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ИЗВЕШТАЈ 
за оценка на докторската дисертација под наслов 

“Регистрацијата на трговска марка и економските придобивки за бизнис 
заедницата во Република Македонија” 

 
 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на ден 30.05.2016 година, со одлука број 02-839/1, формира Комисија за 
оценка на докторската дисертација, на тема: “Регистрацијата на трговска марка и 
економските придобивки за бизнис заедницата во Република Македонија” од 
кандидатот м-р Александар Матески, во состав:  

1. д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, редовен професор на Економскиот факултет-
Прилеп 

2. д-р Снежана Мојсовска- Саламовска, вонреден професор на Економскиот 
факултет-Прилеп 

3. д-р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економскиот факултет - 
Прилеп 

4. д-р Каролина Илиеска, редовен професор на Економскиот факултет-Прилеп 
5. д-р Мирослав Гвероски, редовен професор на Економскиот факултет-Прилеп 

 
Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки 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. Податоци за кандидатот 
 
Кандидатот м-р Александар Матески е роден во Прилеп на 23.12.1982 година, каде и 
го завршува основното, а во 2001 година со континуиран одличен успех и средното 
образование во Гимназија „Мирче Ацев“ – Прилеп, на насоката општа гимназија. 
Правниот факултет го завршува на 24.10.2005 година и се стекнува со стручен назив 
дипломиран правник на Правен Факултет “Јустинијан Први“ – Скопје - отсек Правни 
студии.  
За одбележување е дека кандидатот студиите ги завршува со просечен успех од 9.51, за 
што и добива Златна плакета “Јустинијан Први“ за најдобар постигнат успех на правни 
студии, доделена на промоцијата на 23.04.2007 година. 
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Последипломските студии на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје,  Правен 
Факултет “Јустинијан Први“, отсек Граѓанско право, ги завршува на 30.08.2008 година 
со просечен успех од 9.71. На 14.10.2010 година го одбранил магистерскиот труд под 
наслов “Прекумерното оштетување како причина за релативна ништовност 
(рушливост) на договорите“ и се стекнува со академски степен магистер на правни 
науки, од областа на граѓанското право. Корисник бил на стипендија за 
последипломски студии од Министерството за наука на Република Македонија.  
На 16.06.2011 година положува Правосуден испит за што од страна на Министерството 
за правда му е издадено Уверение број 08-4/513 од 16.06.2011 година.  
На 08.10.2013 година положува Нотарски испит за што од страна на Министерството за 
правда му е издадено Уверение број 09-3576/1 од 31.10.2013 година. 
На 26.02.2014 година положил стручен испит за вршење на работите за управување 
и/или постапување со отпад за што од страна на Министерство за животна средина и 
просторно планирање му е издадено Уверение број 11-63/31 од 26.02.2014 година. 
Во периодот од јануари 2005 до декември 2005 волонтира во Основниот Суд  Прилеп 
при што се стекнува со искуство во областа на граѓанското и трговското право.  
Денес е вработен во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, каде од 01.01.2007 година 
работи на работно место Правен референт, а од 01.05.2007 година на работно место 
Шеф на правна служба. Притоа, дел од  работните обврски на кандидатот, во 
изминатиот период се однесувале и на правните прашања поврзани со домашна и 
меѓународна заштита на трговските марки, како и застапувања во споровите поврзани 
со правата од индустриска сопственост.  
Кандидатот бил член на Одборот на Организацијата на работодавачи во преговорите за 
склучување на Гранков колективен договор за вработените од земјоделството и 
прехранбената индустрија во 2008 година. Претставник бил на Прилепска пиварница 
А.Д. Прилеп во Македонската асоцијација на пакувачи на производи и заштита на 
животна средина МАПЕК, при Стопанска Комора на Република Македонија. Исто 
така, претставник е на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во ПАКОМАК ДОО – прво 
друштво за управување со отпад од пакување. Покрај тоа, тој е и претставник на 
вработените за безбедност и здравје при работа, овластено лице за вршење на работите 
од областа на одбраната со издаден сертификат од Дирекција за безбедност на 
класифицирани информации „строго доверливо“, управител со отпад и офицер за 
заштита на лични податоци. 
Повеќе од две години е соработник со месечниот бизнис магазин „Економија и Бизнис“ 
од областа на развојот на алтернативниот туризам во Република Македонија, а 
учествувал и во проектот „Поттикнување женска самоодржливост преку вградување 
традиционални вредности во алтернативни атракции во Крушево“ подржан од 
Амбасада на САД во Скопје.  

Кандидатот има стекнато повеќе сертификати, и тоа: 

• Certificate for having attended Dr. Jonas Ridderstrale Conference – Funky business – 
How to dance in the modern business 27.05.2008 година Triple S Learning,  

• Сертификат за успешно завршена обука на тема “Зголемување на капацитетите на 
стручните лица за безбедност при работа“ Стопанска Комора на Македонија 
15.10.2010 година,  
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• Certificate of attendance, for attending the training on employee motivation and 
teambuilding 19-20.03.2010 Маврово, Triple S Learning.  

• Сертификат за присуство на семинар на тема „Начин на обезбедување на потреба 
од работници на определено време, обезбедување сезонски работници, договор за 
вработување, вработување на работник кај повеќе работодавачи, постапка за 
промена на работодавач, надоместок на штета, најчести повреди на Законот за 
работни односи врз основа на податоци од извршени инспекциски надзори од 
страна на трудов инспектор,  Стопанска комора на Македоија, јуни 2013 

• Certificate of participation, for The EU Twinning Project “Strengthening the 
administrative capacities at central and local level of implementation and enforcement of 
the environmental acquis”Јune 2016 и други 

Кандидатот солидно го познава англискиот јазик. Исто така тој располага со 
компјутерски вештини и ги користи Microsoft Windows XP, Microsoft Office.  
 
 
Објавени трудови на кандидатот Александар Матески: 

- Заштита на „Трговска тајна“ во македонското право – Економија и бизнис, 
февруари 2011 година, 

-  Начелото на еквивалентност во моментот на склучување на договорите низ 
призмата на правните заштитни средства, прекумерно оштетување и забрана за 
лихварски договор – Правник бр.224 демекври 2010 година,  

- Очигледниот несразмер како објективен услов за примена на институтите 
„Прекумерно оштетување“ и „Лихварски договор“ - Правник бр.234 октомври 2011 

- Efficiency in the Legal Protection of Trademark and Foreign Direct Investment in 
Republic of Macedonia, 1st International Conference, South-East European Countries toward 
European Integration, “Aleksandar Xhavani” University, Elbasan – Albania, October 2012 

- The Effects of Mandatory Listing on the Macedonian Stock Exchange, Aleksandar 
Mateski, Emilija Mateska, Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u 
funkciji korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014 

- Financial Discipline of Enterprises’ activities in the Republic of Macedonia, Emilija 
Mateska, Snezhana Obednikovska, Aleksandar Mateski, L’Association 1901 “SEPIKE” 
Social Education Project of Improving Knowledge in Economics, Journal, Ausgabe 10, 
Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles USA, 31.10.2015 

- Expert Report As Evidence In Litigation Procedure, Emilija Mateski, Aleksandar 
Mateski, Horizons, International Scientific Jurnal Series A, Social Sciences and Humanities, 
Volume 16, Year X, Bitola, September 2014, 

- Financial Discipline in Republic Macedonia- Way Of More Efficient Mode For 
Enterprises’ Activities, Emilija Mateska, Snezhana Obednikovska, Aleksandar Mateski,  
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2015 

- Ефектите од задолжителната котација на македонската берза, – Економија и 
бизнис, број 205, јули 2015 година 
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2. Анализа и коментар на докторската дисертација 
 

Во денешни услови на стопанисување кое се карактеризира со глобализација, 
динамика и силна конкуренција, капиталот и богатството на компаниите не се мерат 
повеќе исклучиво со материјалните добра кои ги поседуваат. Информациите, знаењето, 
вештините, патентите, дистинктивните знаци и останатите нематеријални добра 
заземаат се поголемо значење во севкупните економски односи. Интелектуалната 
сопственост која за свој предмет на проучување ги има креациите на човековиот 
интелект, е неразделно поврзана со стопанството. Не ретко за правото на трговска 
марка како право од интелeктуална сопственост и дистинктивен знак за означување на 
стоките и услугите се вели дека е најголемата деловна предност која ја имаат 
претпријатијата. 

Република Македонија, кандидат за членство во Европската Унија, членка на 
Светската трговска организација и потписничка на Договорот за трговските аспекти на 
правата од интелектуална сопственост, следејќи ги трендовите на либерализација и 
непреченото тргување со стоки и услуги, во изминатиот период многу непосредно се 
соочи со новата реалност дека еден од најважните ресурси за развој на економијата 
денес се интелектуалните производи и услуги. Влијанието на трговската марка во 
зајакнувањето на неценовната конкуренција и подобрувањето на позицијата на пазарот 
во однос на конкуренцијата го прави вложувањето во креирање, лансирање и 
промоција на трговските марки исплатлива инвестиција. Трговската марка е силен 
инструмент за остварување на економските цели на компаниите, а преку тоа и на 
националната економија.  

Глобалната преплавеност од заштитени трговски знаци, дава голем поттик за 
економско-правен пристап при проучувањето на проблематиката на трговските марки 
и нивното значење и потенцијал во развојот на бизнис заедницата во Република 
Македонија, особено ако се има предвид фактот дека во Република Македонија сосема 
малку е работено на оваа проблематика која е релативно нова и сеуште недоволно 
истражена за нашиот пазар, а истовремено располага со огромен потенцијал во 
развојот и подобрувањето на економската ситуација во државата. Сето тоа остава 
голем простор за истражување на тоа до каде е Република Македонија на планот на 
заштитата на интелектуалната сопственост, а со тоа и на трговската марка како нејзин 
значен дел, во која насока треба да бидат измените во легислативата, но, и нужните 
промени кои треба да се случат во однос на начинот на перцепирање на институтот 
трговска марка со оглед на огромниот потенцијал кој го има во економскиот развој на 
бизнис заедницата, а преку тоа и на националната економија. Токму тоа е во фокусот 
на кандидатот во неговата докторска дисертација “Регистрацијата на трговска 
марка и економските придобивки за бизнис заедницата во Република 
Македонија”. 

Кандидатот прави сестрана анализа на трговските марки во Република 
Македонија од најразлични аспекти, што на крај ќе даде една доста објективна слика 
на економските односи и состојби во државата. Посебно преоблематиката е 
анализирана и од аспект на просечниот потрошувач и неговите ставови, перцепции и 
преференции во однос на правата од трговска марка, што како сознанија до денес не се 
добиени, а со тоа ниту анализирани, а се од круцијална важност за добивање на 
квалитетни заклучоци и насоки за искористувањето на економските придобивки од 
регистрирањето на трговските марки од бизнис заедницата. 
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Содржините кои беа предмет на истражувањето во докторската дисертација на 
кандидатот м-р Александар Матески “Регистрацијата на трговска марка и 
економските придобивки за бизнис заедницата во Република Македонија” се 
составен дел на актуелниот временски период во којшто живееме. Станува збор за 
проблематика која иако своите скромни зачетоци ги има уште од многу одамна, се 
актуелизира и го зема вистинскиот замав во последно време. Затоа покрај 
утврдувањето на почетоците и сегашната состојба, кандидатот ги открива и 
тенденциите на правото на трговска марка како силен економски двигател во секое 
општество. Истражувањето во докторска дисертација пред се концентрирано на 
користење на сознанијата од примената на институтот право на трговска марка во 
Република Македонија и неговата економска улога во развојот на бизнисите. Ова е 
особено актуелно ако се земе во предвид дека оваа проблематика сосема малку е 
истражувана во Република Македонија, малку е публикувано, а токму правата на 
интелектуална сопственост меѓу кои и правото на трговска марка може во голема мера 
да помогнат во надминувањето на тешката економска положба во која се наоѓа 
Република Македонија. Поради релативно ограничените сознанија кои можат да се 
извлечат за состојбите во Република Македонија, во трудот со должно внимание се 
разгледани и компаративните искуства пред се од земјите во регионот, со цел да се 
извлечат најадекватни корисни заклучоци. 
Посебните цели што кандидатот ги постави во  докторска дисертација се следниве: 

• Анализа на процедурата за признавање на правото на трговска марка како право на 
индустриска сопственост во Република Македонија и на меѓународно ниво, со цел 
откривање на слабостите во постапките, но и да се изврши компаративно 
согледување на предностите, негативните страни и можностите за интервенции на 
законодавецот во процедурата на заштита на дистинктивните знаци пред 
Државниот завод за индустриска сопственост, 

• Согледување на економските функции на трговските марки во интерес на 
подобрување на конкурентноста и развојот на бизнис заедницата во Република 
Македонија, но и перцепцијата на просечниот потрошувач во однос на основните 
функции на трговските марки, 

• Анализа на структурата на трговските марки, во функција на добивање јасна слика 
за бројот на индивидуални (стокови и услужни), колективни и сертификатни 
трговски марки коишто се заштитени во државата и на меѓународен план, бројот на 
поднесени барања, видот на класата во која се заштитени и слично, 

• Да се откријат повредите на правата од трговска марка во Република Македонија, а 
преку тоа и да се откријат последиците кои ги имаат врз бизнис заедницата како 
носител на правото и потрошувачите како директно засегнати од самата повреда, 
но, и врз функционирањето на пазарот и националната економија како поширок 
интерес, 

• Да се откријат проблемите со кои се соочува бизнис заедницата како носител на 
права на трговска марка, при барањето на правна заштита, со критички осврт кон 
брзината и ефективноста во реакцијата од судовите и органите на управата и 
компаративни согледувања со препораки во насока на подобрување.. 

