир Талевски; ,,Процес на 
обезбедување на квалитет на Универзитетот св.Климент Охридски-Битола“ од 
кандидатот м-р Наташа Петрова Поповски. 

 

3.1. Публикувани трудови и трудови прифатени за печат во меѓународни и 
домашни списанија и од учество во меѓународни конференции и научни 
симпозиуми во земјата и во странство. 

 

• В. Бошевски, Ј. Димитрова, Г. Гагачев и М. Стојановски, Усвоеноста на 
наставниот материјал по геометрија во IV одделение, Скопје: Просветно дело 
бр. 4  1989. година. 

• М. Стојановски, Карактеристики во однесувањето на директорот, Скопје: 
Просветен работник - Потег плус, декември, 1996 

• М. Стојановски, Стимулирање на иновациите и слобода на вработените, 
Скопје: Просветен работник, Потег плус, декември, 1996 

• К. Петковски, М. Стојановски, М. Стојанов, Анализа на постојната раководна 
структура во основните и средните училишта од Република Македонија - 
студија, Битола: Херакли - Комерц, 1998 година 

• М. Стојановски, Идентификација на потребите за професионален развој на 
наставниците во функција на спроведувањето на промените, Скопје: Просветен 
работник  бр. 875, 2000 

• М. Стојановски, Менторството во функција на професионалниот развој на 
наставниот кадар, Скопје: Просветен работник бр. 886, 2001 

• М. Стојановски, Valid indicators of scientific nature of pedagogy, Суботица, New 
horizons in education, culture and sports, 2011; 

• М. Стојановски,  Team work and School Climate and Culture, Novi Sad, Pedagoska 
stvarnost, 2011; 

• М. Стојановски, & Н. Петрова - Поповски, Менаџерот и неговата улога во 
имплементирањето на промените,  Битола, Списание Хоризонти, Универзитет 
,,Св.Климент Охридски“ , 2011 

• М.Стојановски, & Стојановска, В. Современи пристапи на училишниот 
менаџмент, Охрид, Филозофски факултет, 2011 

• Балог, Е., & Стојановска, Г.& Стојановски, М. Специфичност мотивисаних 
понашања у образовно - васпитном процесу  V Меѓународна интердисциплинарна 
научна и професионална конеференција, Суботица, 2012 
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• Ќокиќ, и., & Петровски, Д., & Стојановски, М. Процес едукације и критички 
процесс мишлења, VIII Simpozijum sa megjunarodnim ucescem: Vaspitac u 21 veku, 
Aleksinac, 2012 

• Кука, М., & Талевски, Ј., & Петровски, Д., & Стојановски, М., Маџгаљ, Ј. 
Промена структуре образовног система у функцији унапреџења процеса 
едукације, Зборник радова , Универзитетот во Белград, 2012 

• Гулевска, В.,& Стојановски, М., & Пандев, Д. Rethinking Teacher Competencies 
to Work in Multicultural Environment, 9th International Balkan Education and Science 
Congress, 2014 

• Кеверески, Љ., & Стојановски, М., & Петровски, Д. Differences in emotional 
intelligence between pupils in primary and secondary school, International journal: 
TEACHER Year XIII, No 2 (2015), Bitola, Faculty of Education, 2015  

• Кеверески, Љ., & Стојановски, М.  Интринзична мотивација као најјача 
детерминанта професионалног развоја наставника, , XVIII International Scientific 
Conference ,,Educational Research and School Practice” Beograd, 2015 

• Кеверески, Љ., & Стојановски, М. 24 Useful Communication Skills for Successful 
Business, International Scientific Conference: Globalisation challenges and the social – 
economic environment of the EU, Conference Proceedings, Novo Mesto, 2015 

• Кука, М., & Шавија, Н., & Стојановски, М., & Петровски, Д.  Програмски 
системске измене у служби развојних сметњи, VI strucno-naucni skup: Aktuelnosti 
u Edukaciji I Rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju, Beograd 2015. 

 

 

4. Стручно-апликативни дејности од поширок интерес 

 

Од 1996 г.  Предавач во обуки за менаџмент во следниве проекти: 
- Водство во образованието 
- Ефективно училиште 
- Интегрирани VET реформи, ФАРЕ 
- Обука на ментори за менторирање на ученици и студенти 
- Обучувач на кандидати за полагање на директорски испит во 

рамките на СЕА проектот 
- Обучувач на членови на училишни одбори 
- Обучувач на просветни инспектори 
- Обучувач во проектот Модернизација на образование на 

програмите Менторство и Училиштето и заедницата 
- Обучувач за подготовка на кандидати за полагање на 

директорски испит од основно и средно образование во 
Државниот испитен центар - Скопје 
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             Проф. д-р Методија Стојановски е автор на следните книги од различни 
стручни области: 
 Трансфер на промените во училиштата, Педагошки факултет, 2006 година 

  Автор на Прирачник за раководење со училиштето, 2008 година, УСАИД; 

  Автор на Прирачник за училишни одбори, 2008 година УСАИД; 

 Менторство, Педагошки факултет, 2010 година 

 

 Автор на Прирачник за подготовка на кандидати за полагање на 

директорски испит за основно образование, 2014 ДИЦ 

 Автор на Прирачник за подготовка на кандидати за полагање на 

директорски испит за средно образование, 2014 ДИЦ 

 Автор на Прирачник за Ментори ОБСЕ , 2015 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на биографските податоци и наставно-научната активност на 
кандидатот редовен професор д-р Методија Стојановски, Комисијата го констатира 
следното: 

 

1. Се работи за солиден кандидат којшто повеќе години се занимава со научно - 
истражувачка дејност од областа на менаџментот во образованието, а тоа го 
потврдува фактот што последните години континуирано е вклучен во 
подготвувањето на прирачници, материјали и обука на кандидати за директори во 
основни и средни училишта, како и многу проекти од оваа област. 

2. Научните и стручните трудови се одликуваат со студиозност и систематичност во 
истражувањето и резултати што придонесуваат за развој на научната мисла и 
практиката на менаџментот.  

3. Наставно - педагошката активност на кандидатот Стојановски, исто така, е за 
одбележување. Имено, тој квалитетно и мошне одговорно ги извршува обврските 
во реализирање на наставата по предметите на кој е избран како на додипломски 
така и на постдипломски студии, како и во организирањето на педагошката 
практика и продлабочување на партнерството помеѓу факултетот и воспитно - 
образовните организации од предучилишна и училишна возраст.  
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Врз основа на изнесените информации Комисијата констатира дека кандидатот 
редовен професор д-р Методија Стојановски ги исполнува формалните услови за 
избор во наставно - научно звање - редовен професор; има докторат по менаџмент 
како соодветна научна област,  и покажува интерес за педагошко - истражувачка 
работа. Објавените трудови и досегашната наставна ангажираност покажуваат дека 
кандидатот остварува активности и резултати во областа на менаџментот во 
образованието. Поради тоа Комисијата има чест на Сенатот на Универзитетот 
Св.Климент Охридски - Битола да му предложи, кандидатот д-р Методија 
Стојановски да го избере во звањето редовен професор за група предмети во областа 
на Менаџмент во образование. 

 
 

                  РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 
 
1. проф. д-р  Добри Петровски - претседател с.р. 
 
 
2. проф. д-р Цветко Смилевски - член с.р. 
 
 
3. проф. д-р Валентина Гулевска - член с.р. 
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                                                         R  E  F  E  R  A  T 
 

ZA IZBOR NA EDEN NASTAVNIK VO NASLOVNO  
ZVAWE VO OBLASTA 50504 METODIKA  

( PRIRODNI I OP[ TESTVENI NAUKI) 
 
 
 

Vrz osnova na ~len 63 i ~len 132 stav 2 od Zakonot za visokoto 
obrazovanie,  i ~len 43 od Pravilnikot za kriteriumite i postapkata za izbor 
na nastavno-nau~ni, nastavni, nau~ni, nastavno-stru~ni i sorabotni~ki zvawa 
na Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"- Bitola, Nastavno-nau~niot sovet 
na Pedago{kiot fakultet - Birola na sednicata odr`ana na den 16.12.2016 
godina, a so Odluka br. 02-85/3 od 16.02.2016 godina, nе  imenuva za ~lenovi na 
Recenzentska komisija za izbor na eden nastavnik vo naslovno zvawe vo oblasta 
50504 Metodika (prirodni i op{testveni nauki), vo sledniot sostav:  

1. Prof. d-r Bojo Kolonxovski, redoven  profesor na Pedago{ki 
fakultet-Bitola  

2. Prof. d-r Jove Dimitrija Talevski, redoven profesor na Pedago{ki 
fakultet-Bitola 

3. Prof. d-r Dobri Petrovski, redoven profesor na Pedago{ki 
fakultet-Bitola 

Na raspi{aniot konkurs objaven vo dnevnite vesnici „Вe~er“ i „Lajm“  od 
22.01.2016 god. za izbor na eden nastavnik vo naslovno zvawe vo oblasta 50504 
Metodika (prirodni i op{testveni nauki), vo opredeleniot rok se prijavi 
kandidatot doc. d-r Miroslav Kuka.   

Vo soglasnost so Odlukata na Nastavno-nau~niot sovet na Pedago{kiot 
fakuiltet vo Bitola, recenzentska komisija vo spomenatiot sostav ima{e 
zada~a da izgotvi izve{taj za prijaveniot kandidat.  

Vrz osnova na ~len 63 a vo vrska so ~len 132 stav 2 od Zakonot za visokoto 
obrazovanie,  i ~len 43 od Pravilnikot za kriteriumite i postapkata za izbor 
na nastavno-nau~ni, nastavni, nau~ni, nastavno-stru~ni i sorabotni~ki zvawa 
na Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"- Bitola i uslovite za konkurirawe 
{to bea navedeni vo raspi{aniot konkurs, Komisijata ja razgleda prijavata so 
seta prilo`ena dokumentacija podnesena od kandidatot i go podnesuva sledniov  
 

 
       I  Z  V  E  [   T  A  J 

      
 

1. Biografski podatoci za kandidatot 
 

 Doc. d-r Miroslav Kuka e roden vo Belgrad vo 1968 godina. Po 
zavr{uvaweto na srednoto obrazovanie se zapi{al na Prirodno-matemati~kiot 
fakultet vo Belgrad. Diplomiral vo mart 1993 godina na katedrata za fizika i 
osnovi na tehnikata (diplomski trud: “Analiza na vovedot na specijalnata 
teorija na relativnosta - metodska postapka za sredno{kolska vozrast). 

Nabrzo po diplomiraweto se vrabotuva vo MVR na Srbija, resor na 
dr`avna bezbednost. Neposredno po napu{taweto na MVR na Srbija zapo~nuva 
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da se zanimava so privatna dejnost, taka {to od 2007 - 2013 godina e sopstvenik 
na privatna firma za FTO TETE - A - TETE  security. 

Po diplomiraweto preminuva na Filozofskiot fakultet vo Belgrad 
kade po polagaweto na nekolku diferencijalni ispiti se zapi{uva na 
postdiplomski studii na katedrata za pedagogija, vo nasokata po didaktika. Vo 
noemvri 1998 godina magistrira (magisterski trud: „Vlijanieto na 
laboratorisko-eksperimentalniot metod vrz uspehot na u~enicite vo nastavata 
po fizika“). Vo april 2007 god. doktorira na Univerzitetot „Sv.Kliment 
Ohridski“ vo R. Makedonija, na Pedago{kiot fakultet vo Bitola (doktorska 
disertacija: „Pedago{ko apodikti~ka teorija za vlijanieto na u~ili{teto vrz 
iniciraweto i razvojot na interesirawata na u~enicite za nastavata po 
zapoznavawe na prirodata“) i se stekna so nau~en stepen - Doktor na pedagogija 
vo oblasta na metodikite. 

Diplomata, Doktor na pedago{ki nauki, e nostrificirana od strana na 
Univerzitetot vo Novi Sad vo 2008 godina. 

Na den 03.03.2011 godina na Pedago{kiot fakultet vo Bitola e izbran za 
nastavnik vo naslovno zvawe docent za predmetite od oblasta na metodikite po 
prirodni nauki. 

Te~no go govori angliskiot jazik. 
 
 

2. Nastavno-obrazovna dejnost 
 

Na svoja inicijativa, pri krajot na devedesettite godini kandidatot se 
vrabotuva vo edno belgradsko sredno u~ili{te. Od 2008 god. e profesor na 
Visokata {kola za vospituva~i na grankovni studii vo Aleksinac, kade gi 
predava predmetite: Semejna pedagogija i Metodologija na pedago{kite 
istra`uvawa, a na specijalisti~kite studii predava: Pedago{ka komunikacija, 
Partnerstvo na semejstvoto i predu~ili{nata ustanova.  

Od 2008 godina e anga`iran kako visiting profesor da dr`i predavawa 
na Pedago{kiot fakultet fakultet vo Bitola. 

Komisijata za samoevaluacija na Pedago{kiot fakultet vo Bitola vo 
zimskiot semester vo akademskata 2013/14 godina gi soop{tuva slednite 
rezultati od samoevaluacijata za doc. d-r Miroslav Kuka: 

1. Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и предизвикува 
заинтересираност за предметот. 
просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,3 

2. Наставникот за време на предавањата е посветен  и умее да го задржи 
вниманието до крајот на предавањата. 
просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,1 

3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги 
стимулира да поставуваат прашања. 

 просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,7 
4. Наставникот редовно ја изведува наставата. 

просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6 
5. Наставникот е отворен  и достапен за консултации  и соработка. 

просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,7 
6. Личната култура  и односот на наставникот се на соодветно ниво 

просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,5 
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите. 
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 просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата 4,4 
    8.   За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература 

  просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,4 
9. Степен на тежина на оценуваниот предмет: 

Оценката од страна на студентите на ова прашање е 4 што значи дека наставникот 
има главно високи критериуми при полагањето и оценувањето 

10. Барањата што се поставуваат пред студентите (испити, колоквиуми, семинарски, 
проектни активности), во вреднувањето од (мали-соодветни-големи и многу 
големи) бројките се во рамките на скалата 3 што значи барањата што тој ги 
поставува пред студентите се големи. 

11. Предавањата од соодветниот предмет по својот обем и квалитет според резултатите 
од анкетата претставуваат солидна основа за положување на соодветниот предмет 
кај скоро 95% од испитаниците 

12. Резултатите од анкетата покажуваат дека содржината и структурата на испитните 
прашања овозможуваат објективно да се оцени нивото на совладаност на 
материјалот и тоа со скоро 95% што е мошне позитивно 
Заклучок на Комисијата 
Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Мирослав Кука 

изнесува 4,46 значи дека е навистина солиден, односно е мошне позитивно оценет од 
страна на анкетираните студенти. 

 
 

3. Nau~no-istra`uva~ka dejnost 
 

Vo periodot od 2011 godina do denes doc. d-r Miroslav Kuka ima 
napi{ano i izdadeno dva u~ebnici od oblasta na metodikite, golem broj na 
trudovi vo me|unarodni spisanija, kako i trudovi vo zbornici od me|unarodni 
nau~ni sobiri i sobiri od nacionalno zna~ewe. 

 
3.1. Objaveni u~ebnici 

 
1. Кuka М., Đokić I., A matematikai alapfogalmak kialakításának módszertana és a 

képzőművészeti   nevelés módszertana (Metodika na osnovnite matemati~ki poimi i 
likovnata kultura) – knigata e napi{ana na ungarski jazik, ISBN 987-86-85155-23-
9, Avtorsko izdanie, Beograd, 2012. 

 
2. Kuka M., Metodika na prirodnite nauki, - knigata e napi{ana na makedonski jazik, Б-

еоград, ISBN 987-86-85155-20-8, Avtorsko izdanie, Београд, 2011. 
 

3.2. Trudovi vo zna~ajni me|unarodni spisanija 
 

1. Кука, М., Йованович К., Талевски Й, Проэктирование новых структур  
системы образования, ЖУРНАЛ „ИЗВЕСТИЯ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ“, Ростов-на-Дону, Россия, 
(11 - 15), № 5. 2013, УДК 001.895:378 

2. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., New Conceptions of Educational Systems in the 
Function of  Projecting School of the Future, JO  JOURNALS OF USA - CHINA 
EDUCATION REVIEW A & B, September 2013, EL Monte / USA, (703 - 708), 
Volume 3, № 9, ISSN 2161-6248 
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  3.3 Trudovi vo me|unarodni spisanija 
 

1. Kuka M., Talevski J., Jovanović K., Transformation due to new concepts of 
education, TEACHER International journal 2014, Bitola / Macedonia, (33 - 39), ISSN 
1857- 8888 

 
2. Колонџовски Б., Кука М., Некои аспекти на поттикнувањето и развојот на 

креативноста кај учениците во наставата по природа и општество, 
TEACHER International journal 2012, Bitola / Macedonia, (170 - 178), ISSN 1409- 
6870 

3. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Changes in the structure of educational system 
in the function of millennium tendencies, MEDITERRANEAN JOURNAL OF 
SOCIAL SCIENCES, Rome / Italy (63 - 66), Vol 3 (14) November 2012., ISSN 
2039-9340. 

 
4. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Changes in the structure of educational system 

in the function of millennium tendencies, INTERNATIONAL JOURNAL OF 
RESEARCH IN ENGINEERING, IT AND SOCIAL SCIENCES, New Delhi / India 
(176 - 181), IJREISS Volume 2, Issue 10 (October 2012) ISSN 2250-0588.  

5. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Model of Strategic Planning In High Education, 
ARPN JOURNAL   OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, Granada / Spain, (371 - 
372), Volume 2, Special Issue, ICTL (Part 2) 2012 ISSN 2225-7217.  

 
6. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Changes in the structure of educational system 

in the function of millennium tendencies,EUROPEAN SCIENTIFIC JOURNAL - 
OCTOBER, SPECIAL EDITION VOL. 8, NO. 32, (156 - 160), London / United 
Kingdom.  
 

3.3. Trudovi vo zbornici od me|unarodni nau~ni sobiri 
 

1. Kuka M., Talevski J., Jovanović K., Transformation due to New Concepts within the 
System of Education and Learning, ADVANCED RESEARCH IN SCIENTIFIC 
AREAS - ARSA, Zilina / Slovakia, 2 - 6 December 2013, (256 - 259), ISBN: 978-80-
554-0825-5, ISSN 1338-9831 

 
2. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Redefinition of education structure in the 

function of projecting school of the future, 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE 
„RESEARCH AND EDUCATION IN NATURAL SCIENCES“, Shkodër / Albania, 
15 - 16 November 2013, (606 - 614) 
 

3. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Kompatibilnost novi obrazovnih struktura sa 
projekcijama škole budućenosti, XX MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP 
“DRUŠTVO I TEHNOLOGIJA”, Opatija / Hrvatska, 28 - 30 Jun 2013, (zbornik 
apstrakta, str. 40),  ISBN 978-953-6226-24-5 

4. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Educational systems changing strategy, 
INTERNATIONAL CONFERENCE: MODERN STRATEGIES FOR REARING 
AND EDUCATING CHILD, Birkat Al Mawz / Oman, 28 - 30. 1. 2013. 
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5. Kuka M., Stojanoska G., Redefinition of education structure of republic of Serbia, 

INTERNATIONAL CONFERENCE “EDUCATION ACROSS BORDERS”, Florina 
/ Greece, 5 - 7 October 2012, (657 - 660), ISBN 978-618-81385-0-6, ISSN 2241-8881 
 

6. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Change Of Pre-School System In Function Of 
New Structural Changes In Educational System, INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INNOVATION AND CHALLENGES IN EDUCATION - CICE, Kütahya / 
Turkey, 26 - 28 Аprila 2013, (Abstracts book, page 30). 

7. Kuka M., Jovanović K., Stojanoska G., Usklađivanje obrazovno-odgojnog sustava sa 
stalnim promjenama unutar društveno- vrijednosnih sustava, MEĐUNARODNA 
ZNANSTVENA KONFERENCIJA “PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I 
NASTAVA”, Mostar / BIH, 21 - 23 Оžujаk 2013. 

 
8. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Socio - obrazovna funkcionalnost novih 

strukturiranja obrazovnih sistema, IV MEĐUNARODNA NAUČNO - STRUČNA 
KONFERENCIJA „UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE I MLADIH“, 
Split / Hrvatska, 22 - 23. Jun 2013. 

 
9. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Projecting the New Strategies of Education 

System, 4th CONFERENCE: 2012 ASIA REGIONAL OPEN COURSEWARE AND 
OPEN EDUCATION CONFERENCE (AROOC), Bangkok / Thailand, 21 - 22 
January 2013, (152 - 156). 

10. Kuka M., Madžgalj J., Đokić I., Kompatibilnost novih obrazovnih strukturiranja sa 
inkluzivnim obrazovanjem i vaspitanjem, I STUČNO - NAUČNI SKUP SA 
MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „AKTUELNOSTI U EDUKACIJI I 
REHABILITACIJI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU“, Šabac / Srbija, 14 - 
15 Decembra 2012, (zbornik rezimea str. 44), ISBN 978-86-913605-3-5 

 
11. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Model of strategic planning in high education, 

INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND ENVIRONMENT 
CONFERENCE - TEEC, Abuja / Nigeria,  23 - 27 October 2012, (88 - 91), Legal 
Deposit no. MU-707-2012, ISBN 978-84-612-8470-2 

12. Kuka M., Jovanović K., Talevski J., Changes in the structure of educational system 
in the function of millennium tendencies,INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
TEACHING AND LEARNING - ICTL, Abuja / Nigeria, (134 - 138), 23 - 27 October 
2012, Legal Deposit no. MU-705-2012, ISBN 2224-946X 

13. Кука М., Талевски Ј., Петровски Д., Ђорђевић Ј., Промена структуре 
образовног система у функцији унапређења процеса едукације, 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО - СТРУЧНИ СКУП    „КЉУЧНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ГЕОДЕЗИЈА, 
ГЕОИНФОРМАТИКА И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИМА - НИВО 
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА“, Београд / Србија,  26 - 27 Октобар 2012, (32 - 40), 
ISBN 978-86-7518-154-5, COBISS.SR-ID 193871884   

 
14. Кука M., Стојаноска Г., Стојановски М., Ђокић И., Измене актуелних 

структура образовног система у функцији унапређења процеса едукације, 4. 
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МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА У 
ОБРАЗОВАЊУ“, Чачак / Србија, 1 - 3 Јун 2012, (698 - 703), ISBN 978-86-7776-
139-4, COBISS.SR-ID 191233292 
 

15. Кука M., Славнић З., Талевски Ј., Диспропорционалност демографско 
привредног развоја и образовно-васпитног система Републике Србије, 5. 
МЕЂУНАРОДНА СТРУЧНО - НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТНО - 
ОБРАЗОВНИ И СПОРТСКИ ХОРИЗОНТИ“, Суботица / Србија, 11 - 12 Maj 
2012, (415 - 423), ISBN 978-86-87893-20-7 

16.  Кука М., Кука В., Талевски Ј., Графовско структурирање директоријума и 
датотека, ДРУГА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ, Требиње / Република Српска, 8 -  9. Juni 2012. (zbornik na apstrakti, str. 
12). 
 

17. Кука M., Ђокић И., Талевски Ј., Стојановски М., Нове стратегије образовања у 
настави основне школе, КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 
„ПОВЕЗИВАЊЕ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА И МОДЕЛИ ИНТЕГРИСАНЕ 
НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“, Сомбор / Србија, 25 - 27. 5. 2012. 
 

18. Kuka M., Talevski J., Stojanovski M., Pravci rekonstrukcije sistema edukacije, IV 
MEĐUNARODNI NAUČNO - STRUČNI SKUP „EDUKACIJA ZA 
BUDUĆNOST”, Zenica / BIH, 24 - 25 Мај 2012, (51 - 57), COBISS.BH-ID 
20370694 
 

19. Кука М., Стојановски М., Петровски Д., Павловић., Каузална детерминисаност 
демографско привредног и образовно-васпитног система, III НАУЧНИ СКУП 
СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ “САВРЕМЕНА ШКОЛА - ИЗАЗОВИ И 
ДИЛЕМЕ“, Бијељина / Република Српска,  9. Noemvri 2012. 
 

20. Kolondžovski B., Kuka M., Kolondžovska А., Cooperative learning as a socio-
cognitive form of life in the intercurtural education,THE VI INTERNATIONAL 
BALKAN CONGRESS FOR EDUCATION AND SCIENCE  „THE MODERN 
SOCIETY AND EDUCATION“, Ohrid / Macedonia, 29. IX - 1. X 2011,  (165 - 170), 
ISBN 978-9989-823-33-6, COBISS.MK-ID 89314314 

 

21. Kuka M., Đokić I., Petrovski D., Stojanovski M., Značaj Kuka - Miletić programa u 
strukturi predškolskog obrazovanja, MEĐUNARODNI SKUP “TEORIJA I 
PRAKSA RANOG ODGOJA“, Zenica / BIH,  21. April 2012, (kniga na rezimea 
str.130), ISBN 978-9958-697-20-3, COBISS.BH-ID 19485446 
 

22. Колонџовски Б., Кука М., Поврзаноста на хуманизацијата на 
итерперсоналните односи во наставата со моралните димензии на лицноста 
на надарените уценици, МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП „ДАРОВИТОСТ И 
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МОРАЛНОСТ“ Вршац / Србија, 1. Јулi 2011, (zbornik na rezimea str. 95), ISBN 
978-86-7372-134-7, COBISS.SR-ID 264428807 

23. Кука М., Талевски Ј., Колонџовски Б., Научне (не) одрживости стокастичких 
педагошких законитости, НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ 
УЧЕШЋЕМ „НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ“, Ниш  / Србија, 10 - 11 
Noemvri 2011, (kniga na rezimea str. 20), ISBN 978-86-7379-232-3, COBISS.SR-ID 
18781822 

 
24. Кука М., Талевски Ј., Станојевић Г., Промене структуре образовног система у 

функцији савремених тенденција, МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП 
„НАСТАВА И УЧЕЊЕ - СТАЊЕ И ПРОБЛЕМИ“, Ужице / Србија, 11. Noemvri 
2011.  
 