 Основната хипотеза во дисертацијата е дека бизнис заедницата во Република 
Македонија се соочува со сериозни пречки во искористувањето на економските 
придобивки од правата на трговска марка, пред се поради недоволно ефикасните 
постапки за регистрација и заштита на правата од трговска марка, слабиот ангажман во 
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заштитата на трговските марки на меѓународен план, но и со соочувањето со 
просечниот потрошувач од спротивната страна кој е исклучително високо толерантен 
кон купување и користење на фалсификувани производи, што како појава е посебно 
изразена кај најмладите потрошувачи и кај потрошувачите со најниски семејни 
приходи, поради што неопходни се силни напори во континуирано запознавањето на 
бизнис заедницата со потенцијалот кој го носи во себе заштитата на правата од 
трговска марка, паралелно со реформирањето на институциите кои се задолжени за 
спречување на повредите и заштита на правата на трговските марки и подигнување на 
јавната свест на сите субјекти на пазарот, што на крај е услов и за економски раст на 
националната економија.  
 
Докторската дисертација е напишана на 277 страници текст, придружен со шематски 
прикази, табели, графикони и слики, поткрепени со најнови сознанија од оваа област 
што кандидатот ги црпи, пред се, од домашната и странската литература-книги и 
научни трудови, поврзани со предметот и целите на истражувањето.  
 
Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот, опфаќа пет 
меѓусебно врамнотежени и логички поврзани целини (делови), и тоа: 

1. Од дистинктивен знак до трговска марка 
2. Економските функции на трговската марка и перцепцијата на просечниот 

потрошувач во Република Македонија 
3. Структура на трговските марки во Република Македонија 
4. Економските импликации од повредите на правата од трговските марки 
5. Ефикасност во правната заштита на правата од трговска марка во Република 

Македонија 
Во првиот дел од дисертацијата кричики се согледува колку процесот на регистрација 
на трговската марка, набљудуван низ призмата на времето потребно за регистрација, 
трошоците за регистрација и времетреањето на заштитата, како и ажурноста на 
надлежните органи, одговара на потребите на бизнис заедницата. Анализирани се и 
компаративни искуства со цел евентуално идно имплементирање и во македонската 
правна рамка. 
Во вториот дел кандидатот прави осврт на општопрофатените економски функции на 
трговската марка како: функцијата на пренос на информации, гарантната функција, 
рекламната и промотивната функција, трговската марка како стимулатор на економски 
раст и статусната функција, и нивното препознавање од страна на просечниот 
потропувач во Република Македонија. Кандидатот трговската марка ја анализира и 
како дел од имотот на компаниите во Република Македонија.  
Во третиот дел насловен како „Структура на трговските марки во Република 
Македонија“ преку аналитички пристап кандидатот ја открива структурата на 
трговските марки во Република Македонија. Така, анализата е направена како во однос 
на промените во бројот на регистрирани трговски марки, така и по однос на бројноста 
на трговските марки по класи, а соодветно внимание е посветено и на истражување на 
состојбите со заштитата на колективните и сертификатните трговски марки во 
Република Македонија. 
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Со оглед на се поголемото економско значење на трговските марки истите стануваат се 
поатрактивни за повреди, па затоа и четвртиот дел од дисертацијата ги открива 
најзастапените видови на повреда на правата од трговските марки. Посебно значаен е 
делот во кој се откриваат перцепциите и ставовите на просечниот македонски 
потрошувач во однос на повредите на правата од трговските марки, што како сознанија 
добиени за прв пат може да се користат за утврдување на насоката во која државата 
треба да преземе засилени мерки за заштита на правата, а со тоа и да бидат заштитени 
интересите на бизнис заедницата. 
Во последниот, петтиот дел од докторската дисертација „Ефикасноста во правната 
заштита на правата од трговска марка во Република Македонија“, кандидатот м-р 
Александар Матески ја потврдува потребата од правната заштита на правата од 
трговската марка, но и критички утврдува значителен дел од проблемите со кои се 
соочува бизнис заедницата при пружањето на заштита на правата од трговска марка 
пред судовите и другите органи на управата во Република Македонија и дава можни 
насоки и препораки за подобрување на ситуацијата.  
На крај, следат заклучните согледувања на кандидатот во однос на целиот труд. Преку 
спроведување на конкретното емпириско истражување во коешто кандидатот опфаќа 
378 испитаници потрошувачи од територијата на Република Македонија на возраст од 
15-65 години, и преку анализата на голем број секундарни податоци, пред се 
податоците од Државниот завод за индустриска сопственост за периодот од 2009 
година до средината на 2015 година (анализирани вкупно 39 гласници со речиси 8000 
пријави за регистрација на трговски марки), анализирани 313 службени гласила од 
Меѓународното биро во Женева, како и бројни извештаи од работењето на судовите, 
инспекциските, царинските органи и слично, кандидатот ја потврди генералната 
хипотеза. 
 

3. Констатација и предлог 
 
Имајќи ги предвид изнесените податоци за кандидатот и анализирајќи ја содржината 
на докторската дисертација, поднесена од м-р Александар Матески, Комисијата за 
оценка на докторската дисертација, под наслов “Регистрацијата на трговска марка и 
економските придобивки за бизнис заедницата во Република Македонија”, го 
констатира следново: 
Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, квалитетно е 
обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е користен научен 
метод. Имено, кандидатот прецизно ги дефинира појавата на истражувањето, 
проблемот, предметот и  целите на истражувањето. Кандидатот прави  преглед на 
досегашните сознанија во областа што ја  истражува преку користење на обемна 
домашна и странска литература поврзани со конкретно емпириско истражување 
коешто опфаќа 378 испитаници потрошувачи од територијата на Република 
Македонија, како и  анализа на голем број секундарни податоци со што  ја потврдува 
поставената генерална хипотеза. 
Дисертацијата се карактеризира со значителен научен придонес во областа на 
истражување, поради релевантноста на темата, како и  поради академскиот предизвик 
кој што произлегува од неистражуваниот карактер на оваа проблематика. Станува збор 
за проблематика која иако своите скромни зачетоци ги има уште од многу одамна, се 
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актуелизира и го зема вистинскиот замав во последно време. Затоа покрај 
утврдувањето на почетоците и сегашната состојба, кандидатот ги открива и 
тенденциите на правото на трговска марка како силен економски двигател во секое 
општество. Истражувањето во докторска дисертација пред се  е концентрирано на 
користење на сознанијата од примената на институтот право на трговска марка во 
Република Македонија и неговата економска улога во развојот на бизнисите.  
Проблематиката на истражување е особено актуелна и сосема малку е истражувана во 
Република Македонија, а токму правата на интелектуална сопственост меѓу кои и 
правото на трговска марка може во голема мера да помогнат во надминувањето на 
тешката економска положба во која се наоѓа Република Македонија. Поради релативно 
ограничените сознанија кои можат да се извлечат од постојните секундарни податоци  
за состојбите во Република Македонија, покрај резултатите од сопственото 
истражувањево, кандидатот  со должно внимание ги разгледува и компаративните 
искуства пред, се од земјите во регионот,  што му овозможува да извлече најадекватни 
заклучоци и да даде корисни предлози. 
 
Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,  Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата  ги исполнува условите за да биде 
подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп докторската дисертација, 
поднесена од кандидатот, м-р Александар Матески, на тема “Регистрацијата на 
трговска марка и економските придобивки за бизнис заедницата во Република 
Македонија”, да ја прифати и определи термин за јавна одбрана. 

 
 Комисија за оценка  на  докторската 

дисертација 
 

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

 2. д-р Снежана Мојсовска- Саламовска, вонр. 
проф. Економски факултет – Прилеп, с.р. 
 

3. д-р Мирослав Андоновски, вонр. проф. 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 

 
Прилеп, 8.08.2016 4. д-р Каролина Илиеска, ред. проф Економски 

факултет – Прилеп, с.р. 
 

5. д-р Мирослав Гвероски, ред. проф. 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
МРЕЖИ И СИСТЕМИ, КОРИСТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 
Електроенергетски мрежи и системи, Користење на електрична енергија и 
Електротехника, објавен во весниците “Вест” и “Коха” од 03.06.2016 год., Наставно-
научниот совет при Техничкиот факултет - Битола, на седницата одржана на 21.06.2016 
год., со одлука бр. 02-420/9 од 21.06.2016 год., формира Рецензентска комисија за 
избор на наставник, во состав: 

 

1. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – претседател 
Технички факултет – Битола 

2. Ред. проф. д-р Рубин Талески – член 
Факултет за електротехника и информациски технологии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и 

3. Ред. проф. д-р Николче Ацевски – член 
Технички факултет – Битола. 

 

По разгледувањето на конкурсните материјали Рецензентската комисија го 
донесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс за избор на наставник од областите, 
Eлектроенергетски мрежи и системи, Kористење на електрична енергија и 
Eлектротехника, објавен во весниците “Вест” и “Коха” од 03.06.2016 год. се пријави 
само еден кандидат: 

 

Д-р Методија Атанасовски, доцент на Техничкиот факултет - Битола. 
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1. Основни биографски податоци 
 

Кандидатот доцент д-р Методија Атанасовски дипл. ел. инж. е роден на 
26.10.1977 г. во Битола. Во 2001 г., дипломирал на Електротехничкиот факултет во 
Скопје, на насоката електроенергетика со просечен успех 9,19, со што се стекнал со 
стручен назив дипломиран инженер по електротехника.  

Во 2002 г. се запишал на постдипломски студии на Електротехничкиот 
факултет во Скопје, на насоката Преносни и дистрибутивни системи. Испитите на 
постдипломските студии ги положил со просечна оцена 10. Кандидатот магистрирал во 
2005 г. на Електротехничкиот факултет во Скопје, на споменатата насока со 
магистерскиот труд: “Распределба на загубите во дистрибутивни системи со 
дисперзирано производство на електрична енергија”.  

Во 2011 година ја одбранил својата докторска дисертација на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” 
во Скопје со наслов: “Нови методи за распределба на загубите во дистрибутивни 
мрежи со дисперзирано производство на електрична енергија”. Со тоа се стекнал со 
научен степен доктор на технички науки. 

 Во периодот 2001-2002 г. работел како проектант-соработник во ЕМО Институт 
ДООЕЛ – Скопје (Институт за енергетика), во бирото за проектирање на надземни 
електроенергетски водови.  

Од 2003 до 2006  г., кандидатот работи на Техничкиот факултет – Битола како 
помлад асистент, од 2006 до 2012 година како асистент, а во 2012 година е избран за 
доцент на Техничкиот факултет – Битола на областите за кои конкурира за наставник и 
каде и денес работи.  

Кандидатот поседува компјутерски вештини за: Microsoft Office, Visio, AutoCad, 
Visual Fortran, Matlab (SimPower Systems) и софтверски пакети за анализа на ЕЕС: 
NEPLAN, Power World Simulator, Inter PSS. Исто така поседува и одлични способности 
за презентација, комуникација и тимска работа. Од странските јазици, има активно 
познавање на англискиот јазик.  

Член е на следниве професионални асоцијации: Македонскиот комитет за 
големи електрични мрежи и системи МАКО-СИГРЕ (од 2004 г.), IEEE - Institute for 
Electrical and Electronics Engineers (од 2012 г.), Здружението на енергетичари на 
Македонија (ЗЕМАК (од 2004 г.)), Комората на овластени архитекти и овластени 
инженери на Р. Македонија (од 2009 г.). 

 

2. Наставно-образовна дејност на кандидатот 
Кандидатот д-р Методија Атанасовски од 2003 до 2012 година, во редовен 

работен однос како помлад асистент и асистент, успешно изведува аудиториски и 
лабораториски вежби и теренска настава на студентите од четиригодишните академски 
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студии на студиските програми на Електротехничкиот отсек при ТФБ, по предметите: 
Анализа на ЕЕС, Дистрибутивни ЕЕС, Заштита на ЕЕС, Софтверски пакети за анализа 
на ЕЕС, Проектирање на електроенергетски водови, Пазари на електрична енергија. 
Сите овие предмети припаѓаат на научните области за кои кандидатот конкурира за 
наставник.  

Во 2012 година е избран за наставник во звањето доцент на областите за кои 
сега конкурира за наставник. Моментално како доцент е ангажиран на првиот циклус 
академски студии на студиската програма ЕЕС и тоа на: предавања и вежби по 
предметите Проектирање на електроенергетски водови, Пазари на електрична енергија 
и Софтверски пакети за анализа на ЕЕС, вежби по предметите Анализа на ЕЕС, 
Дистрибутивни ЕЕС, Заштита на ЕЕС. Автор е на следниве учебни помагала во форма 
интерни скрипти кои се објавени на web страната на Техничкиот факултет – Битола:  

• Методија Атанасовски. Решени испитни задачи по предметот Проектирање 
на ЕЕ водови. ТФБ, Битола, 2015 г. 

• Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот Анализа на 
ЕЕС. ТФБ, Битола, 2013 г. 

• Методија Атанасовски. Упатство за решавање на проектната задача по 
предметот Проектирање на ЕЕ водови. ТФБ, Битола, 2013 г. 

• Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот 
Дистрибутивни ЕЕС. ТФБ, Битола, 2012 г. 

• Методија Атанасовски. Збирка задачи за вежби по предметот Заштита на 
ЕЕС. ТФБ, Битола, 2011 г. 

Доцент д-р Методија Атанасовски бил ментор на 15 дипломски работи и член 
на комисија на преку 30 дипломски работи.  

На Втор циклус на студии по eлектротехника на eлектротехничкиот отсек е 
ангажиран за предавања и вежби по предметите: Интеграција на дисперзирано 
производство во ЕЕС, Интелегентен менаџмент на дистрибутивни и микро мрежи. 
Исто така е член на испитни комисии по предметите Компјутерски методи за анализа 
на ЕЕС и Алгоритми за управување на дистрибутивни ЕЕС. Член бил на комисија за 
одбрана на три магистерски труда од областите за кои конкурира за наставник. Во 
периодот 2012 – 2014 годна ја извршува функцијата Раководител на II циклус на  
студии на eлектротехничкиот отсек при Техничкиот факултет – Битола. 

 Доцент д-р Методија Атанасовски има акредитација за ментор на втор циклус 
студии од Советот за акредитација во високо образование од 2015 г. согласно измените 
на Законот за високо образование. 

 

 

 
 



13 

 

3. Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

3.1 Научно стручни трудови објавени на кандидатот во последните пет 
години  

Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на Рецензентската комисија и 
беа доставени трудови на кандидатот, објавени во последните пет години, согласно 
членот 125 од Законот за високо образование. Во периодот од последните пет години, 
кандидатот доцент д-р Методија Атанасовски покажал богата научно-истражувачка 
дејност што се гледа од референците кои се наведени во продолжение. Сите објавени 
научно-истражувачки трудови се од областите за кои конкурира за наставник. 

3.1.1 Научни трудови во меѓународни часописи со фактор на влијание 
(impact factor) во WEB of SCIENCE 

1. Atanasovski Metodija, Taleski R., "Energy Summation Method for Loss Allocation 
in Radial Distribution Networks With DG," IEEE Transactions on Power Systems, 
Vol. 27, No. 3, pp. 1433−1440, August 2012, (JCR 5 year impact factor=3.90, JCR 
impact factor (2014)=2.814). 

2. Atanasovski Metodija, Taleski R., "Power Summation Method for Loss Allocation 
in Radial Distribution Networks With DG," IEEE Transactions on Power Systems, 
Vol. 26, No. 4, pp. 2491−2499, November 2011, (JCR 5 year impact factor=3.90, JCR 
impact factor (2014)=2.814). 

3.1.2 Цитираност на трудовите со фактор на влијание во меѓународни 
часописи со фактор на влијание (impact factor) во WEB of SCIENCE 

Погоре наведените два објавени трудови (во потпоглавјето 3.1.1 од овој 
реферат) со фактор на влијание на кандидатот д-р Атанасовски Методија, се цитирани 
во неколку меѓународни часописи со фактор на влијание (impact factor) во WEB of 
SCIENCE, согласно изворите: WEB of SCIENCE, Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?user=N5paU9oAAAAJ&hl=en), IEEE Digital 
Xplore: 

Име на часопис JCR impact factor 
(2014) 

Web of Science 

Број на 
цитати 

IEEE Transaction on Power Systems 2.814 1 
IEEE Transaction on Power Delivery 1.733 2 

IEEE Transactions on Industrial Informatics 8.79 1 
IET Generation Transmission and 

Distribution 
1.353 4 

Electrical Power and Energy Systems 
(Elsevier) 

2.19 2 

Electric Power System Research (Elsevier) 1.75 1 

 
 

https://scholar.google.com/citations?user=N5paU9oAAAAJ&hl=en
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Renewable and Sustainable Energy Reviews 
(Elsevier) 

5.901 2 

Journal of Energy Engineering 1.343 1 

Вкупно  14 

3.1.3 Рецезент на трудови од други автори во меѓународни часописи со 
фактор на влијание (impact factor) во WEB of SCIENCE 

Кандидатот д-р Методија Атанасовски бил рецезент на неколку трудови од 
други автори во меѓународни часописи со фактор на влијание (impact factor) во WEB of 
SCIENCE (извор: https://mc.manuscriptcentral.com) и тоа: 

• IEEE Transaction on Power Systems (5 рецензии) 
• IET Generation Transmission and Distribution (4 рецензии) 

3.1.4 Научни трудови во меѓународни конференции и публикации 

1. Metodija Atanasovski, M. Kostov, N. Acevski, B. Arapinoski, E. Kotevska: 
“Transient Stability of Asynchronous Generator on Distribution Network”, 
Proceedings of papers LI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 
INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES, Ohrid, Republic of Macedonia, 2016. 

2. Metodija Atanasovski, Lj. Trpezanovski, B. Stevanovski, N. Acevski: “Overcurrent 
Protection Analysis of Distribution Networks with Dispersed Generation”, 
Proceedings of papers L INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON 
INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND 
TECHNOLOGIES, pp. 75-78, Sofia, Republic of Bulgaria, 2015. 

3. N. Acevski, M. Spirovski, Metodija Atanasovski, B. Stevanoski: “Analysis of the 
Grounding System of the Mines with Surface Exploitation”, Proceedings of papers L 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 71-74, 
Sofia, Republic of Bulgaria, 2015. 

4. B. Stevanoski, N. Acevski, Metodija Atanasovski: “Wind Turbine Fault Ride 
Through in Weak Power System”, Proceedings of papers L INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND 
ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 83-86, Sofia, Republic of Bulgaria, 
2015. 

5. M. Kostov, B. Gegov, Metodija Atanasovski, M. Petkovski: “Short Time Fourier 
Transform for Power Disturbances Analysis”, Proceedings of papers L 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 178-181, 
Sofia, Republic of Bulgaria, 2015. 

6. Ljupco Trpezanovski, Metodija Atanasovski, Mile Milosevski: “The Influence of the 
Power Systems from the Neighboring Countries, on the Fault Currents in the 
Macedonian Power System”, Proceedings of papers XLIX INTERNATIONAL 
SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND 

 
 

https://mc.manuscriptcentral.com/
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ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 391-394, Nis, Republic of Serbia, 
2014. 

7. M. Kostov, B. Gegov, Metodija Atanasovski, M. Petkovski, C. Mitrovski: “Power 
Disturbances Simulation and Analysis in Wavelet Domain”, Proceedings of papers 
XLIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON INFORMATION, 
COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS AND TECHNOLOGIES, pp. 157-160, 
Nis, Republic of Serbia, 2014. 

8. Ljupco Trpezanovski, Metodija Atanasovski, Dimitar Dimitrov: “Technical 
Conditions for PV Plants Connection on the MV Distribution Grids in the Republic of 
Macedonia”, Proceedings of papers XLVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ENERGY SYSTEMS 
AND TECHNOLOGIES, pp. 243-246, Sofia, Republic of Bulgaria, 2012. 

3.1.5 Научни трудови на домашни конференции и публикации 

1. Атанасовски, Методија; Н. Ацевски, Б. Стевановски: “Пресметка на 
електричните параметри на XLPE кабли со MATLAB power_cableparam”, IX 
советување на МАКО CIGRE, СТК Б1, Охрид, 27-29 септември 2015. 

2. Атанасовски, Методија, Љ. Трпезановски: “Анализа на прекуструјната 
заштита на дистрибутивните изводи со дисперзиранo производство”, IX 
советување на МАКО CIGRE, СТК Ц6, Охрид, 27-29 септември 2015. 

3. Атанасовски, Методија, Љ. Трпезановски: “Примена на ACCC спроводници 
на високонапонските надземни водови”, VIII советување на МАКО CIGRE, 
СТК Б2, Охрид, 22-24 септември 2013. 

4. Атанасовски, Методија, Б. Божиновски, З. Симоновски: “Транзиентна 
стабилност на асинхрон генератор на дистрибутивна мрежа”, VIII советување 
на МАКО CIGRE, СТК Ц6, Охрид, 22-24 септември 2013. 

5. Љ. Трпезановски, Атанасовски, Методија, К. Мицалевски: “Влијание на 
приклучувањето на фотоволтаична електроцентрала од 1 MWp, врз работните 
карактеристики на дистрибутивната мрежа”, VIII советување на МАКО CIGRE, 
СТК Ц6, Охрид, 22-24 септември 2013. 

3.2 Претходно објавени трудови  

Претходно објавените трудови на кандидатот д-р Методија Атанасовски до 
изборот во звањето доцент се наведени во рефератот за избор во доцент во Билтенот на 
УКЛО бр. 358 од 01.02.2012 г. 

 

4.  Стручно-апликативна дејност 

Кандидатот д-р Методија Атанасовски е ангажиран како експерт, стручен 
соработник и консултант во повеќе работни групи формирани од професионалните 
здруженија и институции од нашата држава и од странство. Во последните пет години 
апликативната дејност на кандидатот може да се сумира во следново: 
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• Технички експерт за оценка на инспекциски тела при Институт за акредитација 
на Република Македонија (учество во акредитација на инспекциско тело при 
Факултет за електротехника и ИТ-Скопје) 

• Член на работна група 4 (РГ4) за изработка на национален нормативен аспект на 
стандардот EN 50341-2012 за проектирање и изведба на надземни 
електроенергетски водови над 1 kV при ТК 32 на Институтот за стандардизација 
на Република Македонија. 

• Секретар на СТК Б1-Изолирани кабли при MAKO СИГРЕ. 
• Член на регионалната работната група на Југоисточна Европа (SEERC-RWG01) 

Regional aspects of creation National normative aspects for new standard for 
overhead lines EN 50341. 

• Учество во пет експертски супер вештачења изработени од ТФБ за основните 
судови во Р. Македонија. 

• Љупчо Трпезановски, Методија Атанасовски: “Анализа и нагодување на 
диференцијална заштита на блок 1 после вградувањето на енергетски трафо за 
возбуда како и потреба за вградување на заштита”, Технички Факултет-Битола, 
изработен за АД ЕЛЕМ – Скопје, подружница РЕК Битола 2011. 

• Студија за развој на високонапонската мрежа на Р. Македонија во периодот 
2010-2020, , АД МЕПСО, 2011 г., член на консултантски тим од ТФБ, заедно со 
Институт Хрвоје Пожар-Загреб. 

• Oвластувања за проектирање и ревизија на проекти од областа на 
Електротехика, издадено од Комората на овластени архитекти и oвластени 
инженери, со број 4.0348 и тоа: проектирање: А и Б, ревизија: Б 

 

Останатите изработени проекти, ревизии и ексепртизи во претходниот период, 
се наведени во рефератот за изборот во доцент, објавен во Билтен на УКЛО бр. 358 од 
01.02.2012 г. 

  
5. Резултати од самоевалуација и студентски анкети за евалуација на 

професорот  
 

Според резултатите од студентските анкети за самоевалуација, доцент д-р 
Методија Атанасовски е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамките на анкетите.  