25. Кука М., Талевски Ј., Станојевић Г., Промене структуре образовног система у 
функцији миленијумских тенденција, МЕЂУНАРОДНИ СКУП “РАЗВОЈ И 
ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ - ПРИОРИТЕТИ ЗА БРЖИ 
ДРУШТВЕНИ НАПРЕДАК“, Бијељина / Република Српска, 18. Noemvri 2011.  
 

26. Кука М., Ђокић И., Милетић М., Значај Кука-Милетић програма у структури 
предшколског образовања, МЕЂУНАРОДНИ СКУП “РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ - ПРИОРИТЕТИ ЗА БРЖИ ДРУШТВЕНИ 
НАПРЕДАК“, Бијељина / Република Српска, 18. Noemvri 2011.  
 

27. Кука М., Талевски Ј., Станојевић Г., Нови програми за структурирање 
образовно-васпитног процеса, НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА 
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ  „РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ 
ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ“, Чачак / Србија, 23 - 25 Septemvri 2011, (300 - 
304),  ISBN 978-86-7776-128-8, COBISS.SR-ID 186215948 

28. Кука М., Милетић М., Ђокић И., Кука - Милетић програм у функцији 
унапређенја предшколског образовања, II КОНФЕРЕНЦИЈА СА 
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „ИНКЛУЗИЈА У ПРЕДШКОЛСКИМ 
УСТАНОВИ И ОСНОВНОЈ ШКОЛИ“, Сремска Митровица / Србија, 24. Juni 
2011, (zbornik na rezimea, str. 67 - 68), ISBN 978-86-7447-094-7, COBISS.SR-ID 
264555271 

 
29. Кука М., Милетић М., Стандарди Кука - Милетић програма за предшколски 

узраст, VI МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ - ТЕХНОЛОГИЈА, 
ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА, Чачак / 
Србија, 3 - 5 Juni 2011, (124 - 129), ISBN 978-86-7776-112-6, COBISS.SR-ID 
184045836 
 

30. Стојановски М., Кука М., Колонџовски Б., Валидни показатељи педагошке 
научности, IV МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА 
„ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ И СПОРТСКИ ХОРИЗОНТИ, Суботица / Србија, 
13 - 14. Maj 2011., (zbornik na rezimea str.94 - 95), ISBN 978-86-87893-14-6, 
COBISS.RS-ID 263748359 
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31. Кука М., Милетић М., Кука - Милетић програм за рад са предшколском децом - 
артикулације дечије игре у форми такмичења, IV МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО - 
СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ И СПОРТСКИ 
ХОРИЗОНТИ, Суботица / Србија, 13 - 14. Мај 2011., (zbornik na rezimea 
str.76), ISBN 978-86-87893-14-6, COBISS.RS-ID 263748359 

 
3.4. Trudovi vo zbornici na sobiri od nacionalno zna~ewe 

 
1. Кука M., Талевски J., Структурарне промене у функцији стратегије развоја 

високог образовања,НАУЧНИ СКУП СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ 
„НАУКА И САВРЕМЕНИ УНИВЕРЗИТЕТ“, Ниш / Србија, 13 - 14. Noemvri 
2015. 

 
2. Кука М., Шавија Н., Стојановски М., Петровски Д., Програмско системске 

измене у слжби развојних сметњи, 4. СТРУЧНО - НАУЧНИ СКУП СА 
МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ АКТУЕЛНОСТИ У ЕДУКАЦИЈИ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ”, Београд / Србија, 
24 - 25. Oktomvri 2015. 

 
3. Кука М., Ђокић И., Професионалне перспективе васпитачког образовног 

профила, НАУЧНИ СКУП „РАЗВОЈНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕТЕТА 
ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА - ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП“, Нови Сад / 
Србија, 25 - 26. 4. 2015, (zbornik na apstrakti 65 - 66 стр.), ISBN 978-86-85-
871-290, COBISS.SR-ID 295847687 

 
4. Ђокић И., Кука М., Талевски Ј., Правци реконструкције система образовања, 

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНО - СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „КВАЛИТЕТ И 
ИЗВРСНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ“, Београд / Србија, 15. 4. 2015, (311 - 318), 
ISBN 978-86-84531-20-1, COBIS.SR-ID 214375180 

 
5. Кука M., Ђурић Д., Ђорић Л., Антић З., Концепција васпитачких студија, 

стручна оспособљеност васпитача и перспективе, XI СИМПОЗИЈУМ 
„ВАСПИТАЧ У XXI ВЕКУ“, Сокобања / Србија, 27 - 28. 3. 2015, (zbornik na 
apstrakti 34 стр.), ISBN 987-86-7746-367-0, COBISS.SR-ID 196913932  
 

6. Кука M., Славнић З., Талевски Ј., Промене предшколског система у функцији 
нових структуралних промена образовно - васпитног система, VIII 
СИМПОЗИЈУМ „ВАСПИТАЧ У XXI ВЕКУ“, Сокобања / Србија, 30 - 31. 3. 
2012, (723 - 729), ISBN 987-86-7746-367-0, COBISS.SR-ID 196913932  

 
 

4. Stru~no-aplikativni aktivnosti i dejnosti od po{irok interes 
 

Rabotej}i od 2008 godina na Visokata {kola za vospituva~i na strukovni 
studii vo Aleksinac (R.Srbija) t.e. predavaj}i gi predmetite: Semejna 
pedagogija i Metodologija na pedago{kiteistra`uvawa, doc. d-r Miroslav Kuka 
bil mentor na nad 150 odbraneti diplomski raboti. 
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Doc. d-r Miroslav Kuka e nositel i izdava~ na me|unaroden proekt 
Redefiniranost na strukturata i strategijata na razvojot na visokoto 
obrazovanie vo Srbija. Vo proektot koj e raboten 2012 – 2015 godina, 
u~estvuvale 67 sorabotnici od zemjata i regionot. Vo 2015 proektot e dostaven 
na: Narodnoto sobranie na Republika Srbija/Odbor za obrazovanie, nauka, 
tehnolo{ki razvoj i informati~ko op{testvo – br. 612-152/15, Nacionalniot 
sovet za visoko obrazovanie na Republika Srbija – br. 612-00-720/2015-06 i 
Ministerstvoto za prosveta, nauka i tehnolo{ki razvoj / Sektor za razvoj i 
visoko obrazovanie - br. 612-00-720/2015-06. 

Kandidatot e avtor (koavtori prof. Slavoqub Miti} i prof. Zoran 
Slavni}) akreditiran vo zadol`itenata programa Problemskata nastava kako 
metodi~ko-didakti~ki sistem (dava 16 zadol`itelni akreditirani ~asovi). 
Programata e odobrena od strana na Zavodot za unapreduvawe na obrazovanieto 
i vospitanieto (katalo{ki br. 638/2011) i e namenet za permanentno stru~no 
usovr}ubawe na nastavnicite, vopituva~ite, stru~nite sorabotnici i 
direktorite na u~ili{tata. 

 
 

5. Konstatacija i predlog 
 

Kandidatot doc. d-r Miroslav Kuka vo svoite trudovi se zanimava so 
disperzivni pedago{ki problematiki vo promenite na strukturata na 
vospitno-obrazovniot sistem, racionalizacijata i zgolemuvaweto na 
efikasnosta na vospitno-obrazovniot proces, inicirani so promenite vnatre 
vo metodi~ko-didakti~kata svera na vlijanie. Svoite trudovi gi publikuval vo 
vode~ki me|unarodni i doma{ni stru~ni spisanija so aktivno u~estvo na golem 
broj na konferencii niz cvetot kade {to se zanimava so analizi na obrazovniot 
sistem, kako i so metodi~kite problem vo vospitno-obrazovniot proces. So 
argumentirano i empirisko implicirawe na zna~eweto i ulogata na 
eksperimentalnite metodi vo rabotata, kandidatot mnogu uspe{no se zanimava 
i so pra{awata za racionalizacija na vospitno-obrazovniot proces. Vo taa 
nasoka pokraj napi{anite u~ebnici od egzaktnite prirodni nauki, kandidatot 
publikuva eden broj na nau~ni trudovi vo koi izlaga validna argumentacija za 
potrebata od inovirawe na postojnite sodr`inski artikulacii na u~ebnicite 
so poseben osvrt na inicijalni, epigrafski, memoriski i tipografski tehniki 
na rabota. Nekoi od negovite posledni trudovi se zanimavaat so pra{awa na 
dualizmot vo pedago{kata terminologija kako i odnosot na pedagogijata i 
op{tata op{testvena kultura i potrbata za inkorporirawe na pedago{kite 
pridobivki vo po{irokata op{testvena struktura na site nivoa, a seto toa vo 
soglasnost so nasledstvoto, tradicijata i op{testveno prifatenite normi.  

Vrz osnova na izlo`enoto, zasnovano od uvidot vo celokupnata dosega{na 
nau~na, stru~na i pedago{ka dejnost na kandidatot, kako i negovite ostanata 
stru~ni aktivnosti, smetame deka doc. d-r Miroslav Kuka gi ispolnuva 
nau~nite, stru~nite i pedago{kite uslovi propi{ani so Zakonot za visokoto 
obrazovanie i Pravilnikot za kriteriumite i postapkata za izbor na nastavno-
nau~ni, nastavni, nau~ni, nastavno-stru~ni i sorabotni~ki zvawa na 
Univerzitetot "Sv. Kliment Ohridski"- Bitola za izbor na nastavnik vo 
naslovno zvawe vonreden profesor vo oblasta 50504 Metodika (prirodni i 
op{testveni nauki). 
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Zaradi toa Komisijata e slobodna na Nastavno-nau~niot sovet na 
Pedago{kiot fakultet vo Bitola da mu predlo`i doc. d-r Miroslav Kuka da go 
izbere za nastavnik vo naslovno zvawe vonreden profesor vo oblasta 50504 
Metodika (prirodni i op{testveni nauki). 
 
 
 
                                                                                                   Recenzenti 
 

1. Prof. d-r Bojo Kolonxovski 
 

  
               2.Prof d-r Jove Dimitrija Talevski 

        
        

3. Prof d-r Dobri Petrovski 
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До 
Наставно-научниот совет  

на  Педагошкиот факултет – Битола 
 
 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна 
седница одржана на  30.12.2015 година донесе Одлука за формирање Комисија за 
оценка на докторски труд на тема: Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик, изработена од м-р 
Бисера Костадиновска. Со одлуката бр. 02-559/9  од  2015 година за членови на 
Комисијата се избрани: проф. д-р Ирина Петровска, проф.д-р Викторија Петковска, 
проф. д-р Јованка Лазаревска Станчевска (Филолошки факултет – Скопје), проф. д-р 
Виолета Јанушева и проф. д-р Јове Димитрија Талевски. 
  
 
Врз основа на опстојното разгледување на предложената докторска дисертација имаме 
чест до Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет да го доставиме следниот 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

за оценка на докторската дисертација на тема: “Когнитивно-лингвитички аспекти на 
UP, ON, IN при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските 
говорители и нивните методички импликации во наставата по англиски јазик” 
изработена од м-р Бисера Костадиновска.  
  
Докторската дисертација на тема: “Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик” елаборира  
истражување  спроведено помеѓу студенти кои се профилираат за идни професори по 
англиски јазик како странски во Република Македонија. Дисертацијата ги застапува 
основните постулати на когнитивната лингвистика, претставена преку теоријата на 
прототип, која е земена како појдовна точка за истражување на примерот на група 
предлози во англискиот јазик. Акцентот е ставен на когнитивно-инклузивниот 
елемент на наставниот процес, воведување на нови наставни содржини како што е 
теоријата на прототип во наставниот курикулум. Преку примерот на дислексичарите 
како група со посебни потреби е илустриран холистичкиот пристап кој го нуди 
теоријата на прототип. 
 
Станува збор за едукативниот процес, кој  претставува динамичен процес со 
тенденција на постојано менување, како резултат на промените кои постојано и 
непречено се одвиваат во сите сфери на функционирање на едно општество, една 
заедница, една целина, без разлика дали се работи во микро или макрорамки. Тој се 
развива и се менува со развојот на методичките алатки, со потребите кои 
произлегуваат и се наметнуваат од општеството за тоа за што треба образованието да 
послужи, се развива со самото развивање на начините на комуникација, со нагледните 
средства кои се користат во наставниот процес (учебници, помагала, придружни 
книги и помагала, итн.). Наставата како неоспорен и неопходен дел од едукативниот 
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процес, исто така, се менува, развива, и се подобрува во насока на добивање подобри 
резултати, подобра практика, повисоки академски очекувања, професионален кадар и 
во насока на унапредување на целокупниот наставен процес во светски рамки. 
Наставниот процес, исто така, доживува промени и поради два многу важни фактора: 
наставниот кадар и составот од ученици. Со најновите измени во наставниот процес, 
особено во нашата држава, процесот на инклузија сѐ повеќе добива на значење и 
важност во наставниот процес. Воспитанието и образованието на децата и 
младинците со посебни образовни потреби претставува интегрален дел на 
единствениот образовен систем и се планира врз идентични или многу слични 
определби и генерални принципи. Врз статусот на овој вид образование влијаат 
општопознатите фактори, релевантни за секое образование (општествените, 
политичките, економските, културните), но и различните идеологии од што 
произлегуваат различни концепции и модели. Демократските правци во светот, кои се 
поизразени, мошне позитивно се рефлектираат и врз оваа област, што е воочливо 
преку бројните заложби, како што се: рамноправност, интеграција, модернизација, 
перманентност на образованието и друго. 
 
Наставата по англиски јазик не е воопшто заобиколена од овие процеси на промени, 
бидејќи не само што станува збор за изучување на странски јазик како дел од 
образовниот процес туку се работи за изучување на јазик преку кој е претставен 
процесот на глобализација. Изучувањето на англискиот јазик, без разлика дали е како 
прв, втор или службен јазик, зазема централно место во образовните системи низ 
целиот свет. Англискиот јазик, со четиристотини дваесет и седум милиони 
говорители како прв јазик низ целиот свет, го зазема приматот на комуникациски 
медиум во светски рамки.   
 
 
Ваквата зголемена употреба на англискиот јазик многу влијае и на другите јазици, 
што, пак, може да доведе до смрт на еден јазик или до промена на статусот на еден 
јазик, а тоа резултира со јазичен империјализам на англискиот јазик, односно доаѓа до 
„владеење“ на еден јазик со најголем дел од говорителите во светот. 
 
Изучувањето и усвојувањето на секој јазик, без разлика дали се работи за мајчин 
јазик, за втор или за службен јазик, се спроведува според одредени методички и 
јазични модели. Како што секој јазик е систем од знаци и симболи така секој јазик е и 
систем од правила кои мора да се почитуваат за да се добие значење. Секој јазик има 
своја  методичка рамка за поучување која сите кои сакаат да го научат или да научат 
други треба да ја следат за да се постигне крајниот резултат, без разлика дали е тоа 
успешна комуникација на официјално ниво, пишана или усна комуникација, 
дисеминирање на знаења или едноставно, секојдневна комуникација. 
 
Со ширењето на англискиот јазик во светски рамки, со неговото прифаќање во голем 
број на држави како медиум за комуникација, тој не само што се развива туку се 
јавуваат и негови вариетети – пиџин и креолски (pidgin и creole) јазици, како едни од 
почестите појави. Употребата на јазикот секојдневно неизбежно води до негово 
видоизменување, до промена на неговата форма, на правилата според кои се 
комбинираат зборовите за да се добие значење, на методите за негово изучување, како 
и на јазичниот фонд на јазикот.  
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Тоа, исто така, доведува и до промена на приодот за изучување на  јазикот, односно 
до промена на фокусот во одредена гранка. Како што се менуваат методите за 
изучување на англискиот јазик така и концептот за изучување на англискиот јазик 
како втор или како странски се менува. Овие промени се резултат токму на 
зачестената употреба на англискиот јазик на повеќе нивоа во едно општество. Исто 
така, овие промени се резултат на побарувачката во образовните системи каде 
постојат високообразовни институции кои обучуваат кадар за наставници или 
професори по англиски јазик и книжевност. 
 
Во тој контекст од посебно значење се неколку моменти кои се потенцираат во 
докторската дисертација, Целта на овој труд и на спроведеното истражување е: 
 

1. Да се покаже дека со воведувањето на теоријата на прототип и на методите на 
когнитивната лингвистика во поучувањето на група студенти кои го изучуваат 
англискиот јазик како странски и кои понатаму ќе се профилираат во 
професори по англиски јазик и книжевност, се зголемуваат когнитивните 
способности на тие студенти што им помага во понатамошното усвојување на 
содржини од странскиот јазик на еден поинаков начин од досега познатите, 
усвоените и применетите. 
 

2. Со примена на методите и техниките на когнитивната  лингвистика во 
поучувањето, се работи на зголемување на лингвистичката интелигенција кај 
студентите и како изучувачи на англискиот јазик како странски, а и како идни 
професори и се придонесува за подобрување на резултатите на студентите.  

 

3. Примената на методите и техниките на когнитивната лингвистика во 
поучувањето, во наставата по англиски јазик, исто така, покажува дали се 
зголемува нивното знаење, дали се проширува нивната ментална слика и дали 
го олеснува изучувањето најпрво на попростите јазични единици – предлозите, 
а потоа и на посложените – фразални глаголи, идиоматски изрази, процеси на 
зборообразување, итн. 
 

Придонесот на истражувањето во трудот  е значаен и забележлив. Тој се однесува, 
пред сè, на збогатување на наставните методи и техники за поучување во наставата по 
англиски јазик, нуди еден нов модел на усвојување на јазични елементи, односно 
единици, ги покажува методичките импликации кои произлегуваат од истражувањето 
на оваа појава, а, сосема на крај, дава осврт на тоа како и зошто овие методи на 
когнитивната лингвистика се од особена важност при изучувањето на англискиот 
јазик како странски  кај учениците со дислексија. 
Теоретскиот дел, методолошката поставеност и резултатите од реализираното 
истражување во оваа докторска дисертација се во насока да дадат одговор на овие 
сериозни прашања со кои се занимава современата наука за јазикот. 
 
Кандидатот М-р Бисера Костадиновска вложила сериозен научен напор со доследна и 
издржана аргументација да одговори не само на наведените туку и на други бројни 
прашања на кои наидува методичката и поучувачката практика, а воедно и да 
детектира нови прашања и дилеми кои ќе претставуваат нов научен истражувачки 
предизвик.  
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Нагласуваме дека крајна цел на докторската дисертација е придонес кон 
модернизација на наставно-образовниот процес од аспект на воведување нови 
наставни содржини како што е теоријата на прототип во наставниот курикулум, како 
и придонесот на кој го понудува теоријата на прототип во поушувачките процеси кај 
дислексичарите,  како група со посебни потреби. 
 
Глобална структура на докторската дисертација 
Докторската дисертација со наслов: “Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик”, е со обем од 205 
стр. компјутерски обликуван текст, прилози од имплементираните инструменти и 
алатки во емпириската фаза, преглед од 134 библиографски единици како релевантни 
извори од домашни и странски автори. Глобалната структура на докторската 
дисертација се состои од неколку дела кои се функционално поврзани и претставуваат 
една конзистентна целина.  
Композициската структура на докторската дисертација се состои од четири дела и 
заклучок, кои следуваат по воведот (стр. 6-10). На почетокот, се претставуваат 
теориските основи на истражуваната појава, потоа се дава теориската основа на 
теоријата на  прототип,  односно  на  нејзините  најтесните  постулати,  следуваат  
репрезентации на групата предлози кои се предмет на истражувањето и нивната 
дистрибуција во најмалку три различни примери, интерпретација на добиените 
резултати и заклучок, кој произлегува од интерпретацијата, како и препораки за 
понатамошно истражување и практична примена на добиените резултати од 
спроведеното истражување во наставниот процес. 
Првиот дел од докторската дисертација ги опишува теориските поставки на 
когнитивната лингвистика, кои претставуваат основа и појдовната точка, како и мотив 
за спроведеното истражување. Тука се претставени основните постулати врз кои се 
потпира оваа релативно нова лингвистичка гранка, поднауките кои се дел од неа и 
правилата врз кои се темели, а се даваат и основните поставки на теоријата на 
прототип претставена од Рош, (Rosch, 1975) како и преглед на истражувањата во ова 
поле. 
 
Вториот дел од докторската дисертација се состои од претставување на основните 
карактеристики на групата предлози, кои се предмет на спроведеното истражувањето, 
низ призмата на теоријата на прототип, односно претставени се нивните прототипно- 
просторни значења и изведените, односно секундарните значења, врз основа на 
проучувањата и истражувањата на Рош и на истражувањето и претставувањето на 
предлозите од Линдстромберг (Seth Lindstromberg) во неговото дело „English 
Prepositions Explained“ (Lindstormberg, 2010). 
 
Во третиот дел од докторската дисертација се опишува основната методолошка рамка 
на спроведеното истражување и се интерпретираат резултатите добиени од 
истражувањето. 
 
Четвртиот дел ги претставува методичките импликации во наставата по англиски 
јазик кои произлегуваат од ова истражување, односно укажува на она што треба да го 
направат, односно спроведат професорите по англиски јазик за подобрување и 
унапредување на наставата по англиски јазик. Посебен дел од овој дел се однесува на 
методичките импликации во наставата по англиски јазик кај децата со посебни 
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потреби, односно кај децата со дислексија, како одговор на најновите измени во 
образовниот систем. 
Составен дел на трудот е и прилогот кој го претставува инструментот употребуван во 
спроведеното истражување.Прилогот претставува комбинација на практични примери, 
групирани во три групи, од кои секоја ги   обработува назначените група предлози од 
различен аспект. Прилогот со вежби е употребуван кај популацијат одредена за ова 
истражување, односно кај студентите од Педагошки Факултет во Битола.  
Докторската дисертација со наслов “Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик”  поднесена од м-р 
Бисера Костадиновска претставува сериозен научен труд во кој врз основа на теоријата 
на прототип како дел од когнитивната лингвистика на прво место се става човековата 
когниција и способноста за групирање. Тоа значи дека круцијален елемент во процесот 
на учење претставуваат пред сѐ, способноста за учење на поединецот, неговите 
когнитивни способности, начините на учење и изнаоѓање на најпродуктивниот метод и 
техника за усвојување на јазичните единици. Таа претставува интересен начин на 
групирање на лексичките единици за да се дојде до едно колективно значење преку 
заеднички особини и атрибути. 
Кандидатот м-р Бисера Костадиновска  не го изостава суштинскиот придонес на 
теоријата на прототип и когнитивната лингвистика во доменот на холистичкиот  
пристап во изучување на јазикот, кој не е соодветен само за учениците кои немаат 
потешкотии при учењето на странски јазик туку и за оние кај кои  е дијагностицирана 
дислексијата. Дислексијата како состојба на попреченост при изучување на странски 
јазик, најдобро се надминува со употреба на методи кои директно влијаат врз 
когнитивната способност на ученикот, без оглед на неговата возраст и ниво на 
образование.  
 
Докторската дисертација со наслов “Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик”  поднесена од м-р 
Бисера Костадиновска претставува издржан научен труд во кој  се нагалсува важноста 
на  трите реалии за изучување и усвојување на вокабуларот на странскиот јазик: 
методолошка, психолошка и лингвистичка. Тоа покажува дека покрај 
традиционалните методи и техники кои се употребуваат при изучување на странски 
јазик, во овој случај англискиот, учењето може да се прави на три поинаку подредени 
нивоа на учење, со тоа што се опфатени сите профили на ученици и на тој начин, се 
одговара на сите предизвици на модерното образование. 
 
Заклучок и предлог 
Концепциската поставеност, актуелноста на проблемот на истражување, глобалната 
структура на докторската дисертација, применетата методологија на истражувањето, 
анализата и интерпретацијата на добиените резултати како и оригиналните предлози и 
решенија  со развојна компонента упатуваат на тоа дека оваа докторска дисертација 
може да даде  значаен придонес во теоретското осветлување и практичната примена на 
современи приоди во развојот на  нови пристапи во изучувањето и усвојувањето  на 
вокабуларот на странскиот јазик. 
 
Комисијата во наведениот состав со особено задоволство на Наставно-научниот совет 
на Педагошкиот факултет во Битола му предлага да го прифати Извештајот за 
докторската дисертација под наслов: „Когнитивно-лингвитички аспекти на UP, ON, IN 
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при изучувањето на англискиот јазик како странски кај македонските говорители и 
нивните методички импликации во наставата по англиски јазик“ поднесена од м-р 
Бисера Костадиновска  и да одобри нејзина јавна усна одбрана.  
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ  
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 
 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Весна Стојановска 
 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр. 
02-559/8 од 30.12.2015 година бевме определени за членови на комисијата за оценка и 
одбрана на докторската дисертација со наслов „Односот на индивидуалните и 
срединските фактори врз развојот на иновативната култура кај учениците во 
основното образование“ од кандидатот м-р Весна Стојановска.  

Врз основа на извршениот преглед и детална анализа на докторската дисертација, 
како и извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на авторот, 
Комисијата во состав од проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Добри Петровски, 
проф. Валентина Гулевска,  проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Цветко 
Смилевски го поднесува следниов 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 

Биографија 
 

М-р Весна Стојановска е родена на 04.06.1987 во Битола каде го завршува 
своето основно и средно образование. Во 2005 година дипломира на Педагошкиот 
факултетот – Битола, насока Учители, со највисок среден успех 9,90 и се стекнува со 
стручниот назив Дипломиран учител. Своето образование го продолжува на вториот 
циклус студии на студиската програма Менаџмент во образование на Педагошкиот 
факултет – Битола, во академската 2009/10 година, коишто ги завршува со просек 10,00 
во 2011 година.  

Едукацијата ја продолжува во континуитет и во академската 2012/13 година се 
запишува на трет циклус студии, на студиската програма Образовни науки на 
Педагошкиот факултет – Битола. 

Во текот на изминатите години учествува со свои трудови на научно-стручни 
собири, а стручните/научните трудови ги објавува во зборниците на ваквите собири, и 
исто така, се јавува и како учесник во некои меѓународни проекти организирани од 
невладиниот сектор, во областа на образованието со што се стекнува со значајно 
професионално искуство. 
 
 
 

1. Структура на трудот 
 

Приложениот труд на докторската дисертација „Односот на индивидуалните и 
срединските фактори врз развојот на иновативната култура кај учениците од основното 
образование“ од кандидатот м-р Весна Стојановска ги запазува сите технички 
карактеристики на докторска дистертација, односно пишуван е на персонален сметач 
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на вкупно 220 страници од кои 188 основен текст и 32 страници наведена 
библиографија (100 извори) и прилози. Трудот е подготвен со стил на букви Times New 
Roman (со македонска подршка), формат А4, фонт 12 и големина на проред 1,5.  