Врз основа спроведените студентски анкети после секој семестар на ТФБ во 
учебната 2014/2015 година кои се приложени во материјалите доставени до 
Рецензентската комисија, доцент д-р Методија Атанасовски ги има добиено следниве 
средни оценки од студентите: 

• Зимски семестар 2014/2015 учебна година: 9.83 средна оценка од (10 
максимална) 
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• Летен семестар 2014/2015 учебна година: 9.54 средна оценка од (10 
максимална) 

  

Врз основа спроведените студентски анкети во рамките на самоевалуација на 
ниво на универзитет во 2015/2016 г. кандидатот има добиено средна оцена 5 од 
максимално можна 5. Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на 
наставно-образовната дејност на кандидатот, јасно и разбирливо пренесување на 
наставните содржини, како и професионалниот и коректен однос со студентите. 

  

 

6. Заклучок и предлог 
 

Кандидатот, доцент д-р Методија Атанасовски завршил Електротехнички 
факултет, магистрирал и докторирал во подрачјето на техничките науки – 
електротехника. Неговата докторска дисертација е од областите за кои конкурира за 
наставник. 

Автор е на два научно-истражувачки трудови кои се објавени во еден од 
најреномираните светски часописи од областа на електроенергетските мрежи и 
системи со висок фактор на влијание (impact factor) во базата WEB of SCIENCE. Овие 
два негови објавени трудови се цитирани 14 пати во последниве пет години во 
меѓународни часописи со фактор на влијание  во базата WEB of SCIENCE. Ангажиран 
е како рецезент во два високо реномирани меѓународни часописи со фактор на 
влијание во базата WEB of SCIENCE.  

Исто така објавил голем број рецензирани научни и стручни трудови на 
меѓународни и домашни конференции од областите: електроенергетски мрежи и 
системи, користење на електрична енергија и електротехника. Членува и има активно 
учество во неколку познати меѓународни и домашни научни и стручни здруженија. 
Кандидатот работел три години како помлад асистент, шест години како асистент и во 
2012 год. е избран за доцент на Техничкиот факултет – Битола на предметите што се 
опфатени во областите наведени во конкурсот за кои остварил завидни резултати во 
наставно образовната дејност и е многу позитивно оценет во процесот на 
самоевалуација во анкетите од студентите. 

Во рамките на својата стручно апликативна дејност учествувал во изработката 
на повеќе сложени проекти, студии, елаборати и експертизи. 

Врз основа на целокупната наставно-образовна, научно-истражувачка и 
стручно-апликативна дејност на кандидатот доцент д-р Методија Атанасовски, 
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комисијата смета дека тој ги исполнува сите услови предвидени со законот за високо 
образование и актите на Универзитетот за избор во наставно-научно звање. 

Врз основа на горенаведеното, Рецензентската комисија со особена чест и 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет – 
Битола, кандидатот д-р Методија Атанасовски да го избере во наставно-научното 
звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР на Техничкиот факултет – Битола од областите 
Електроенергетски мрежи и системи, Користење на електрична енергија и 
Електротехника. 

             

 

Рецензентска комисија 

 

1. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – претседател, с.р. 
Технички факултет – Битола  

2. Ред. проф. д-р Рубин Талески – член, с.р. 
Факултет за електротехника и информациски технологии 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

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

за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања 

на научната област Казнено право (50804), 

на Факултетот за безбедност - Скопје 

 

Деканот на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 25.05.2016 донесе Одлука бр. 02-
608/1 за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни 
звања на научната област Казнено право (50804). Конкурсот беше објавен на 
26.05.2016 во дневниот печат (дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“). 

Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност - Скопје, на седницата одржана на 03.06.2016, донесе Одлука бр. 08-5/85 за 
формирање на Рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите наставно-
научни звања на научната област Казнено право (50804), во состав: академик ред. 
проф. д-р Владо Камбовски - претседател, ред. проф. д-р Иванчо Стојанов - член, и ред. 
проф. д-р Миодраг Лабовиќ - член. 

Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа и вреднува 
доставената документација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 
- Скопје, му го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Рецензионата комисија констатира дека на објавениот Конкурс за избор на еден 
наставник во сите наставно-научни звања на научната област Казнено право (50804), на 
Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се пријавил еден кандидат - доц. д-р 
Катерина Крстевска (пријава, докази и останата документација доставени лично во 
Архивата на Факултетот за безбедност - Скопје на 27.05.2016). 

Кон пријавата, кандидатот д-р Крстевска доставила докази за исполнетост на 
општите и посебните услови согласно објавениот Конкурс, како и останата потребна 
документација. 

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и 
останатата документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат сите општи 
и посебни услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото 
образование, актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на 
Факултетот за безбедност - Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува 
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и да достави Реферат за избор на еден наставник до Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност - Скопје. 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Кандидатот д-р Крстевска е родена на 13.07.1978 во Скопје, Република 
Македонија. Основно и средно образование завршила во Скопје, Република 
Македонија. Во 2001 дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје со просечна оценка 8,86, со што 
стекнала право на стручен назив дипломиран правник (приложена Диплома за 
здобиено високо образование на Правниот факултет - Скопје и за стакнато право на 
стручен назив дипломиран правник). На последипломските студии по казнено право и 
криминологија на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје ги положила сите 
испити со просечна оценка 9,67, а на 21.12.2007 успешно го одбранила магистерскиот 
труд на тема „Правните граници на полициските овластувања во функција на заштита 
на човековите права и слободи“, со што се стекнала со научен степен магистер на 
правни науки од областа на казненото право (приложена Универзитетска диплома за 
стекнато право на научен степен магистер на правни науки од областа на казненото 
право). На 14.09.2011 успешно ја одбранила докторската дисертација на тема „Улогата 
на Европскиот комитет за превенција од тортура во заштитата на правата на лицата 
задржани од полицијата“ на Правниот факултет „Јустинијан Први“ - Скопје при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, со што се стекнала со научен степен 
доктор на правни науки (приложена Универзитетска диплома за здобивање со научен 
степен доктор на правни науки). 

Кандидатот д-р Крстевска одлично го владее англискиот јазик (приложено 
Уверение за посета на настава по англиски јазик по FCE) и се служи со италијанскиот 
јазик (приложено Уверение за завршен втор степен по италијански јазик). Исто така, 
активно ги користи компјутерските програми Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook Express, Internet и Lotus Notes (приложена Диплома за завршен курс за 
административно работење). 

Во однос на 14-годишното работно искуство, кандидатот д-р Крстевска на 
01.07.2002 се вработила во Министерството за внатрешни работи, при што била 
распоредена во Секторот Национално Централно Биро ИНТЕРПОЛ - Скопје. На 
25.07.2003 преминала во Одделението Кабинет на министерот за финансии во рамките 
на Секторот за работи непосредно сврзани со министерот при Министерството за 
финансии, а од 03.10.2005 вработена е на Факултетот за безбедност - Скопје (правен 
следбеник на Полициската академија - Скопје), каде е избрана за наставник во 
наставно-научното звање доцент на научната област Казнено право (50804). 
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II.  НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Во однос на наставно-образовната дејност на кандидатот д-р Крстевска, како 
особено значајни датуми за нејзиниот постапен и континуиран напредок во кариерата 
на Факултетот за безбедност - Скопје (односно Полициската академија - Скопје), 
започнувајќи од помлад асистент па се до доцент, ги посочуваме датумите кога од 
страна на Наставно-научниот совет, била избрана за: 

• Помлад асистент - 25.07.2005, 
• Асистент - 01.07.2008, 
• Асистент (преизбрана) - 21.04.2011, 
• Наставник во наставно-научно звање доцент на научната област Казнено право 

(50804) - 26.01.2012. 
Како дел од соработничкиот кадар во периодот 2005-2012 била помлад асистент 

/ асистент по предметните програми „Кривично право“ и „Кривично процесно право“ 
на студиската програма „Криминалистика“ и на заедничката студиска програма 
„Безбедност и финансиска контрола“ со Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид. Додека, по изборот во наставно-научното звање доцент, активно била вклучена 
во наставно-образовната дејност на прв и втор циклус студии, односно: 

• Предметен наставник по предметната програма „Кривично процесно право“ на 
прв циклус студии на студиската програма „Криминалистика“ на Факултетот за 
безбедност - Скопје, 

• Предметен наставник по предметната програма „Кривично процесно право“ на 
прв циклус студии на студиската програма „Безбедност“ на Факултетот за 
безбедност - Скопје, 

• Предметен наставник по предметната програма „Кривично процесно право“ на 
прв циклус студии на студиската програма „Криминологија и криминална 
политика“ на Факултетот за безбедност - Скопје, 

• Предметен наставник по предметната програма „Кривично процесно право“ на 
прв циклус студии на заедничката студиска програма „Безбедност и финансиска 
контрола“ на Факултетот за безбедност - Скопје и на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, 

• Прв член на предметната комисија за реализација на наставата по предметната 
програма „Сузбивање на современите форми на криминалитет - процесно 
правни аспекти“ на втор циклус студии на студиската програма 
„Криминалистика“ на Факултетот за безбедност - Скопје, 

• Втор член на предметната комисија за реализација на наставата по предметната 
програма „Меѓународно кривично право и сузбивање на современите форми на 
криминал“ на втор циклус студии на студиската програма „Меѓународна 
безбедност“ на Факултетот за безбедност - Скопје, 

• Втор член на предметната комисија за реализација на наставата по предметната 
програма „Кривично право - материјални и кривично процесни аспекти“ на втор 
циклус студии на студиската програма „Форензички науки“ на Факултетот за 
безбедност - Скопје. 
Кандидатот д-р Крстевска во досегашниот нејзин професионален ангажман 

вршела и други активности во рамките на наставно-образовната дејност, односно била 
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ментор и член во комисии за одбрана на дипломски трудови, член во комисии за 
подобност на тема за изработка на магистерски трудови, како и член во комисии за 
оценка на магистерски трудови, со што придонела кон научниот развој на кандидатите. 
Исто така, била рецензент на повеќе трудови (Меѓународно научно списание на УКЛО 
„Хоризонти“, Меѓународна научна публикација „Годишник на Факултетот за 
безбедност - Скопје“, Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност - 
Скопје). 

 

III. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации, научни списанија со импакт фактор и други публикации 

Покрај магистерскиот труд („Правните граници на полициските овластувања во 
функција на заштита на човековите права и слободи“) и докторската дисертација 
(„Улогата на Европскиот комитет за превенција од тортура во заштитата на правата на 
лицата задржани од полицијата“), кандидатот д-р Крстевска како автор или ко-автор 
има објавено голем број научни и стручни трудови во меѓународни научни списанија, 
меѓународни научни публикации и научни списанија со импакт фактор, како и други 
публикации кои се од значење за развојот на науката и струката, а со кои може да се 
потврди нејзиното владеење на проблематиката, т.е. казненото право (материјално и 
процесно). 

Кон пријавата, а во контекст на својата научно-истражувачка дејност, 
кандидатот д-р Крстевска доставила „Список на научни и стручни трудови“ заклучно 
со 15.05.2016. За поголема прегледност, кандидатот д-р Крстевска го поделила 
Списокот на два дела, односно: 

• Дел А - „Трудови кои се опфатени со Рефератот за избор на еден (1) наставник 
во сите наставно-научни звања за научната област Казнено право (50804), т.е. 
изборот на д-р Катерина Крстевска во наставно-научното звање доцент за 
научната област Казнено право (50804)“, 

• Дел Б - „Трудови кои не се опфатени со Рефератот за избор на еден (1) 
наставник во сите наставно-научни звања за научната област Казнено право 
(50804), т.е. изборот на д-р Катерина Крстевска во наставно-научното звање 
доцент за научната област Казнено право (50804)“. 
Кандидатот д-р Крстевска напомена дека во Делот Б, трудовите под реден број 

6, 13, 16 и 23 треба наскоро да се објават, со тоа што апстрактите на трудовите под 
реден број 13 и 16 се објавени во Книгите на апстракти (примероци од сите останати 
трудови беа доставени во прилог). 

Имајќи предвид дека дел од овие трудови беа опфатени во 2011 со Рефератот за 
избор на еден (1) наставник во сите наставно-научни звања за научната област Казнено 
право (50804), на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки, во 
продолжение следува краток приказ на трудовите кои се објавени по овој Реферат, т.е. 
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по изборот на кандидатот д-р Крстевска во наставно-научното звање доцент на 
научната област Казнено право (50804). 

1. „Кривична пријава“, Хоризонти - меѓународно научно списание на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски - Битола“, год. VII, бр. 7, Битола, 2011. 

Трудот, објавен во меѓународно научно списание, укажува дека според 
македонската регулатива секој е должен да пријави кривично дело за кое се гони по 
службена должност. Ваква обврска имаат и државните органи, институциите што 
вршат јавни овластувања и други правни лица за кривичните дела за кои се гони по 
службeна должност, за кои се известени или за кои ќе узнаат на некој друг начин. 
Всушност, кривичната пријава зазема доминантно место помеѓу поводите за 
покренување на кривичната постапка. Заедно со непосредното забележување на 
јавниот обвинител, гласот и ноторноста, таа служи како извор од кој јавниот обвинител 
дознава дека е извршено кривично дело или пак имало обид за негово извршување. Но, 
за разлика од останатите поводи, кривичната пријава има поголема тежина од причина 
што нејзиното поднесување му наметнува обврска на јавниот обвинител да ја разгледа, 
оцени и соодветно да одлучи по неа. 

2. „Police Knowledge Sharing Capabilities (WP3.3)“, Research within the Project 
COMPOSITE, 2011. 

Ко-автор: Kamal Birdi, Kerry Allen, Christine Turgoose, Ian Macdonald, Julia 
Vössing, Ad van den Oord, Sofie Rogiest, Nathalie Vallet, Zdenko Reguli, Michal 
Vit, Christian Mouhanna, Joel Ficet, Jochen Christe-Zeyse, Mario Gruschinske, 
Nathalie Hirschmann, Susanne Stein-Müller, Fabio Bisogni, Pietro Costanzo, Trpe 
Stojanovski, Stojanka Mirceva, Katerina Krstevska, Rade Rajkovcevski, P. Saskia 
Bayerl, Kate Horton, Gabriele Jacobs, Marjolijn Bruggeling, Theo Jochoms, Henk 
Sollie, Claudia Rus, Lucia Rațiu, Cătălina Oțoiu, Gabriel Vonaș, Daniela Andrei, 
Adriana Băban, Mila Gascó, Charlotte Fernández, Victòria Alsina. 

Истражувачкиот извештај е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 
проект финансиран од Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски 
студии во ЕУ“ („COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), односно во 
работниот пакет посветен на капацитетите на полицијата за споделување на знаења. Во 
него се презентирани оригинални истражувачки резултати за перцепираната 
ефективност за споделување на знаењата од неколку аспекти во полициските 
организации во десет држави. Анализата е сумирана за сите држави, но упатува и на 
разликите меѓу нив од аспект на најчесто споделувано знаење, најмногу и најмалку 
ефективни методи на споделување на знаење и најчесто перцепирани препреки и 
погодности за споделување на знаење во полициските организации. 
Концептуализирани се десет групи на фактори кои влијаат на ефективното 
споделување на знаење во различни сегменти. Особено значајни се препораките за 
полициските организации во зголемувањето на ефективното споделување на знаење. 
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3. „ICT Trends in European Policing“, Research within the Project COMPOSITE, 
Draft of a public deliverable to the European Commission (D4.1 Analysis of 
technology trends for policing), 2011. 

Ко-автор: Sebastian Denef, Nico Kaptein, Petra S. Bayerl, Kamal Birdi, Fabio 
Bisogni, Damien Cassan, Jochen Christe-Zeyse, Pietro Costanzo, Mila Gascó, Kate 
Horton, Gabriele Jacobs, Theo Jochoms, Katerina Krstevska, Stojanka Mirceva, Ad 
van den Oord, Catalina Oţoiu, Rade Rajkovchevski, Zdenko Reguli, Trpe 
Stojanovski, Gabriel Vonas. 

Истражувачкиот извештај е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 
проект финансиран од Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски 
студии во ЕУ“ („COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), односно во 
работниот пакет посветен на информатичката и комуникациската технологија. Во него 
се претставени главните трендови во информатичко-комуникациската технологија на 
европското полициско работење, односно оригинални научни резултати поврзани со 
информатичко-комуникациската технологија на полициските организации во десет 
европски држави. Особено значење има идентификацијата на главните трендови и 
нивното значење за полициското работење во Европа, како и можностите за 
понатамошно истражување. 

4. „The new concept of the Macedonian Law on Criminal Procedure and the need to 
train the employees of the Ministry of Internal Affairs“, Thematic proceedings of the 
International scientific conference „Archibald Reiss Days“, Volume II, Belgrade, 
2012 (Academy of Criminalistic and Police Studies - Belgrade, Belgrade, 01.-
02.03.2012). 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), посочува на Стратешкиот план на македонското Министерство 
за внатрешни работи (МВР). Планот дефинира дека неговата мисија е создавање на 
законита, стручна, транспарентна, одговорна и демократски ориентирана организација 
посветена да им служи на граѓаните, да ги штити нивните слободи и права, ефикасно 
да се справува со криминалот и да овозможи внатрешна безбедност и сигурност во 
државата. Оваа изјава, заедно со новиот Закон за кривичната постапка (ЗКП), според 
трудот наметнува потреба за спроведување на темелна обука на вработените во МВР, 
преку која би се запознале со новиот систем. Имајќи предвид дека ЗКП беше донесен 
во ноември 2010 и има две години vacatio legis, трудот ги утврдува потребите за обука 
и ги дефинира нивните приоритети. Воедно, во трудот се потенцира дека крајната цел 
на обуката е вработените во МВР да се стекнат со соодветни знаења и вештини за 
поефикасно извршување на полициските работи, за правилна примена на нивните 
овластувања, а притоа внимавајќи на новите законски решенија дефинирани во ЗКП, 
особено во делот на претходната постапка. 

5. „The Special investigative measures in the new Macedonian Law on Criminal 
Procedure“, Proceedings of the International scientific conference „Crime 
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suppression and European integration, with a reference to the high-tech crime“, 
Laktaši, 2012 (Ministry of Internal Affairs of Republic of Srpska - Directorate for 
Police Education, Laktaši, 28.-30.03.2012). 

Ко-автор: Katerina Krstevska, Ljupco Todorovski. 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), посветува внимание на посебните истражни мерки кои во 2004 
за прв пат се предвидоа во македонското кривично законодавство преку изменување и 
дополнување на Законот за кривичната постапка (ЗКП). Преку анализирање на целта и 
видовите на посебните истражни мерки, кривичните дела за кои / лицата против кои 
можат да се определат, органите овластени за нивно наредување и спроведување, 
нивното користење како доказ во кривичната постапка, нивното времетраење, и сл., 
трудот укажува дека македонскиот законодавец во новиот ЗКП се обидел да ја 
заокружи оваа чувствителна сфера на човековите права и основни слободи, притоа 
имајќи ги предвид европските стандарди. 

6. „Поврзаноста на нарко-криминалот и современиот тероризам: концептот 
на нарко-тероризам“, презентиран на 3-та Меѓународна конференција за борба 
против трговијата со дрога „Нарко-криминалните организации, состојбата во 
Европа со специјален фокус на Балканот“, организирана од Министерството за 
внатрешни работи на РМ и Женевскиот центар за демократска контрола на 
вооружените сили (DCAF), Охрид, 16.-18.10.2012). 

Ко-автор: Злате Димовски, Катерина Крстевска, Ице Илијевски, Кире 
Бабаноски. 

Трудот, презентиран на меѓународна конференција, наскоро ќе биде објавен. 

7. „Implementation of the Schengen Action Plan“, Best Practices in European 
Policing - A Selection of Case Studies (Editors: Leslie N. Graham, Kathryn A. 
Betteridge, Rebecca Casey, Arjen van Witteloostuijn), Durham University, 2012. Ко-
автор: Rade Rajkovcevski, Trpe Stojanovski, Stojanka Mirceva, Katerina Krstevska. 

Трудот е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 проект финансиран од 
Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ 
(„COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), односно во меѓународна 
публикација која содржи студии на случаи за најдобри практики на успешно 
спроведени проекти од страна на полициските организации во девет европски држави. 
Трудот претставува анализа на имплементацијата на Шенгенскиот акциски план, 
особено на активностите на Министерството за внатрешни работи од аспект на 
легислативата и исполнувањето на материјалните и техничките предуслови за неговата 
имплементација. 

8. „Criminal acts against public traffic safety - with а special focus to the articles 
related to endangering traffic safety of the Criminal Code of the Republic of 
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Macedonia“, Proceedings of the 8th International conference „Road safety in local 
community“, Valjevo, 2013 (Academy of Criminalistic and Police Studies - Belgrade, 
BBN Congress Management, and others, Valjevo, 18.- 20.04.2013). 

Ко-автор: Katerina Krstevska, Zlate Dimovski, Kire Babanoski, Ice Ilijevski. 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), ја проучува Главата XXVII од Кривичниот законик на 
Република Македонија, која ги обединува кривичните дела чиј објект на заштита е 
безбедноста на јавниот сообраќај. Од осумте кривични дела опфатени во оваа глава, 
кои може да се класифицираат како дела на конкретно загрозување и дела на 
апстрактно загрозување, трудот напоменува дека посебно значење имаат 
инкриминациите од член 297 или загрозување на безбедноста на сообраќајот и член 
298 или загрозување на безбедноста на сообраќајот со опасно дејство или средство. 
Оттука, преку проучување на прописите кои ја регулираат сферата на јавниот 
сообраќај, како и правната рамка на овие кривични дела, во трудот се утврдува 
нивниот тренд на движење од аспект на казнената политика. Од друга страна, преку 
научната анализа и описот на статистичките податоци со кои располага Државниот 
завод за статистика, трудот овозможува да се нотираат активностите на откривање и 
докажување на македонските органи на кривичен прогон преку поднесените кривични 
пријави, подигнатите обвиненија и донесените пресуди со кои ги санкционираат 
сторителите на кривичните дела од членовите 297 и 298. 

 

9. „Cyber attacks and their real threat to modern world“, Proceedings of the 
International scientific conference „The Balkans Between Past and Future: Security, 
Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration“, Volume I, Skopje, 2013 (Faculty 
of Security - Skopje, Ohrid, 05.-08.06.2013). 

Ко-автор: Zlate Dimovski, Katerina Krstevska, Ice Ilijevski, Kire Babanoski. 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), посочува дека во современиот свет на електронски 
комуникации и размена на информации, новите технологии не се имуни од 
криминалните активности на „модерните“ криминалци. Имајќи предвид дека нападите 
врз компјутерските бази на податоци, програми и системи, стануваат сè поголема 
реална опасност во сегашноста, нивната безбедност и заштита прераснува во значаен 
проблем на иднината, особено поради штетните последици кои ги предизвикуваат од 
аспект на националната и глобалната безбедност. Оттука, главниот предмет на научно-
теоретската анализа на трудот се опасностите и заканите кои ги носат со себе 
компјутерските напади врз сите форми на современото безбедно живеење (лична 
безбедност, индустриска безбедност, национална безбедност). За таа цел, во трудот се 
дава поимно определување на овој современ електронски криминал, на сторителите и 
нивните мотивите, на појавните форми, и сл. На крајот од трудот, посебен акцент е 
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ставен на зајакнување на безбедносниот одговор на ваквите напади, особено на 
можностите за заштита, како и на превентивните мерки на заштита. 

 

10. „The role of macro context for the link between technological and organizational 
change policing opportunities and threats in Europe“, Research within the Project 
COMPOSITE, Journal of Organizational Change Management (2012 Impact Factor: 
0.535), Emerald Group Publishing Limited, 2013. Ко-автор: P. Saskia Bayerl, 
Gabriele Jacobs, Sebastian Denef, Roelof J. van den Berg, Nico Kaptein, Kamal 
Birdi, Fabio Bisogni, Damien Cassan, Pietro Costanzo, Mila Gasco´, Kate Horton, 
Theo Jochoms, Stojanka Mirceva, Katerina Krstevska, Ad van den Oord, Catalina 
Otoiu, Rade Rajkovchevski, Zdenko Reguli, Sofie Rogiest, Trpe Stojanovski, Michal 
Vit, Gabriel Vonas. 

Трудот е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 проект финансиран од 
Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ 
(„COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), односно во работниот пакет 
посветен на можностите и заканите за полициското работење во Европа. Трудот, 
објавен во меѓународно научно списание со импакт фактор, презентира оригинални 
научни резултати и потенцира дека технологијата како важен двигател на 
организациските промени честопати стратешки се употребува за да се помогнат 
адаптациите во организациските процеси и култури. Истражувачките резултати го 
илустрираат влијанието на макро контекстот на организациите во обликувањето на 
врската меѓу технолошката и организациската промена. 

 

11. „Policing opportunities and threats in Europe“, Research within the Project 
COMPOSITE, Journal of Organizational Change Management (2012 Impact Factor: 
0.535), Emerald Group Publishing Limited, 2013. 