Во однос на содржината на текстот на трудот посебно се запазуваат следните 
структурни делови: 
 
ВОВЕД   

ТЕОРЕТСКИ ПРИСТАП 

1. Иновативноста во агендите на националните и меѓународни образовни 

политики  

2. Иновација, иновативност и креативност – концепти и перспективи  

3. Иновативноста и општествената култура 

4. Индивидуални фактори за иновативност 

5. Иновативноста и креативноста во образованието 

6. Училишната организација во функција на развој на иновативноста и 

креативноста 

МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП  

1. Предмет на истражување  

2. Цел на истражувањето  

3. Задачи на истражувањето 

4. Дефинирање на основните поими на истражувањето 

5. Хипотетска рамка 

6. Варијабли на истражување  

7. Методи, техники и инструменти на истражувањето  

8. Популација и примерок на истражувањето 

9. Обработка и анализа на резултатите од истражувањето 

10. Обработка на податоците од истражувањето  

 

ЕМПИРИСКИ ДЕЛ  

1. Анализа на анкетни прашалници 

2. Вкупна анализа за потврдување или отфрлање на хипотези со користење на 

податоци од различни инструменти  

ДИСКУСИЈА 

ОГРАНИЧУВАЊА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
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ПРЕДЛОГ – МОДЕЛ ЗА РАЗВОЈ НА ИНОВАТИВНАТА КУЛТУРА КАЈ 

УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

ПРИЛОЗИ  

 
2. Приказ и анализа на трудот 

 
Во Воведот на дисертацијата кандидатот говори за иновативноста како 

способност којашто е важна за економската, социјалната и личната благосостојба на 
индивидуата, но и за тоа што треба да биде направено во образовен контекст за 
зајакнување и негување на иновативните вештини на младите. Потоа се истакнува 
значењето на некои фактори во општествен и образовен контекст што влијаат и го 
зголемуваат степенот на развојот на оваа вештина и со тоа се истакнува тематиката на 
трудот за алоцирање и анализа на факторите што влијаат во формирањето на 
позитивни ставови за иновативноста. Образовните актери ја имаат моќта да го 
отклучат иновативниот потенцијал на младите, но во сето тоа им е потребна значајна 
поддршка. Училиштата и училишните работници не можат самостојно да ја постигнат 
посакуваната трансформација без една усогласена општествена основа. Во таа смисла, 
политичките, економските и културните структури на општеството, исто така може да 
бидат клучни за развојот на иновативноста или пак истата да ја опструираат. Поаѓајќи 
од тоа, кандидатот предлага дека во изградбата на иновативноста е неопходен 
холистички пристап и стратегија што ќе ги земе во вид курикуларните компоненти, 
училишна организација насочена кон развој на иновативноста и општествена култура и 
клима што ги поддржува промените и иновациите, како и нивно меѓусебно, заедничко 
и усогласено делување.  

На почетокот на теоретскиот дел, кандидатот говори за симбиотските врски што 
се формираат помеѓу националното образование, економијата, иновативноста и 
технолошките политики на една земја, но и за се поочигледниот меѓународен 
,,притисок” за развојот на иновативноста како елемент на долгорочната конкурентност 
на една земја. За решавањето на овие притисоци се правеле и прават разни иницијативи 
насочени кон изградба на капацитетите на човечките ресурси, со што луѓето стануваат 
повеќе иновативни, на тој начин, правејќи ги земјите поиновативни, поконкуретни и 
попродуктивни. Кандидатот посебно внимание посветува кон постоечката состојба со 
иновативноста во Република Македонија при што повикувајќи се на резултатите од 
мерењата на иновациските изведби на Европската комисија, констатира дека нивото на 
иновативност на македонското општество значајно заостанува зад европскиот просек. 
Причините за ваквата состојба на Република Македонија не треба да се бараат 
исклучиво во специфичните – економски околности (приватизација, економска криза и 
сл.). туку и во слабата финансиска поддршка, неефикасноста на системот, неефикасна 
иновативна инфраструктура, слаби човечки потенцијали за наука, технологија и 
иновации. Моменталните насоки на делување, се градат врз националниот документ 
Стратегија за иновации на Република Македонија во којашто зајакнувањето на 
човечките ресурси за иновативност е нагласено како една од четирите нејзини 
стратешки цели со што се прави поврзување на економските со образовните политики 
или со други зборови, зајакнувањето на луѓето за иновативност треба да се потпира на 
широко и релевантно образование, поради што, на образованието се гледа како на 
клучен фактор во формирањето на човечкиот капитал за иновации.  
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Со цел да го објасни поимот иновативност, кандидатот се повикува на дефинициите и 
објаснувања понудени од повеќе автори, притоа забележувајќи дека иновативноста се 
однесува на способноста да се усвојуваат и применуваат нови идеи и создаваат нови 
производи, но го објаснува и на него сврзаниот концепт-креативност што се гледа како 
појдовна основа за создавање на иновацијата, а се дефинира како способност на секоја 
индивидуа да произведи одредена новина на веќе постоечката состојба и покажува 
баланс на оригиналност и вредност. Посебно внимание во теоретскиот дел на 
дисертацијата му се посветува на секој од факторите или структурите коишто можат да 
влијаат на развојот на иновативноста, односно кандидатот ги споменува прописите и 
културните ставови во општеството што влијаат врз вредностите коишто се сметаат за 
вредни и охрабрувани, и однесувања што се очекувани и поддржувани; потоа 
индивидуалните фактори, односно постоењето на одредени особини и способности 
што може да имаат позитивно влијание во формирањето на иновативноста; 
курикуларни компоненти или образовни постапки и методи што имаат тенденција да 
ги поттикнуваат креативноста и иновативноста повеќе од некои други, како што се 
вреднување и поучување на креативност, подржување на пристапите што го ставаат 
ученикот во центарот и негово активно учество во образовните процеси и целокупниот 
училишен етос што треба да го промовира развојот на креативноста и иновативноста. 
Теоретскиот дел на трудот е заокружен со истакнување на улогата на наставникот во 
развојот на креативноста и иновативноста, важноста за негово оспособување и 
професионален развој за изградба на креативни и иновативни вештини кај учениците 
уште во основното образование. 

Во методолошкиот пристап се претставени основите на коишто е поставена 
методологијата на истражуваниот проблем, од што може да се заклучи дека 
истражувањето по својата природа е квалитативно со квантификација на дел од 
добиените податоци, при што се применети дескриптивниот метод, за опишување на 
постоечките состојби и варијабли во истражувањето, каузален метод, во функција на 
пронаоѓање на причинско – последична поврзаност помеѓу варијаблите – срединските 
и индивидуалните фактори со развојот на иновативната култура кај учениците, и 
статистички метод за да се утврди дали постои статистички значајна корелација помеѓу 
нив. Примерокот на училишта е намерен поради потребата да бидат опфатени 
училишта од различни региони ширум Република Македонија. Примерокот на 
ученици, исто така е намерен, бидејќи се водеше сметка за тоа да бидат ученици од 
трето, петто и седмо одделение, со намера да се утврдат индивидуалните 
карактеристики на учениците за развој на иновативноста, од различни одделенија, 
додека примерокот на наставници, директори и родители е случаен. Податоците се 
прибирани со помош на анкетни прашалници за испитување на ставовите и мислењето 
на испитаниците за различни аспекти од истражувањето.  

Во емпирискиот дел на дисертацијата се прикажани резултатите од 
истражувањето, при што кандидатот прави анализа и интерпретација на податоците 
добиени од секој анкетен прашалник посебно, за наставниците, директорите, 
родителите и учениците, како и вкупна анализа на податоците добиена со вкрстување 
на податоците добиени од различните инструменти. Врз основа на извршената анализа 
и интерпретација на резултатите од истражувањето кандидатот констатира дека 
развојот на иновативната култура кај учениците бара истовремено присуство на 
неколку структури што води кон потврдување на основната хипотеза, односно дека 
индивидуалните и срединските фактори имаат исклучително значење врз појавата и 
развојот на иновативната култура кај учениците во основното образование и само со 
нивен интегративен пристап и усогласено влијание може да се постигне највисок 
степен на развој на иновативната култура кај учениците од основното образование.. 
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Апликативната вредност на ова истражување се гледа, разбирливо, најмногу 
во емпирискиот дел и во идентификувањето на факторите коишто треба да се 
набљудуваат како главни области и да бидат разгледувани од креаторите на 
политиките, а во насока на развој на иновативната култура кај учениците, но и во 
подготвениот и понуден предлог – модел за развојот на иновативната култура кај 
учениците од основното образование. Крајниот производ на оваа тема е разработениот: 

- Предлог – модел за развој на иновативната култура кај учениците во 
основното образование. 

 
 

3. Оценка и предлог за трудот 
 

Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека приложениот 
ракопис на трудот дава свој придонес во истакнувањето на важноста од развојот на 
иновативната култура во воспитно-образовниот процес, но исто така, елаборира и 
афирмира практични решенија во форма на предлог - модел за развивање и 
континуирано поттикнување на иновативната култура кај учениците од основното 
образование. На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната 
наука и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација. 
Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже неговата јавна 
одбрана.  
 
 
Во Битола        
Февруари, 2016 

 
Комисија, 
 
Проф. д-р Љупчо Кеверески, ментор 
 
Проф. д-р Валентина Гулевска  
 
Проф. д-р Добри Петровски 
 
Проф. д-р Татјана Атанасоска  
 
Проф. д-р Цветко Смилевски  
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До 
Наставно научниот совет на 
Педагошкиот факултет- Битола 
 
 
                                                               ИЗВЕШТАЈ  
                                            За оценка на докторска дисертација 
  
Наставно - научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, на седницата одржана 
на 30.11.2015 година со одлука бр. 02-511/16 одреди членови  на Комисијата за оценка 
на дисертацијата под наслов: Современите тенденции во употребата на ликовните 
материјали и нивното влијание врз детското ликовно изразување во одделенска 
настава од канидатот м-р Марјана Костојчиноска Узунчева, во состав: 
  

1. проф. д-р Фехим Хусковиќ 
2. проф. д-р Трајче Блажевски 
3. доц. д-р Билјана Цветкова Димов 
4. проф д-р Татјана Атанасоска 
5. проф. д-р Деан Илиев  
 

 
Откако внимателно го прочита и проучи текстот на дисертацијата, Комисијата до 
наставно научниот совет го поднесува следниот  
 
                                                               ИЗВЕШТАЈ  
 
Докторската дисертација Современите тенденции во употребата на ликовните 
материјали и нивното влијание врз детското ликовно изразување во одделенска 
настава изработена од м-р Марјана Костојчиноска Узунчева претставува самостоен 
научен труд кој е составен од два дела: теориски и емпириски со завршни резултати од 
истражувањето, предлози и библиографија. Предмет на истражување на овој труд е 
Современите тенденции во употребата на ликовните материјали и нивното влијание 
врз детското ликовно изразување со целни групи во трето и петто одделение во 
државните и приватните основни училишта во Р. Македонија. Целта на истражувањето 
е, низ анализа на наставните програми да се испита нивната отвореност кон 
современите тенденции во употребата на ликовните материјали, едуцираноста на 
наставниот кадар кон нивно прифаќање и имплементација во тековната настава како и 
односот на децата кон современите тенденции во употребата на ликовните материјали 
и утврди влијанието  врз нивниот ликовен израз, посебно посебно да се испита како 
тие влијаат врз развивањето и поттикнувањето на креативните ликовни способности и 
ликовен израз кај децата опфатени со ова истражување. Врз основа на теориските и 
емпириски резултати,  целта на истражувањето е да се предложат доградувања на 
содржините, организацијата  и методите во изведувањето на наставната програма,  
посебно од аспект на можностите кои ги дава примената на современите тенденции во 
употребата на ликовните материјали. Во тој контекст акцент е ставен и на можностите 
кои се даваат низ интегриран курикулум во примена на ликовните материјали. Посебно 
внимание е посветено на корелацијата помеѓу Програмата дадена од Бирото за 
образование на Р. Македонија, во колкава мерка таа е отворена кон имплементација на 
современите тенденции и колку таа се имплементира во наставата во основното 
образование преку наставните програми за трето и петто одделение  во основните 
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училишта во Вевчани, Октиси, Подгорци, Охрид и во Меѓународните Училишта 
НОВА во Скопје, како целни групи.  
 