Ко-автор: Arjan van den Born, Arjen van Witteloostuijn, Melody Barlage, Saraı¨ 
Sapulete, Ad van den Oord, Sofie Rogiest, Nathalie Vallet, Zdenko Reguli, Michal 
Vit, Christian Mouhanna, Damien Cassan, Henriette Binder, Vivian Blumenthal, 
Jochen Christe-Zeyse, Stefanie Giljohann, Mario Gruschinske, Hartwig Pautz, 
Susanne Stein-Mu¨ ller, Fabio Bisogni, Pietro Costanzo, Trpe Stojanovski, Stojanka 
Mirceva, Katerina Krstevska, Rade Rajkovcevski, Mila Stamenova, Saskia Bayerl, 
Kate Horton, Gabriele Jacobs, Theo Jochoms, Gert Vogel, Daniela Andrei, Adriana 
Baban, Sofia Chirica, Catalina Otoiu, Lucia Ratiu, Claudia Rus, Mihai Varga, Gabriel 
Vonas, Victoria Alsina, Mila Gasco´, Kerry Allen, Kamal Birdi, Kathryn Betteridge, 
Rebecca Casey, Leslie Graham, La´szlo´ Po´los. 

Трудот е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 проект финансиран од 
Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ 
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(„COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“), односно во работниот пакет 
посветен на можностите и заканите за полициското работење во Европа. Трудот, 
објавен во меѓународно научно списание со импакт фактор, презентира оригинални 
научни резултати кои се однесуваат на можностите и заканите за полициското 
работење во десет европски држави од аспект на нивното политичко, економско, 
општествено, технолошко и правно опкружување. Исто така, трудот придонесува кон 
зголемување на разбирањето на овие фактори и кон градењето на соодветни политики 
засновани на заклучокот за конвергентност во трендовите меѓу полициските 
организации во десет европски држави. 

 

12. „Dokazna sredstva u novom Makedonskom Zakonu o krivičnom postupku“, 
Zbornik radova sa Međunarodno naučno-stručnoj konferenciji „Kriminalistički i 
krivično procesni aspekti dokaza i dokazivanja“, Sarajevo, 2013 (Internacionalna 
asocijacija kriminalista - Banja Luka, Sarajevo, 10.-11.10.2013). 

Ко-автор: Katerina Krstevska, Marija Krstevska. 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), посветува внимание на доказните средства (лат. media 
probandi), со кои се утврдуваат правно-релевантните факти во кривичната постапка. 
Преку компаративно споредување и научна анализа на одредбите на Законот за 
кривичната постапка што е во примена (ЗКП) со одредбите на новиот ЗКП (Н-ЗКП), во 
трудот се потенцира дека Н-ЗКП ги одвојува доказните средства во посебна глава и 
иако се обидува детално да ги регулира, сепак се нотираат определени недостатоци и 
недоследности. Имајќи предвид дека Н-ЗКП ќе започне да се применува од 1-ви 
декември 2013, трудот ја наметнува потребата овие недостатоци и недоследности да се 
отстранат и корегираат како не би создавале проблеми во практиката. 

13. „Criminal acts against sexual freedom and sexual morality in the Macedonıan 
Crımınal Code - with a specıal focus to the children as victims“ - to be published 
(presented at the 5th International symposium on children at risk and in need of 
protection „Children and Violence: Children under the Pressure of Social Violence“, 
organized by the Center for Criminological Research of Turkish National Police 
Academy, Antalya, 01.-03.11.2013; Abstract book). 

Ко-автор: Katerina Krstevska, Marija Krstevska. 

Трудот, презентиран на меѓународен симпозиум, наскоро ќе биде објавен со тоа 
што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Предмет на интерес на 
трудот е Главата XIX од Кривичниот законик на Република Македонија, во која се 
опфатени кривичните дека чиј објект на заштита е половата слобода и половиот морал. 
Иако во оваа глава се систематизирани повеќе кривични дела, трудот како посебно 
значајни ги посочува и ги анализира делата каде жртви се децата, особено Полов напад 
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врз малолетник кој не наполнил 14 години (чл. 188), Прикажување на порнографски 
материјал на малолетник (чл. 193) и Производство и дистрибуција на детска 
порнографија (чл. 193-а). Трудот прави темелна научна анализа на позицијата на 
децата во македонскиот казнен систем, особено на Предлог Законот за правда на 
децата од аспект на нивната заштита како жртви на кривични дела и како сведоци во 
кривичната постапка. Исто така, трудот ја проучува правната рамка на горенаведените 
кривични дела, при што го нотира нивниот тренд на движење од гледиште на 
криминалната политика. Понатаму, со помош на научна анализа и опис на 
статистичките податоци со кои располага Државниот завод за статистика, трудот ги 
констатира активностите на откривање и докажување на македонските органи на 
кривичен прогон преку поднесените кривични пријави, подигнатите обвиненија и 
донесените пресуди со кои се санкционираат сторителите на горенаведените кривични 
дела. 

 

14. „Unlawful deprivation of liberty - with a special focus to the Republic of 
Macedonia“, Thematic proceedings of the International scientific conference 
„Archibald Reiss Days“, Volume III, Belgrade, 2014 (Academy of Criminalistic and 
Police Studies - Belgrade, Belgrade, 03.-04.03.2014). 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), го обработува чл. 140 од Кривичниот законик на Република 
Македонија, според кој лицето кое друг противправно ќе затвори, ќе го држи затворен 
или на друг начин ќе му ја одземе или ограничи слободата на движење, врши кривично 
дело насловено противправно лишување од слобода. Ова кривично дело има посебен 
објект на заштита - слободата на движење, и за да постои, неговото извршување мора 
да биде противправно. Имајќи ги предвид чл. 12 од македонскиот Устав, како и чл. 5 
од Европската конвенција за човековите права и основните слободи, трудот се 
фокусира на имплементирањето на овие одредби во Република Македонија. Оттука, во 
трудот се проучуваат податоците со кои располага Државниот завод за статистика, со 
посебен осврт на пријавените, обвинетите и осудените лица во периодот од 2008 до 
2012, се анализираат пресудите за случаите против Република Македонија во кои 
Европскиот суд за човекови права утврдил дека имало прекршување на чл. 5 од 
наведената Конвенција, а воедно се споредуваат и со други релевантни пресуди. 
Трудот резимира со сублимирани резултати и сознанија кои даваат одговор на 
прашањето дали Република Македонија ги применува обврските преземени како 
држава-потписничка на наведената Конвенција, и дава препораки какви мерки треба да 
бидат преземени од властите во насока на спречување и сузбивање на ова кривично 
дело. 

15. „Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата 
(Истражувачки извештај)“, Факултет за безбедност - Скопје, 2014. 

 
 



30 

 

Ко-автор: Цане Т. Мојаноски, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, 
Катерина Крстевска. 

Истражувачкиот извештај е прва публикација во рамките на Научно-
истражувачкиот проект „Истражување на јавното мислење за корупцијата во 
Република Македонија“ при Факултетот за безбедност - Скопје. Истражувањето се 
занимава со криминолошките, криминалистичките, асфалиолошките и кривично-
правните карактеристики на корупцијата во Република Македонија, набљудувана низ 
призмата на ставовите на граѓаните (како општа група) и стручната јавност (како 
специфична фокус група). Во истражувањето е применет мултидисциплинарен 
пристап, со што овој извештај дава особен придонес за развојот на криминологијата, 
криминалистиката, асфалиологијата и кривичното право. Оригиналните научно-
истражувачки резултати дадени во извештајот, којшто е јавно презентиран, й 
овозможуваат научната и пошироката јавност да согледа какво е мислењето на 
граѓаните за корупцијата, како и да даде одговор за начинот на нејзиното сузбивање. 

16. „Right to a fair trial - with a special focus to the Case of Papadakis v. Republic of 
Macedonia“ - to be published (presented at the 4th International Conference on 
Humanities and Social Sciences - ICHSS 2014, organized by the Mediterranean 
Center of Social and Educational Research - MCSER and Faculty of Philosophy - 
Nikšic, University of Montenegro, Budva, 31.05.-01.06.2014; Abstracts of the 4th 
ICHSS 2014 - published in Book of Proceedings). 

Трудот, презентиран на меѓународна научна конференција, наскоро ќе биде 
објавен со тоа што неговиот апстракт е објавен во Книгата на апстракти. Главен акцент 
во трудот се става на едно од основните права кои произлегуваат од чл. 6 од 
Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, а тоа е 
правото на правично судење преточено во одредбата дека секој кој е обвинет за 
кривично дело има право самиот да ги сослуша или да бара сослушување на сведоците 
на обвинението и да бара повикувањето и сослушувањето на сведоците на одбраната 
да биде под истите услови што важат и за сведоците на обвинението. Трудот укажува 
дека ситуацијата се проблематизира кога како сведок се јавува лице кое учествувало во 
спроведување на посебните истражни мерки, особено на мерката „користење на лица 
со прикриен идентитет за следење и собирање на информации или податоци“. Иако 
македонската регулатива предвидува посебен начин на сослушување на ваквите 
сведоци, Европскиот суд за човекови права констатирал дека во Случајот Папакадис 
против Република Македонија имало повреда на чл. 6 ст. 1 и 3 (г) од Конвенцијата во 
поглед на правата на одбрана на апликантот во врска со испитувањето на сведокот со 
прикриен идентитет кој бил сослушан на претресот. Имајќи го предвид 
горенаведеното, во трудот меѓудругото се детектираат причините поради кои биле 
прекршени одредбите од Конвенцијата во конкретниот случај, се анализираат други 
релевантни пресуди каде е утврдена повреда на чл. 6, се посветува внимание на 
македонската регулатива - особено на новиот Закон за кривичната постапка, и се 
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даваат конкретни препораки кои мерки и активности треба да се преземат од 
надлежните органи за да во иднина не се прават вакви грешки. 

 

17. „Corruption and public administration in Republic of Macedonia“, Proceedings 
of the International scientific conference „Macedonia and the Balkans, a hundred 
years after the World War I - Security and Euro-Atlantic integrations“, Volume I, 
Skopje, 2014 (Faculty of Security - Skopje, Ohrid, 03.-05.06.2014). 

Ко-автор: Marina Malis Sazdovska, Katerina Krstevska, Aleksandra Ljustina. 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), истакнува дека корупцијата претставува зло кое во голема мера 
влијае на демократските процеси и благосостојби во едно општество и претставува 
значителен дел на криминалното однесување во Република Македонија. Во трудот 
особено внимание се посветува на корупцијата кај јавната администрација, 
политичките партии, политичките лидери, вработените во Полицијата, Царинската 
управа, Судството и други институции / субјекти. Воедно, трудот ги презентира 
истражувачките резултати на повеќе истражувања, вклучително и на истражувањето 
спроведено од страна на Истражувачкиот тим при Факултетот за безбедност - Скопје. 

 

18. „Regional Police Cooperation Through the MARRI Projects“, The Police Chief 
Magazine, Vol. LXXXI, No. 8, August 2014, International Association of Chiefs of 
Police, 515 North Washington Street, Alexandria, VA 22314 USA. 

Ко-автор: Trpe Stojanovski, Stojanka Mirceva, Katerina Krstevska, Rade 
Rajkovcevski, Toni Jakimovski, Aleksandar Stojanovski. 

Трудот, објавен во меѓународно списание, презентира оригинални научни 
резултати во врска со регионалната полициска соработка преку МАРРИ и укажува дека 
регионалната полициска соработка како дел од меѓународната соработка прераснува во 
се поголем предизвик на модерното полициско работење. Навременото споделување на 
информации станува фундаментална алатка за интегрирана регионална соработка. 
Анализата на регионалната полициска соработка меѓу државите на Балканот поаѓа од 
неколку идентификувани карактеристики: перцепцијата за суверенитетот, законски 
детерминираната полициска соработка, конвергентноста преку регионални обуки, 
културниот диверзитет во регионот, јазикот како бариера за меѓусебно разбирање и 
борбата со организираниот криминал.   
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19. „Knowledge sharing practices and issues in policing contexts - A systematic 
review of the literature“, European Journal of Policing Studies, Maklu-Online, Online 
first, Maklu Publishers nv, Antwerpen, Belgium. 

Ко-автор: Kerry Griffiths, Kamal Birdi, Victòria Alsina, Daniela Andrei, Adriana 
Baban, P. Saskia Bayerl, Fabio Bisogni, Sofia Chirica, Pietro Costanzo, Mila Gascó, 
Mario Gruschinske, Kate Horton, Gabriele Jacobs, Theo Jochoms, Katerina 
Krstevska, Stojanka Mirceva, Christian Mouhanna, Ad van den Oord, Catalina Otoiu, 
Rade Rajkovcevski, Lucia Ratiu, Zdenko Reguli, Claudia Rus, Susanne Stein-Müller, 
Trpe Stojanovski, Mihai Varga, Michal Víta, Gabriel Vonas. 