Во првиот теоретски, дел, кандидатката ја образложува научната и стручна 
оправданост на темата, го образлага теоретскиот пристап кон проблемот, дава кус 
осврт на поимите и категориите релевантни за темата која е предмет на 
истражувањето, како и краток приказ на ликовното образование во Р. Македонија. 
Оправданоста од ваков пристап е условена, според кандидатката,  од две причини. 
Едната, заради недоволноста од теоретски, научни и стручни истражувања, во оваа 
област во Републиката посебно од аспект на современите тенденции во употребата на 
ликовните материјали и нивната имплементација во наставните програми по ликовно 
образование во основните училишта. Предизвикот, за кандидатката,  е до толку 
поголем со појавата на приватните основни училишта во образовниот систем во 
Македонија,  во кои наставата по ликовно образование се базира и врз имплементација 
на современите тенденции во употребата на ликовните материјали, што само по себе 
упатува на потребата компаративна анализа на резултатите во детското ликовно 
изразување. Втората е, според кандидатката потребата преиспитување на постојниот 
систем на наставни профили во изведување на наставата од лица кои завршиле 
ликовно образование или пак афирмирање на ликовниот педагог како значаен фактор 
во до едукацијата на наставниот кадар. Со ваквиот пристап кандидатката ја афирмира 
потребата од воведување на  посебен предмет Теорија на   уметноста со посебен 
аспект на ликовната уметност. Со тоа, според кандидатката би се надминала сегашната 
состојба во која доминира естетичарскиот пристап во научните и стручни анализи за 
уметноста во целина и секако за ликовната уметност посебно. Истовремено, според 
неа, тоа ќе создаде основа за континуирано научно истражување врз кое би се  
доградувал и  концептот на континуирана едукација на наставниот кадар. 
Краткорочното решение кое го предлага кандидатката е активно вклучување на 
истакнати уметници и дизајнери во реализацијата на наставата што ќе создаде простор 
и за поголема содржинска имплементација на современите тенденции во употребата на 
ликовните материјали што во услови на динамички промени во областа на ликовната 
уметност и посебно на  дизајнот е се поактуелно. 
 
Со ваквиот пристап, кандидатката, укажува на суштинскиот проблем, а тоа е потребата 
од сфаќањето на образованието, а во тој контекст и на ликовното образование како 
динамички процес во континуиран развој кој е нужно отворен кон современите 
тенденции во употребата на ликовните материјали. Оттаму и оценката на комисијата 
дека во случајов станува збор за проект во развој. Од друга страна во услови на 
недостатокот од научни и стручни анализи, кандидатката во своето истражување 
предлага да се  надмини со воспоставување на систем на комуникација со научни и 
стручни истражувања  како и применети модели на имплементација на современите 
тенденции во употребата на ликовните материјали во странство како и во програмската 
соработка помеѓу државните и приватните основни училишта посебно во кои се 
остваруваат интегрирани курикулуми пренесени од странство, како што е случајот со 
Училиштето НОВА во која се реализира програм од државата Масачусец – САД. 
 
Една од главните одлики на овој труд е што низ целиот проект се понудени креативни 
решенија во организацијата и реализацијата на наставните програми по ликовно 
образование во основните училишта кои беа целна група на истражувањето, било да 
станува збор за содржинско збогатување на наставата со имплементација на 
современите тенденции во употребата на ликовните материјали или пак во 
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поттикнувањето на развојот на ликовниот израз кај децата со што се отвора и 
потребата од градење на континуиран систем на до едукација на наставниот кадар како 
еден од условите за надминување на стереотипите во третирањето на ликовното 
образование кои се јавуваат и како кочница за примена на современите тенденции во 
употребата на ликовните материјали кои се применуваат во светот. 
 
Во вториот, емпириски, дел на истражувањето, кандидатката применува широка 
структура на методи и техники како што се анкетата, интервјуата, педагошкото 
набљудување, анализа на ликовните дела или пак подготвителни работилници 
настојувајќи со тоа да ги усогласи целите на истражувањето се реалните капацитети на 
целните групи. Овие работилници покрај подготовките искористени се и за едукација 
на наставниот кадар, каде што доминираат наставници едуцирани за одделенска 
настава, не ретко оптоварени со стереотипи за значењето на ликовното образование 
што било причина и за не ретки појави на замена на часовите по ликовно образование 
со други “поважни“ предмети.  
 
Емпириските истражувања се насочени кон три целни групи: наставници, ученици и 
родители што овозможува да се воспостават корелации помеѓу нив како значајни 
чинители и за имплементација на современите тенденции во употребата на ликовните 
материјали и третирањето на ликовното образование како фактор за развој на 
вредносниот и креативен систем кај децата. И во оваа фаза, кандидатката внесува нова 
динамика и го дизајнира истражувањето како развоен проект отворен кон сите сегашни 
и идни предизвици за примената на современите тенденции и ликовниот развој кај 
децата. Низ интеракцискиот однос со целните групи, кандидатката ги открива 
ограничувачките фактори и фрустрации кои се јавуваат кај целните групи во нивниот 
однос кон примената на современите тенденции во употребата на ликовните 
материјали и кон ликовното образование како помалку битен предмет и сл.   
 
Анализата од добиените податоци, било да се работи за резултати од анкетирањето или 
пак интервјуата, анализата на ликовните дела на учениците и др. ја потврдија 
основната но и посебните хипотези дека примената на современите тенденции во 
употребата на ликовните материјали влијае врз развојот на ликовниот израз кај децата 
и на нивниот креативен пристап кон употребата на ликовните материјали. Проблемите 
кои тука се појавуваат се заради граничените материјални капацитети на училиштата, 
неможноста да се организираат ликовни кабинети кои би овозможиле концентрирање 
на ликовните творби на учениците, а со тоа и континуирано следење  на нивниот 
развој. 
 
 
                                                          З А К Л У Ч О К 
 
Темата која кандидатката м-р Марјана Костојчиноска Узунчева ја одбрала  како 
предмет на нејзината докторска дисертација е од особено значење за ликовниот развој 
на децата во време на информатичко, дигитализирано, општество кое се карактеризира 
со бурен технолошки развој кој овозможува широка, креативна, мотивација кај децата 
во примената на ликовните материјали. Заради тоа Комисијата цени дека таа има 
особено значење за развој на ликовното образование и на ликовната уметност во 
земјата и нејзино поврзување со светските токови. Факт е дека сознанијата за 
современите тенденции во употребата на ликовните материјали се недоволни и тие 
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пробиваат повеќе како последица на индивидуалните иницијативи не ретко не доволно 
разбрани и оптоварени со фрустрации. 
 
Со своите согледувања и посебно со своите предлози докторантката покажува дека 
располага со знаења, капацитети и критички пристап за моделирање на оригинален 
методички пристап без да при тоа инсистира на исклучивост. Кај нејзе доминира 
сфаќањето на ликовното образование како развоен процес на слободен ликовен израз и 
креативна примена на ликовните материјали кои ги дава современото општество. Од 
тој аспект овој труд дава значаен придонес за организацијата и програмско развивање 
на системот на ликовното образование кај најмладата популација мотивирајќи ги во 
потрагата за сопствениот ликовен израз да бидат отворени кон примената на 
современите тенденции во употребата на ликовните материјали наспроти се уште 
присутните догматизирани сваќања за ликовната уметност.  
 
Врз основа на предходно изнесените сознанија и даденото образложение, Комисијата 
смета дека се исполнети формалните и суштинските услови и на Научно-
наставничкиот совет на Педагошкиот факултет – Битола му го дава следниот: 
 
                                                            П Р Е Д Л О Г 
   
Докторската дисертација насловена како Современите тенденции во употребата на 
ликовните материјали и нивното влијание врз детското ликовно изразување во 
одделенска настава изработена од кандидатката  м-р Марјана Костојчиноска Узунчева 
во целост ги задоволува критериумите и барањата кои се потребни за една успешно 
изработена докторска дисертација. Кандидатката успеала да ги поврзе домашните и 
странските теориски и стручни истражувања врз основа на кои изработила квалитетен 
и оригинален научно истражувачки труд кој ќе внесе нов импулс и влијание во 
развојот,  организацијата и програмската доградба на ликовното образование во 
одделенската настава. 
 
Комисијата со посебна чест и задоволство му предлага на Наставно – научниот совет 
да го прифати овој извештај и да закаже јавна расправа на докторската дисертација под 
наслов: Современите тенденции во употребата на ликовите материјали и нивното 
влијание врз детското ликовно изразувањево одделенскта настава изработена од 
кандидатката м-р Марјана Костојчиноска Узунчева        
               
 
 

                                            Комисија: 
 

1. проф. д-р Фехим Хусковиќ 
 

2. проф. д-р Трајче Блажевски 
 

3. доц. д-р Билјана Цветкова Димов 
 

4. проф. д-р Татјана Атанасоска 
 

5. проф. д-р Деан Илиев  
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
за оценка на докторска дисертација 

 
 Врз основа на член 63 од Законот за високо образование и член 51 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Свети Климент 
Охридски“ - Битола, а во врска со поднесената докторска дисертација под наслов 
“Процесот на децентрализација во Република Македонија во сферата на 
образованието со посебен осврт на организациско - структурните и 
професионалните компетеции” од кандидатот м-р Бардуљ Туши, Наставно - 
научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – 
Битола, на седницата одржана на 04.11.2015 година со Одлука бр.02-614/4 од 
02.11.2015, не именува за членови на Комисијата за оценка на докторската  
дисертација. 
 По проучувањето на поднесената докторска дисертација и по усогласување на 
мислењата на членовите, Комисијата до Наставно - научниот совет на Факултетот го 
поднесува следниов 
 

 
 

   И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

1. Општи напомени 
 
Докторската дисертација од кандидатот м-р Бардуљ Туши под наслов 

‘‘Процесот на децентрализација во Република Македонија во сферата на 
образованието со посебен осврт на организациско - структурните и 
професионалните компетеции” обработува актуелна проблематика од областа на 
организациското однесување, поконкретно аспектот на организацискиот развој и 
имплементацијата на промените во специфичната сфера на јавното образование. 
Актуелноста на темата произлегува од потребата да се истражат факторите кои 
придонесуваат за успешна имплементација на новините предвидени со процесот на 
децентрализацијата во Република Македонија и да се постават рамките на теориски 
модел на ,,успешен директор - менаџер на промените”. 

Децентрализацијата како определено развластување на централната за сметка на 
локалната власт, а која кај нас започна со законските промени донесени скоро пред 
една деценија, сеуште го врви својот процес кон целосно и вистинско заживување и со 
самото тоа, според нас, докрај е оправдано суштинските прашања поврзани со оваа 
проблематика и понатаму да иницираат значителен интерес кај истражувачите, и тоа со 
особена нагласка за потребата од што поголем број т.к.н. акциски истражувања какво 
што е и ова. Имено, само таквиот пристап со предметната насоченост на 
истражувањата концентрирани во правец на детекција на специфичните врски и 
меѓузависности на низата ,,тврди и меки” варијабли – детерминанти на промените, а 
набљудувани во услови на актуелно и реално работење и опкружување, би можеле да 
доведат до вистински показатели на степенот на имплементација на посакуваните 
промени заговарани и очекувани пред донесувањето на законите во оваа сфера.  

А кои се тие низи од варијабли и меѓузависности? Ако се има во вид фактот 
дека самата смисла и суштина на процесот е во неговата супсидијарност и обид за 
поголемо инволвирање на директните корисници на услугите во името на граѓаните од 
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теренот, тогаш е јасно дека можат да се специфицираат неколку нивоа на прашања и 
подпроблеми, кои укажуваат на повеќеслојноста на процесот и неговата 
мултифакторска детерминираност. 

Имено, ако се тргне од најдоминантниот проблем кој произлегува од самото 
разбирање на децентрализацијата само како: „развластување на централната власт и 
овластување на локалната власт”, па преку прашањата во однос на 
,,децентрализацијата која имплицира само обврски и одговорности во сферата на 
финансирањето на училиштата”, ќе се дојде до клучните аспекти и поенти на самиот 
процес кој треба да се сфати единствено во неговата холистичка поврзаност и 
детерминираност како: ,,процес на преструктуирање на три нивоа, што за крајна цел 
има обезбедување на квалитет во образованието”. 

Оттука, за успешна децентрализација е потребно реструктуирање на 
институциите за поддршка и развој на образованието коишто делуваат на централно 
ниво, а се во состав и надлежност на Министерството за образование и наука. Следно, 
на локално ниво е нужно успешно воспоставување на механизми кои ќе овозможат 
непречено функционирање на училиштата како носители на воспитно - образовната 
дејност, но ќе обезбедат и адекватна координација со централната власт. Понатаму, 
вистина е дека децентрализацијата подразбира поголема автономност на училиштата, 
со можност за самостојно одлучување за многу витални прашања од нивниот домен, но 
притоа често се заборава дека тоа подразбира и носи потреба за превземање на 
поголема одговорност за резултатите од самостојната работа. Крајно, во контекст на 
споменатата повеќеслојност на проблемот на децентрализацијата, посебно е местото на  
директорот (менаџерот) на училиштата. Неговата оспособеност и компетентност за 
самостојно одлучување, функционално спроведување на самоевалуацијата, 
изготвувањето на функционалните развојни планови - годишни програми за работа на 
училиштата, како и активностите на транспарентна, отворена, навремена и квалитетна 
комуникација со јавноста, со право можат да се издвојат уште еден значаен, а можеби и 
клучен фактор за ефикасно спроведување на  децентрализацијата во образованието.  

Во оваа смисла се поставени и основните насоки на овој докторски труд  кој со 
еден исклучителен нагласок на обемната теренска анализа низ погореспоменатите 
нивоа, стасува и најмногу се задржува на анализата на постојната раководна 
(менаџерска) структура во образовните институции во Р.Македонија, а со цел, како 
што веќе рековме, да се постават рамките на теориски модел на ,,успешен директор - 
менаџер на променит”. 

Секако, истражувачкиот пристап не би бил целосен ако се потпира исклучиво на 
теренската работа и емпириската анализа. Имено, за да се одговори на вака поставени 
прашања неопходна е и солидна теориска анализа, која кандидататот м-р Бардуњ Туши 
неоспорно ја спровел. Употребената содржина, извлечена од консултираната странска 
и домашна литература, во целост ги задоволува потребните основи на теорискиот 
фундамент на трудот, кој помогнал во обмислувањето и реализацијата на емпириско 
истражување спроведено со помош на анкетни прашалници, тестови и интервјуа на 
вработени во образовен сектор во Република Македонија. Притоа добиени се доволен 
број релевантни податоци кои, преку примена на статистичка анализа, придонесоа да 
се сублимираат валидни заклучоци што недвосмислено ги оправдаа целите на трудот. 
Исто така, ова истражување со својот класичен акциски – менаџерски пристап донесе и 
некои нови сознанија кои би можеле да најдат соодветна примена - особено како 
практичнен показ и пресек на снимената состојба во организациите од секторот 
образование, а кој би бил апликативен особено во делот на подготовката на 
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курикулумите за обука на директорите и стручните служби во училиштатаа, што е 
потврда и за неговата научната оправданост.  

За да се остварат целите на ова истражување користени се повеќе постапки на 
научно заклучување карактеристични за бихејвиористичкиот методолошки пристап: 
анализа, компаративна анализа, синтеза, генерализирање. Имено, иако истражувањето 
се интересира пред се за можноста успешно да се дефинира модел на современ 
директор на училиште (со потребните компетенции за ефикасно спроведување на 
процесот на децентрализацијата), дисертацијата опфати и низа теориски и 
методолошки прашања кои ја истакнаа потребата од адекватна теориска компаративна 
анализа на искуствата од другите европски држави. Во овај дел посебно е анализирано 
прашањето за ,,единственоста на моделот за управувањето на образованието на 
локално ниво”, а со цел да се дефинираат некои ,,добри практики” во ситуации на 
појавата на многу отворени прашања поврзани со: отворање и затворање на 
училиштата, или стручните насоки во училиштата; учество, структура и процес на 
работа на училишните одбори; именување на училишните директори; сопственоста врз 
училишните објекти и нивното одржување и другите важни прашања поврзани со 
планирањето и финасирањето. Секако, синтезата на извлечените заклучоци и 
генерализациите на ниво на општа популација ,,вработени во образовен сектор” довеле 
до можноста да се добие сликата на успешениот училишен менаџер на промени.  

 
 

2. Податоци за кандидатот 
 

Кандидатот м-р Бардуљ Туши е роден во 1967 година во Струга. Дипломирал на 
Природно – математичкиот факултет во Тирана, Р. Албанија, на насоката Индустриска 
хемија во 1993 година, а во 1995 година се стекнал со сертификат за специјалист по 
клиничка хемија на Медицинскиот факултет, исто во Тирана. Последипломски студии 
запишува на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје, каде во 2011 година, на 
Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања, студиум Менаџмент на 
човечки ресурси, магистрира на тема од областа на лидерството. 

Во однос на неговото работно и професионално искуство, со задоволство може 
да се истакне, дека истото се развивало во нагорна линија. Имено, кандидатот м-р 
Туши, континуирано, од дипломирањето до денес, е работно ангажиран. Најпрво, од 
септември 1993-та, до мај 1996-та, е вработен во Невладината организациа ЗЕ. Натура 
– Струга како асистент на проекти. Од 1996 - 2002 е директор на Поликлиниката Уни - 
Мед во Струга. Од 2002 година до денес работи во Министерството за образование и 
наука на Р.Македонија, на позицијата раководител на сектор за европска интеграција. 

Покрај ова, кандидатот м-р Бардуљ Туши обавува и други фукции, од кои 
можат да се издвојат следниве: 

• Координатор на компонетата на школските грантови. (Проект на Светската 
банка “Модернизација на образованието во Р.Македонија”); 

• Потпретседател на Управниот одбор на Центарот за образование на 
возрасни; 

• Член на Управен одбор на Агецијата за Европско образование и мобилност; 
• Член на Управен одбор на Институт за политички и интеркултурни студи. 
Во текот на својот професионален и стручен развој, кандидатот се стекнал со 

богато проектно искуство. Во неговата биографија се наброени низа активности во 
оваа сфера, и тоа како консултантски, така и активности поврзани со координирање на  
национални и меѓународни проекти, од кои ги издвојуваме следниве: 



 96 

• Раководителот на меѓународниот проект: „Клуч за зачување на Охридско 
езеро“ (РЕЦ – Будимпешта); 

• Координатор на проектот “Cooperation the way to the future“ (ФАРЕ 
програма, за меѓугранична соработка). 

Во правец на потврдување на неговата стручна и професионална комнетентност 
зборуваат и неколкуте сертификати добиени во земјава и во странство, и тоа: 

• Сертификат “Adult Education in United Europe-Abundance, Diversity , 
Experience” which was held on 21-25 October 2004 Torun Poland; 

• Сертификат “Strategic Choices for Education , Reform Core Course “ held in 
Washington , DC, USA, October  3-14 ,2005; 

• Сертификат “Active Learning and Teaching Strategies” 12-16 Мај 2006, Охрид, 
Р.Македонија. 

Во однос на научно – истражувачката работа покрај изготвените трудови во 
текот на школувањето, кандидатот м-р Туши ги објавил следниве стручни трудови: 

1. „Карактеристиките и способностите на директорите на училишта како 
лидери” Jehona e re, Скопје, 2011; 

2.  ,,Теорија на Гарднер за многуслојни интелегенции“ Jehona e re, Скопје, 2011  
 
На поранешниот Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 

системи, сега Факултет за информатички и комуникациски технологии, одобрена му е 
изработка на докторски труд на тема “Процесот на децентрализација во Република 
Македонија во сферата на образованието со посебен осврт на организациско - 
структурните и професионалните компетеции”.  

 
3. Приказ на докторскиот труд 

 
Докторската дисертација под наслов “Процесот на децентрализација во 

Република Македонија во сферата на образованието со посебен осврт на 
организациско - структурните и професионалните компетеции” поднесена од 
кандидатот м-р Бардуљ Туши содржи вовед, единаесет точките со подточки,  заклучни 
согледувања, литература и прилози. Во прилозите е поместен употребениот 
инструментариум од анкетен лист и потсетник за интервју наменет за одговорните 
лица, а аналитичките листи со графиконите и пресметките се интегрално изнесени во 
содржината и главниот дел на трудот. Истиот е презентиран на 372 страни, според 
интерните правила за техничко уредување на факултетот.  

На почетокот на дисертацијата, по апстрактот на македонски и англиски јазик, 
даден е вовед во кој кандитатот ја образложува проблематиката на истражувањето, 
целите и предметот на истражување и практичниот придонес на трудот.  
 Во првата точка, насловена како Воспитно - образовната компонента во 
функција на развојот, се изложени и дефинирани постулатите на современите 
поимања за детерминираноста на развојот, подведени подточките во кои се 
истакнуваат неговите клучни чинители: човечките ресурси, знаењето, односно 
интелектуалниот капитал. Исто така, тука се споменуваат и накратко се изнесуваат и 
некои успешни практики за дефинирање и воведување на нивоа и стандарди за 
квалитет и обидите за стандардизирање на квалитетот во сферата на образованието, 
при што посебно се анализираат размислувањата на некои автори (Cobb,2003; 
Morrison, 2003; Cuttance, 2001; Drucker, 2000: Koren, 2001). 

 Оваа точка завршува со изнесување на најважните политики и реформски 
зафати поврзани со претходните теориски постулати, а кои се согледани и веќе 
планирани или поставени во Р.Македонија.  
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Комплетната слика на процесот на децентрализацијата се изнесува во втората 
точка од дисертацијата насловена како  Децентрализацијата во сферата на 
образованието како обид за негово функционално подобрување, управување и 
искористување. Истата започнува со диференцијално определување на поимот и 
неговата суштина, за да продолжи низ паралелна теориска и компаративна анализа на 
состојбите, добрите светски практики и постигнатото. 

Тука се изнесуваат и делови од правната рамка во која законски е определена 
предметната материја, почнувајќи од највисоките државно – правни акти, каде е 
назначена гарантираноста на правото на локална самоуправа на граѓаните (чл.114 
УРМ 1991), па се обработуваат фазните чекори, нивните карактеристики, клучните 
политики и акти за нејзино оживотворување низ годините.  

Структурни промени на централно и локално ниво, при спроведувањето на 
Првата фаза на децентрализацијата на образовиот сектор во јуни 2005 година, се 
набљудуваат низ рамката на посебните чинители во системот (МОН, ЛС, БРО, НВО). 
Промените во нив се анализираат од формална и суштинска страна, но паралелно се 
изнесени и прокоментирани и затекнатите состојби, особено во делот на проектното 
ангажирање и циклусното воведување на некои од новините. Исто така, во овај дел е 
предочена определана компаративна анализа на овие процеси, споредбено помеѓу 
развиените и земјите во развој. 

Почнувајќи од третата, па заклучно со деветта точка од дисертацијата, дадена е 
целосната слика на посебниот фокус кон кој е таа насочена, а тоа е образовниот систем 
во својата организациско - структурна и професионална појавност. Секоја точка 
обработува посебен сегмент, па така ги имаме: Училиштето како организациски 
систем во процесот на децентрализација на образованието, каде во целост се 
изнесуваат клучните елементи на структурата заедно со опис на органите и телата, 
раководните и стручни позиции со пописи за функционалната меѓузависност и 
влијание, како и делот на организациската култура и клима; Обезбедување квалитет 
во училиштето, каде се објаснува суштината на поимот со издвоените карактеристики 
на ефективно училиште; Самоевалуација на училиштето, која е разгледана во 
различни контексти на вреднување (европски и домашен), заедно со ефектите од 
оспособеноста за самоевалуација; Училишно развојно планирање, неговата 
структурираност и функционалност, со нагласка на придобивките од тимската работа 
како нова вредност и алатка за менаџирање на развојот и промените; 
Професионалниот развој на вработените следен низ различните форми на 
организациско учење; и како последни две, во овај дел следат насловите во кои се 
потенцира важноста на ефективната комуникација во рамките на училиштето, при 
водење на состаноци и менаџирање со кадар и посебно значајната комуникација на 
училиштето со јавноста, а во правец на градење партнерство со родителите и 
претставниците на локалната и централната власт.   

Секако, кандидатот намерно се задржува на според него клучната улога на 
училиштата во спроведување на децентрализацијата во образованието и сосема 
оправдано токму тука ја гледа основата за успешно заживување на промените. Неговата 
свесност за супериорноста на моделот за менаџирање на промените според принципот 
оддолу – нагоре, е она што овај труд го прави специфичен и го доближува до т.к.н. 
акциски - менаџерски пристап во размислувањето. Промените ги опфаќаат и се 
однесуваат на целокупниот внатрешен систем на организираност и делување на било 
која воспитно - образовна институција која доживува комплетно менување на: смислата 
и содржините на клучните нејзини составни елементи, почнувајќи од принципите, 
методите и алатките на работа; внатрешната клима и култура во која тимската работа се 
издигнува на ниво на инструментална вредност на новата граѓанско - либерална 
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идеологија; поставеноста и природата на менаџирањето со што се тргнува од 
директорот до посветен лидер и водач, свесен за себе, за новото време и за потребата од 
поттикнување на мотивираноста, лојалноста и синергијата, како основни услови за 
градење на организациската посветеност, взаемната почит и доверба која е најважниот 
стандард и услов за постигнување на квалитет. 

Во овај дел кандидатот претежно ги следи некои од основните теориски модели 
(Morrison, 2003 и Fulan, 2001), кои се вградени како основа за понатамошната 
методолошка поставка на емпирискиот дел истражувањето.  

Следи десетата точка со која се заокружува целосната слика на процесот на 
децентрализација која е насловена како Подготвеноста за децентрализација, со 
изнесени чинители и нивните меѓусебни поларитети и влијанија, до потребните 
капацитети за нејзино успешно спроведување и целосна имплементација.   

Последната единаесетта точка, насловена како Емпириска анализа на 
состојбите со процесот на децентрализација како основа за подобрување и 
понатамошен развој на образованието во република Македонија го претставува 
емпирискиот дел од дисертацијата, со дадени коментари за утврдената, но во дел и  
предвидената состојба. Тука како посебно предметно прашање се поставува прашањето 
за успешноста, компетентноста, потребите, карактеристиките на ,,директорот – 
менаџер” како лидер на промените. Целосно е објаснет методолошкиот пристап на 
истражувањето, кое е пред се  дескриптивно – експлоративна анализа,  со изразит 
акционен и менаџерски карактер, согледан пред се од карактерот на избраниот проблем, 
но и од идеите за негово решавање. Од истражувачките техники се наведени: а) Анкетен 
прашалник (скала на ставови) наменет за директорите на училиштата, наставниците и 
стручните соработници (педагози, психолози и сл.); б) Протокол за водење на интервју 
со одговорни лица за образование во единиците на локална самоуправа, просветни 
инспектори и советници во Бирото за развој на образованието; в) Протокол за анализа 
на содржини на  годишни програми за работа на училиштата, разни извештаи и 
записници. Специфицираните инструменти во нивниот целосен облик се приложени 
како прилози во дисертацијата.  