Трудот е подготвен во рамките на Меѓународниот ФП7 проект финансиран од 
Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во ЕУ“ 
(„COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“). Трудот, објавен во меѓународно 
научно списание, истакнува дека ефективната размена на знаење во рамките / помеѓу 
полициските организации е витално значење за успехот. За таа цел, во трудот се 
презентирани резултатите од интегративниот систематски преглед на литературата на 
истражување при споделување на знаење во рамките / помеѓу европските полициски 
организации. Притоа, се анализираат 39 трудови од студии на англиски јазик објавени 
во периодот помеѓу 2000 и 2013, кои биле дополнети со други пребарувања на трудови 
од студии на не-англиски јазик во девет европски земји. Анализата покажала дека 
последните истражувања се фокусираат на размена на знаење во рамките на 
организациите, со посебен осврт на криминалистичкото разузнавање и технологијата. 
Отежнувачите / олеснувачите на размената на знаење биле групирани во стратегија / 
легислатива за управување со знаење, технологија, култура и губење на теми на 
знаење. Трудот дава препораки за потребата од истражување на улогата на лидерството 
и испитување на споделувањето на полициското знаење во регионот, во 
институционалните и меѓународните граници. Практичните препораки вклучуваат 
процедурална јасност на системите, политиките за размена на знаење и развивање на 
соодветни знаења, вештини и мотивација на полицискиот персонал преку соодветна 
обука. 

 

20. „The evidentiary procedure at the main hearing according to the new 
Macedonian Law on Criminal Procedure“, Thematic proceedings of the International 
scientific conference „Archibald Reiss Days“, Volume I, Belgrade, 2015 (Academy of 
Criminalistic and Police Studies - Belgrade, Belgrade, 03.-04.03.2015). 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), истакнува дека според Стратегијата за реформа на казненото 
право (2007), едно од четирите основни подрачја кон кои е насочена реформата на 
македонската кривична постапка е главната расправа, т.е. конструкцијата на главната 
расправа треба да се преуреди во согласност со акузаторните елементи на начин што на 
обвинетиот да му се обезбеди можност за признание на вината и преземање на 
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одговорност за кривичното дело без судење, со што воедно би се постигнало побрзо 
завршување на расправата ограничена само врз фактите важни за изборот и 
одмерувањето на казната. Понатаму, Стратегијата потенцира дека товарот на 
докажување треба целосно да се остави на иницијативата на странките, што 
подразбира дека судот треба да ги задржи само контролните, и евентуално 
надополнувачките овластувања во поглед на собирањето и изведувањето докази во 
случај кога странките очигледно не можат и не сакаат да се служат со нивните 
процесни права. Оттука, трудот дава одговор на прашањето дали новиот Закон за 
кривичната постапка ги исполнил очекувањата поставени во Стратегијата, т.е. дали 
одредбите посветени на доказната постапка на главната расправа ги исполнуваат 
горенаведените цели. 

 

21. „Police powers: ‘Identification’ - comparative analysis of the Macedonian and 
English legal system“, Proceedings of the 4th International scientific and professional 
conference „Police College Research Days in Zagreb“, Zagreb, 2015 (Police 
Academy - Ministry of the Interior of the Republic of Croatia, Zagreb, 23.-
24.04.2015). 

Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), го проучува полициското овластување „препознавање“ особено 
неговото дефинирање од страна на новиот Закон за кривичната постапка (ЗКП). Во 
случај кога се работи за осомничен чиј идентитет й е познат на Правосудната полиција 
и кој й е достапен, може да се применат четири методи на препознавање од страна на 
сведок, т.е. смотра, групна идентификација, видео-филм и соочување. Понатаму, 
новелата од 2012 на Законот за Полиција (ЗП), го вклучува препознавањето како 17-то 
полициско овластување, кое може да биде спроведено со уште два метода - 
фотографија и презентирање на предмети. Оттука, трудот сеопфатно научно ја 
елаборира македонската правна рамка посветена на препознавањето, со посебен осврт 
на ЗКП, ЗП, Правилникот за начинот на вршење на полициските работи и Правилникот 
за начинот на препознавање на осомничено лице. Понатаму, трудот содржи 
компаративна анализа на македонскиот и англискиот правен систем, а посветува 
внимание и на случајот познат во јавноста како „Баба милионерка“. 

 

22. „The opinion of the Macedonian citizens about the corruption, with a special note 
to the preparedness and determination to fight against corruption and the system’s 
development to fight against corruption“, Thematic proceedings of the Scientific and 
professional conference with international participation „Countering Contemporary 
Forms of Crime - Analysis of the Current Situation, European Standards and 
Measures for Improvement“, Volume II, Belgrade, 2015 (Academy of Criminalistic 
and Police Studies - Belgrade, Tara, 26.-29.05.2015). 
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Трудот, објавен во меѓународна научна публикација (зборник од меѓународна 
научна конференција), се повикува на повеќе релевантни извори меѓу кои и на 
Извештаите од 2013 и 2014 за напредокот на Република Македонија, во кои Европската 
комисија укажува дека корупцијата и понатаму преовладува во многу области и 
останува сериозен проблем, како и тоа дека државата треба да покаже конкретни 
резултати во намалувањето и одвраќањето од корупцијата во праксата. Во трудот се 
посочува и на работата на Истражувачкиот тим при Факултетот за безбедност - Скопје, 
кој го спроведува Научно-истражувачкиот проект „Истражување на јавното мислење за 
корупцијата во Република Македонија“. Трудот темелно научно ги анализира 
резултатите од спроведеното истражување од аспект на подготвеноста и определеноста 
за борба против корупцијата, односно од аспект на развивањето на системот за борба 
против корупцијата. 

 

23. „Criminal acts against intellectual property encompassed by the Macedonian 
Criminal Code“ - to be published (presented at the International scientific conference 
„Archibald Reiss Days“, organized by Academy of Criminalistic and Police Studies - 
Belgrade, Belgrade, 10.-11.03.2016). 

Трудот, презентиран на меѓународна научна конференција, наскоро ќе биде 
објавен. 

 

24. „Граѓаните на Република Македонија за корупцијата (Истражувачки 
извештај 2013-2015)“, Факултет за безбедност - Скопје, 2016. 

Ко-автор: Цане Т. Мојаноски, Марина Малиш-Саздовска, Марјан Николовски, 
Катерина Крстевска. 

Истражувачкиот извештај е втора публикација во рамките на Научно-
истражувачкиот проект „Истражување на јавното мислење за корупцијата во 
Република Македонија“ при Факултетот за безбедност - Скопје. Истражувачкиот тим 
продолжи со својата работа во 2014 и 2015, така што резултатите од спроведеното 
истражување се сублимирани во извештајот. Истражувањето се занимава со 
криминолошките, криминалистичките, асфалиолошките и кривично-правните 
карактеристики на корупцијата во Република Македонија, набљудувана низ призмата 
на ставовите на граѓаните (како општа група) и стручната јавност (како специфична 
фокус група). Во истражувањето е применет мултидисциплинарен пристап, со што овој 
извештај дава особен придонес за развојот на криминологијата, криминалистиката, 
асфалиологијата и кривичното право. Оригиналните научно-истражувачки резултати 
дадени во извештајот, й овозможуваат научната и пошироката јавност да согледа какво 
е мислењето на граѓаните за корупцијата, како и да даде одговор за начинот на 
нејзиното сузбивање. 
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Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, 
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири 

Покрај горенаведените трудови чиј предмет на интерес се областите Казнено 
право и Кривично процесно право, кандидатот д-р Крстевска имала значајна улога на 
бројни настани во земјата и во странство (конференции, семинари, обуки, 
работилници, и сл.) од казнено-правната област (материјална и процесна), полициските 
овластувања, човековите права и слободи, и сл., и тоа како предавач / презентер / 
модератор, односно како учесник. Во продолжение следуваат настаните на кои 
кандидатот д-р Крстевска дала особен придонес во улога на предавач / презентер / 
модератор по нејзиниот избор во наставно-научното звање доцент на научната област 
Казнено право (50804): 

1. 3-та Меѓународна конференција за борба против трговијата со дрога: „Нарко-
криминалните организации, состојбата во Европа со специјален фокус на 
Балканот“ (Министерство за внатрешни работи на РМ, Женевски центар за 
демократска контрола на вооружените сили - DCAF; 16.-18.10.2012), 

2. Регионална конференција за претставниците на Министерствата за внатрешни 
работи одговорни за односи со јавноста: „Односи со јавноста во современото 
полициско работење“ (Министерство за внатрешни работи на РМ, OSCE-Skopje, 
Висока школа за новинарство и односи со јавноста; 16.-17.11.2012), 

3. Стручна расправа: „Сузбивање на еколошкиот криминал во Република 
Македонија“ (Факултет за безбедност - Скопје; 26.03.2013), 

4. Меѓународна научно-стручна конференција: „Криминалистички и кривично 
процесни аспекти на доказите и докажувањето“ (Интернационална асоцијација 
на криминалисти - Бања Лука; 10.-11.10.2013), 

5. Обуки: 1-ва фаза „Обука за обучувачи“ во рамките на Проектот „Зајакнување на 
управувањето со човечките ресурси и развојната структура на Министерството 
за внатрешни работи - Зајакнување на капацитетот на Министерството за 
внатрешни работи при имплементацијата на новиот Закон за кривичната 
постапка“ (Министерство за внатрешни работи на РМ, OSCE-Skopje; ноември 
2011 - декември 2013), 

6. Меѓународна конференција: „Превенција и сузбивање на транснационалниот 
организиран криминал во Југоисточна Европа - Конвергенција на теоријата и 
практиката“ (Министерство за внатрешни работи на РМ; Центар за демократска 
контрола на вооружените сили - Љубљана - DCAF; 09.-11.12.2013), 

7. Меѓународна научна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 
(Криминалистичко-полициска академија - Белград; 03.-04.03.2014), 

8. Промоција на Истражувачкиот извештај „Мислењето на граѓаните на Република 
Македонија за корупцијата“ (Факултет за безбедност - Скопје; 05.05.2014), 

9. Обуки: 2-ра фаза „Обука за обучувачи“ во рамките на Проектот „Зајакнување на 
управувањето со човечките ресурси и развојната структура на Министерството 
за внатрешни работи - Зајакнување на капацитетот на Министерството за 
внатрешни работи при имплементацијата на новиот Закон за кривичната 
постапка“ (Министерство за внатрешни работи на РМ, OSCE-Skopje; март 2014 
- јули 2014), 

10. Меѓународна научна конференција: „Криминалистичкото образование, состојби 
и перспективи - 20 години од смртта на проф. д-р Владимир Водинелиќ“ 
(Факултет за безбедност - Скопје во соработка со Факултет за детективи и 
безбедност при ФОН Универзитетот - Скопје; 24.-25.10.2014), 
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11. 5-та Меѓународна научна-стручна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 
(Криминалистичко-полициска академија - Белград; 03.-04.03.2015), 

12. 4-та Меѓународна научна-стручна конференција: „Истражувачки денови на 
Високата полициска школа во Загреб“ (Полициска академија - Министерство за 
внатрешни работи на Република Хрватска; 23.-24.04.2015), 

13. Научно-стручна конференција со меѓународно учество: „Спротивставување на 
современите облици на криминалитет - Анализа на состојбата, европските 
стандарди и мерките за унапредување“ (Криминалистичко-полициска академија 
- Белград; 26.-29.05.2015), 

14. 6-та Меѓународна научна конференција: „Безбедноста како предмет на 
истражување - пристапи, концепти и политики“ (Факултет за безбедност - 
Скопје; 02.-03.06.2015). 