Дефинираната хипотетска рамка е детално специфицирана и јасно поставена, со 
што е овозможено доста едноставно и лесно следење на логичкиот след на 
докажувачката постапка и јасно согледување на спецификите на реалната состојба. 
Генералната хипотеза е поставена во императивен – условен облик и гласи: 
Директорот на училиштето треба да поседува определени компетенции за да 
обезбеди ефикасно спроведување на процесот на децентрализацијата во 
образованието, а во функција на подобрување на работата на училиштето и 
обезбедување квалитетна воспитно - образовна услуга. Истата е развиена низ повеќе 
посебни и поединечни хипотези со јасно назначени варијабли и индикатори. 

Рамката на примерокот е повеќеслојна и обемна со опфат на 543 анкетирани и 
108 интервјуирани испитаници од повеќе општини во Македонија. Примерокот го 
сочинуваат: одговорни лица за образование во ЛС, просветни инспектори, советници од 
БРО, представници на граѓански организации, претседатели и ченови на Училишни 
одбори, директори на училишта, наставен и стручен кадар, избрани лица, функционери 
во МОН, специфицирани според различни критериуми во посебни табели. 

Внесувањето и обработката на податоците добиени од анкетниот прашалник и 
мислењата и ставовите на интервјуираните испитаници се спроведени со помош на 
програмскиот пакет Excel 10, при што се користени методи на дескриптивна статистика, 
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аритметичка средина на скалата на ставови на испитаниците, како и стандардна 
девијација (STDEV.S) и Z – тест (Z.TEST), за да се утврдат средните оценки од скалата 
на ставови за секое од поставените прашања во анкетниот прашалник, како и да се 
утврди дали постои статистички значајна разлика и поврзаност помеѓу две номинални 
варијабли поставени во предложените хипотези. За дел од статистичките операции 
применет е и соодветниот (SPSS).  

На крајот се изнесени заклучните согледувања, каде се дава една заокружена 
слика на сработеното. Клучните поенти кои тука се потенцираат воглавно се 
однесуваат на утврдените општи состојби согледани со истражувањето, а за кои се 
дадени препоставките кои се можната причина, но и решение за целосното 
спроведување и заживување на процесот. Така, овде се зборува за: поефикасното 
финансирање, одлучување, управување и раководење, но и за потребата од создавање 
на позитивен социјален притисок – клима и култура, како основи на менталниот став и 
однесување. Истражувачот м-р Бардуљ Туши, како директно инволвиран во процесите 
од самиот негов зачеток како идеја, па низ сите фази на подготовка и реализација до 
денес, со право става определена ограда свесно нагласувајќи дека ,,во практична и 
институционална смисла  се работи за долг процес, многу отежнат, забавен и 
пренапрегнат со неизвесните ефекти” за да поентира со една декларативна, но сосема 
реална изјава дека ,,процесот на децентрализација понекогаш е спор, но тој е 
незапирлив”.  

Во  истражувањето кандидатот користи современа стручна литература од 
странски и домашни автори, што ја покажува информираноста за темите и следење на 
научните достигања, а која е наведена на крајот на дисертацијата, која завршува со 
делот прилози. 

 
 
 

ЗАКЛУЧОК  И ПРЕДЛОГ 
 

 Членовите на Комисијата ја проучија поднесената докторска дисертација од 
кандидатот м-р Бардуљ Туши под наслов „Процесот на децентрализација во 
Република Македонија во сферата на образованието со посебен осврт на 
организациско - структурните и професионалните компетеции” и сметаат дека таа 
претставува содржаен труд кој адекватно на целите го обработува процесот на 
децентрализацијата во фокусираните делови на образовнието како систем кој се 
трансформира. Истата, како актуелен процес е целосно објаснета во нејзината теориска 
и практична смисла. Определени се фазите на нејзината имплементација, со посебен 
осврт на некои придобивки, но и негативни состојби во предметната сфера која е цел 
на опфат на дисертацијата. Притоа, компаративните искуства воопшто не се 
изоставени и се изнесуваат за споредбена анализа на состојбите кои се однесуваат на 
претпоставените клучни детерминанти за ефективност на промените кои се 
предвидени. 
 Преку обемната теориска анализа на материјалните податоци, формалните 
документи и донесени акти (периодот на донесувањето на законските акти за 
отпочнување на децентрализацијата, па до денес), на задоволителен начин се 
дефинирани клучните детерминанти на успешната децентрализација. Она пак што е 
специфично за трудот е надополнувањето на чисто компилацискиот методолошки 
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пристап со нагласената емпириска анализа, пред се на организациските и персоналните 
карактеристики на главните ,,играчи на терен”. Секако, таквата интенција во прв ред 
произлегува од самата менаџерска профилираност на кандидатот и неговата свесност 
за супериорноста на пристапот за менаџирање на промените ,,оддолу – нагоре”. Се 
работи за принцип кој е прокламиран како незаменлив и најлогичен при 
обмислувањето на голем број практични решенија во самиот процес на 
децентрализацијата (структурирање на внатрешната организациска поставеност на 
општините; градењето на хиерархијата на работните места), но кој и во целост ја 
одразува самата смисла и суштина на процесот на супсидијарноста како обид за 
поголемо инволвирање на директните корисници на услугите во името на граѓаните од 
теренот. Значи, со овај посебен емпириски третман на организациските, а пред се 
персоналните капацитети на постојната менаџерска структура која управува со 
образовните институции и е директно задолжена за оживотворување на предвидените 
промени со децентрализацијата, директно се допира и прашањето кое е издигнато на 
ниво на практична цел и алатка за дијагноза на слабостите, но и алатка за дефинирање 
на потребите специфицирани во заокружена листа на поставени активности за 
дополнителни обука и развој на компетенциите на непосредниот раководител – 
директорот. Прашањето гласи: ,,Како да се определи и која е рамката на моделот на 
успешен директор на образовна институција?” и е на задоволителен начин 
одговорено. Впрочем, супериорноста на овај истражувачки труд произлегува најмногу 
од обемната емпириска анализа токму во делот на детекцијата, за на него да се 
надоврзат декларирани и предвидени перспективи како извесни насоки и предлог 
решенија за подобрување на процесот на децентрализацијата во сферата на 
образованието во Р.Македонија.   
 Крајно, сметаме дека дисертацијата претставува релевантен приказ на 
состојбите во една важна сфера на општественото живеење и може да се препорача 
како значајно четиво пред стручната јавност. Истата во главно го следи акцискиот 
менаџерски пристап кон одбирот, дефинирањето и обработката на истражуваниот 
проблем и претставува придонес во третманот на проблематиката поврзана со 
менаџирањето на промените во организациските нивоа на образовниот систем опфатен 
со процесите на децентрализација. 
 Имајќи го во предвид изнесеното, Комисијата е едногласна во заклучокот дека 
кандидатот м-р Бардуљ Туши, во поднесениот докторски труд успешно одговори на 
целите и на прашањата што беа поставени при дефинирањето на предметот на 
истражувањето. Појдовните тези во дисертацијата кандидатот успешно ги обработил, 
од што произлегоа повеќе реални сознанија со своја  употребна вредност во областа на 
менаџирање со промените во образовниот систем во Република Македонија. 
 
 Оттука, Комисијата му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии во Битола: 
 

1. Да го прифати овој Извештај со позитивна оценка на докторската дисертација,  
2. На кандидатот м-р Бардуљ Туши да му дозволи јавна одбрана на докторската 

дисертација. 
 
 
 
Во Битола 
09.12. 2015год.                                                 
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                                                                 КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА  
                                                             ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 
 

                                                                
1. Вон.проф. д-р Драган Груески   с.р. 

 
 

2. Ред.проф. д-р Константин Петковски  с.р. 
 
 

3. Ред.проф д-р Методија Стојановски  с.р. 
 

 
4. Вон.проф. д-р  Моника Марковска с.р. 

 
                                                                  

5. Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска  с.р. 
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Врз основа на  чл.66  од Законот за Високото образование на Република 

Македонија. Сл.весник на РМ 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 115/2010, 17/2011, 
51/2011, 41/2014. и чл.52 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на 
Ветеринарен факултет Битола Наставно-научниот совет  на седницата одржана на ден 
16.02.2016 година го донесе следниот 

 

                                ПРАВИЛНИК 
 

за изменување и дополнување на правилникот за внатрешните односи работењето на                   
Ветеринарен факултет - Битола 

 
                                                          Член 1 
 

 Член 10 се менува и гласи: 
Амблемот на факултетот е во тркалезна форма. Надворешниот и внатрешниот 

дел се во црвена боја во која стои Универзитет Св.Климент Охридски Битола со плава 
боја и Ветеринарен факултет Битола со црвена боја. Во внатрешниот дел на прстенот 
стои интернационалниот знак за ветеринарна медицина кои се во плава ,црвена и 
жолта боја во која е вградено знамето на Република Македонија. 

 
                           Член 2 
Чл.16 ст.3 се менува и гласи: 
 На Факултетот постојат следните катедри: 
 1.Катедра за општообразовни предмети . 
 2.Катедра за предклинички и  клинички науки. 
 3.Катедра за безбедност на храна  
 

             Член 3 
 Во глава 3 Внатрешна организација на факултетот во  чл.15 ст.1   зборот” 

работа” се брише а се додава зборот” дејност” и се додава “Ветеринарен клинички 
центар “ 

 
                  Член 4 
 По чл.24   насловот на поглавјето се менува и гласи 
 Центар за научноистражувачка, апликативна дејност и Ветеринарен 
клинички центар 

 Во Членот 25, се додава  нов став 3 , 4  и 5 кој гласат: 

УНИВЕРЗИТЕТ "Св.Климент Охридски" - Битола 
UNIVERSITY "St. Kliment Ohridski" - Bitola 

Ветеринарен факултет – Битола 
Прилепска бб, Битола 7000, Македонија 

Тел: +389 47228899, Факс: +389 
47228899 

 

Faculty of Veterinary Science - Bitola 
Prilepska bb, Bitola 7000, Macedonia 

Phone: +389 47228899, Fax: +389 47228899 
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Научно-истражувачката и апликативната дерјност на Факултетот организациски 
се реализира преку Центар за научноистражувачка дејност ( во натамошниот текст : 
Центар ) кој претаставува посебна организациска единица на факлтетот. 

Целокупната научно-истражувачката и апликативна дејност во Центаратот ја 
раководи координира и управува раководителот на Центарот кој го избира и 
раководи Наставно-научниот совет од редот а наставниците на факултетот за време 
од 2 години а административните  работи  ги  врши  секретарот на Центарот,кој го 
избира Наставно научниот совет од редот на соработниците на факултетот за време 
од 2 години.  

 
                   Член  5 
Се  менува чл.26 .Новиот член гласи: 
  Како интегрален дел на својата вкупна дејност, Факултетот извршува и 

ветеринарно-клиничка дејност. Ветеринарно клиничка дејност, во смисла на овој 
член е практична творба чии  резултати  содржат  во  себе  изворност  која  треба  
преку  клиниките  да биде насочена кон проширување на вкупните знаења на 
студентите во областа на клиничките науки во ветеринарната медицина и давање на 
услуги на физички и правни лица. 
  Ветеринарно  клиничкатa  дејност на Факултетот (во натамошниот текст 
Клинички центар) кои  претставува  посебна  организациска  единица  во 
Факултетот  и е составена од: 

1. Клиника за мали животни,  
2. Клиника за продуктивни животни и  
3. Клиника за коњи . 

Целокупната ветеринарно клиничка работа во Клиничкиот Центар ја раководи и 
координира  раководителот  на  Клиничкиот  центар  кој го  избира Наставно 
научниот Совет од  редот  на  наставниците  на Факултетот за време од 2 (две) 
години, а административните  работи  ги  врши секретарот на Клиничкиот центар 
кој го избира Наставно-научниот Совет од редот на соработниците на Факултетот 
за време од 2 (две) години.  

 
                 Член 6 
 Во сферата на едукација,со оглед дека распоредот на наставниот кадар е по 
одделенија и оддели во двете организациони единици, воспоставена е 
координативна врска на раководење со продекан за настава. 
 

            Член 7 
 Чл.28 се менува и гласи: 
 Поблиските одредби за работата на Катедрите, Центарот за Научно 
истражувачка и апликативна дејност и  Ветеринарниот  клинички центар  се уредуваат 
со посебни правилници. 
 
                Член 8 
 Член 29  целосно се брише. 
 
                Член 9 
 Во чл.51  ст.1 по зборот  катедри  “ракововодителот на третиот циклус 
студии“ се заменува со зборовите “еден од раководителите на Центарот за 
научноистражувачка дејност  и Ветеринарен клинички центар ” 
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                                                                      Член 10 
 Во Чл.58 по зборот студиите треба да се додаде “Студии од прв циклус во 
интегрирани студии  од прв и втор циклус - 300 ЕКТС  
  

         Член  11 
Во чл.64 ст.1  се менува и гласи 
Промоцијата на студентите што  завршиле  интегрирани  студиски  програми од 

прв и втор циклус  ја  врши деканот.   
 

                                                                     Член  12 
 Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во Билтен на 
Универзитетот. 
 
 
 
Број 01-43/2-2 
16.02.2016 година 

         Б и т о л а                    
                                                                                                  Ветеринарен факултет Битола 

         Деканатска управа 
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