15. 1-ва Македонска конференција: „Процена - проблеми, дилеми и практика во 
Република Македонија“ (Комора на проценувачи на Република Македонија; 05.-
06.11.2015), 

16. 6-та Меѓународна научна-стручна конференција: „Денови на Арчибалд Рајс“ 
(Криминалистичко-полициска академија - Белград; 10.-11.03.2016). 
Исто така, во продолжение следуваат настаните на кои кандидатот д-р 

Крстевска дала особен придонес во улога на активен учесник: 
1. Конференција: „Регионални безбедносни динамики во Западен Балкан“ 

(Аналитика Тинк Тенк, Фондација Конрад Аденауер; 17.11.2011), 
2. Конференција: „Примена на мерката притвор - македонска реалност и 

меѓународни стандарди“ (Фондација Фридрих Еберт - Канцеларија Скопје, 
ПРОГРЕС Институт за социјална демократија, Меѓународен центар Олоф 
Палме; 03.03.2012), 

3. Состанок на Конзорциумот на Проектот „КОМПОЗИТ“ (Конзорциум на 
Меѓународниот ФП7 проект „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски студии во 
ЕУ“; 29.05.-01.06.2012), 

4. 21-ви Летен курс: „Меѓународна заштита на човековите права - заштита на 
националните малцинства“ (Познан Центар за човекови права, Институт за 
правни студии на Полската академија на науки; 03.09.-12.09.2012), 

5. Обука: „Пречекорување на овластувањата со примена на тортура“ (Академија за 
судии и јавни обвинители на РМ; 07.11.2012), 

6. Обука: „Техники на испитување и интервјуирање“ (Академија за судии и јавни 
обвинители на РМ, Здружение на јавни обвинители на РМ, OPDAT, INL; 11.-
13.12.2012), 

7. Студиска посета на Полицијата на Северна Ирска во рамките на Твининг 
проектот „Поддршка за реформа на Полицијата и Кривичното право“ - ИПА 
2009 (Министерство за внатрешни работи на РМ, NI-CO - Northern Ireland Co-
operation Overseas; 01.-04.12.2013), 

8. Тркалезна маса: „Научната мисла во функција на унапредување на безбедноста 
на сообраќајот на патиштата“ (Факултет за безбедност - Скопје; 21.03.2014), 

9. Промоција на Истражувачкиот извештај „Положбата на осудените лица во 
пенитенцијарните установи во Република Македонија“ (Факултет за безбедност 
- Скопје; 09.05.2014), 

10. Меѓународна научна конференција: „Македонија и Балканот, 100 години од 
Првата светска војна - Безбедност и Евроатлански интеграции“ (Факултет за 
безбедност - Скопје; 03.-05.06.2014), 
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11. Тркалезна маса по повод Јавната расправа за Нацрт - Амандманите за 
изменување на Уставот на Република Македонија, предложени од страна на 
Владата на Република Македонија (Факултет за безбедност - Скопје; 
18.09.2014), 

12. Научно-стручна тркалезна маса: „Евро-атлантските предизвици на Република 
Македонија: проблеми, политичка реалност, идни решенија и можности по 
самитот на НАТО во Велика Британија 2014“ (Факултет за безбедност - Скопје; 
18.11.2014), 

13. Научна дебата: „Политичко-безбедносната криза во Република Македонија и 
стратешки пристапи за системски решенија“ (Факултет за безбедност - Скопје; 
24.06.2015), 

14. Научно-стручна дебата: „Ставовите на вработените во пенитенцијарните 
установи во Република Македонија за прашањата поврзани со задачите и 
состојбите во нив“ (Факултет за безбедност - Скопје; 11.09.2015), 

15. Научна расправа: „Натамошно јакнење на независноста на судството 
(Македонска академија на науките и уметностите; 03.11.2015), 

16. Јавна дебата и претставување на резултатите од истражувањето под наслов 
„Медиумското прикажување на криминалитетот во дневните весници во 
Република Македонија“ (Факултет за безбедност - Скопје; 22.12.2015), 

17. Советување: „Практична примена на ЗКП: Испитување осомничен, сведок, 
вештак“ (Академија за судии и јавни обвинители на РМ; 15.04.2016), 

18. Советување: „Спогодување за кривична санкција / Признание за вина / Забрзани 
постапки“ (Академија за судии и јавни обвинители на РМ; 05.05.2016). 

19. Советување: „Воведни и завршни зборови / Директно и вкрстено испитување“ 
(Академија за судии и јавни обвинители на РМ; 10.05.2016). 
Во продолжение следуваат сертификатите / дипломите кои кандидатот д-р 

Крстевска ги добила како резултат на придонесот кој го дала на дел од горенаведените 
настани: 

• Certificate of Participation to Ass. prof. Katerina Krstevska, Ph.D at the International 
Conference of experts on combating drugs - criminal drug organizations situation in 
EU with special focus on the Balkans (Ministry of Interior of Republic of Macedonia, 
Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF); 16.-
18.10.2012), 

• Diploma that Katerina Krstevska attended and successfully completed the 21st edition 
of the Course “International Protection of Human Rights - Protection of National 
Minorities” (Poznań Human Rights Centre, Institute of Legal Studies of the Polish 
Academy of Sciences; Poznań; 03.09.-12.09.2012), 

• Certificate of Completion to Ms. Katerina Krstevska for your participation at the 
“Interview and interrogation techniques” (Академија за судии и јавни обвинители 
на РМ, Здружение на јавни обвинители на РМ, US Department of Justice - 
OPDAT and ICITAP - US Embassy Skopje; U.S. Department of State - Bureau of 
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL); Skopje; 11.-13.12.2012), 

• Certificate of Participation that Katerina Krstevska participated at the International 
Scientific Conference “The Balkans Between Past and Future” - Security, Conflict 
Resolution and Euro-Atlantic Integration (Faculty of Security - Skopje; Ohrid; 05.-
08.06.2013), 
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• Sertifikat o učešću da je doc. d-r Katerina Krstevska učestvovao/la na Savjetovanju 
kriminalista na temu „Kriminalistički i krivično procesni apketi dokaza i dokazivanja“ 
(Internacionalna asocijacija kriminalista; Sarajevo; 10.-11.10.2013), 

• Certificate of attendance and participation of Katerina Krstevska at the “5th 
International Symposium on Children at Risk and In Need of Protection” (Center for 
Criminological Research of Turkish National Police Academy; Antalya; 01.-
03.11.2013), 

• Certificate of Participation awarded to Katerina Krstevska for the excellent 
participation in the 4o ICHSS 2014 and presenting the paper Right to a fair trial - with 
a special focus to the Case of Papadakis v. Republic of Macedonia (Mediterranean 
Center of Social and Educational Research - MCSER, Faculty of Philosophy - Nikšic, 
University of Montenegro; Budva; 31.05.-01.06.2014), 

• Certificate of Participation that Katerina Krstevska participated at the International 
Scientific Conference “Macedonia and the Balkans, a hundred years after the World 
War I - Security and Euro-Atlantic integrations” (Faculty of Security - Skopje; Ohrid; 
03.-05.06.2014), 

• Certificate of Participation that Katerina Krstevska participated at the International 
Scientific Conference “Criminalistic education, situation and perspectives - 20 years 
after Vodinelic” (Faculty of Security - Skopje, Faculty of detectives and security - 
FON University - Skopje; Skopje; 24.-25.10.2014), 

• Certificate of Appreciation presented to Katerina Krstevska in recognition of your 
valuable contribution as an educator on the Basic Training for the Law on Criminal 
Procedure (OSCE - Police Development Unit, Bureau for Public Security). 

 

В. Научни проекти / истражувања 

Кандидатот д-р Крстевска била / е дел од истражувачките тимови на повеќе 
научно-истражувачки проекти, чиишто резултати се соодветно публикувани. Во 
рамките на дел од истражувањата, реализирајќи ја својата педагошка дејност д-р 
Крстевска дала несебичен придонес во оспособувањето и развојот на помладите колеги 
и студентите на Факултетот за безбедност - Скопје. 

Во продолжение следуваат проектите во кои кандидатот д-р Крстевска 
учествувала / учествува како дел од истражувачките тимови: 

• Член на повеќе работни групи во рамките на Проектот „Казнено-правната 
реформа и почитувањето на човековите права во Република Македонија“ на 
Здружението за кривично право и криминологија на Македонија (2008-2010), 

• Член на Македонскиот истражувачки тим на Меѓународниот ФП7 проект 
финансиран од Европската комисија „КОМПОЗИТ: Компаративни полициски 
студии во ЕУ“ („COMPOSITE: Comparative Police Studies in the EU“) (2010-
2014), 

• Член на Соработничкиот тим во Научниот проект „Положба на осудените лица 
во пенитенцијарните установи на Република Македонија“, спроведуван од 
Факултетот за безбедност - Скопје (од септември 2012), 
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• Член на Истражувачкиот тим на Научниот проект „Истражување на јавното 
мислење за корупцијата во Република Македонија“, спроведуван од Факултетот 
за безбедност - Скопје (од ноември 2012), 

• Член на Истражувачкиот тим на Научниот проект „Имплементирање на 
практиката на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија: 
Стразбур дома или Македонија пред Стразбур“, спроведуван од Факултетот за 
безбедност - Скопје (од февруари 2013). 

 
IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 

Кандидатот д-р Крстевска не само што е активно вклучена во наставно-
образовната и научно-истражувачката дејност, туку професионално и одговорно им 
пристапува и на другите ангажмани во рамките на Факултетот за безбедност - Скопје. 
Воедно, кандидатот д-р Крстевска има бројни ангажмани и надвор од Факултетот за 
безбедност - Скопје. 

Во продолжение следуваат дејностите на кандидатот д-р Крстевска кои говорат 
за нејзината стручно-апликативна дејност и дејности од поширок интерес: 

А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност - Скопје 

• Секретар на Катедрата за кривично правни и криминолошки науки, 
• Координатор на Катедрата за Единствениот кредит трансфер систем, 
• Член на Наставно-научниот совет, 
• Член на Наставничкиот совет на втор циклус студии, 
• Член на Издавачкиот совет (ноември 2008 - ноември 2010; од ноември 2012), 
• Член на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за учебната 

2013/2014 година, 
• Посредник кој посредува меѓу страните со цел за решавање на спорниот однос 

согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место, 
• Член на Работната група за изработка на Предлог - Одлука за класификација на 

научни подрачја, полиња и области (дисциплини) на истражување и 
припадноста на наставните дисциплини на научни области, 

• Службено лице за посредување со информации при остварувањето на правото 
за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага 
Факултетот за безбедност - Скопје како имател на информации, 

• Заменик-член на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за 
учебната 2014/2015 година, и сл. 

 

Б. Учесник / соработник на апликативен проект 

• Член на Тимот на национални обучувачи (национални консултанти  / експерти) 
во 1-та фаза „Обука за обучувачи“ во рамките на Проектот „Зајакнување на 
управувањето со човечките ресурси и развојната структура на Министерството 
за внатрешни работи - Зајакнување на капацитетот на Министерството за 
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внатрешни работи при имплементацијата на новиот Закон за кривичната 
постапка“, спроведуван од Центарот за обука при Министерството за 
внатрешни работи на РМ и Одделот за развој на Полицијата при Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје (OSCE-Skopje) (ноември 2011 - декември 2013), 

• Член на Управниот комитет за имплементација на Твининг проектот „Поддршка 
за реформа на Полицијата и Кривичното право“ - ИПА 2009, спроведуван од 
Министерството за внатрешни работи на РМ, а финансиран од Европската 
Унија (ноември 2012 - декември 2013), 

• Член на Тимот на национални обучувачи (национални консултанти  / експерти) 
во 2-та фаза „Обука за обучувачи“ во рамките на Проектот „Зајакнување на 
управувањето со човечките ресурси и развојната структура на Министерството 
за внатрешни работи - Зајакнување на капацитетот на Министерството за 
внатрешни работи при имплементацијата на новиот Закон за кривичната 
постапка“, спроведуван од Центарот за обука при Министерството за 
внатрешни работи на РМ и Одделот за развој на Полицијата при Мисијата на 
ОБСЕ во Скопје (OSCE-Skopje) (март 2014 - јули 2014). 
 

В. Член на уредувачки одбор на научно / стручно списание 

• Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународната научна публикација 
„Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ за 2013, 

• Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Меѓународната научна публикација 
„Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ за 2014. 

 

Г. Член на организационен или програмски одбор на научен / стручен собир и 
меѓународен научен / стручен собир 

• Член на Организациониот комитет на 3-та Меѓународна конференција за борба 
против трговијата со дрога „Нарко-криминалните организации, состојбата во 
Европа со специјален фокус на Балканот“, организирана од Министерството за 
внатрешни работи на РМ и Женевскиот центар за демократска контрола на 
вооружените сили (DCAF) (16.-18.10.2012), 

• Член на Организациониот одбор на Mеѓународната научна конференција 
„Родовата рамноправност и родовата перспектива во одбраната и во 
безбедноста“, организирана од Министерството за одбрана на РМ, а во 
соработка со Факултетот за безбедност - Скопје и Филозофскиот факултет - 
Скопје (од декември 2012), 

• Член на Организациониот одбор на Тркалезната маса по повод Јавната расправа 
за Нацрт - Амандманите за изменување на Уставот на Република Македонија, 
предложени од страна на Владата на Република Македонија, организирана од 
Факултетот за безбедност - Скопје (од август 2014), 

• Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 
„Криминалистичкото образование, состојби и перспективи - 20 години од 
смртта на проф. д-р Владимир Водинелиќ“, организирана од Факултетот за 
безбедност - Скопје, а во соработка со Факултетот за детективи и безбедност 
при ФОН Универзитетот - Скопје (од август 2014), 
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• Член на Организациониот одбор на Научно-стручната расправа „Граѓаните на 
Република Македонија за корупцијата“, организирана од Факултетот за 
безбедност - Скопје (од мај 2016), 

• Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција „Свети 
Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите“, организирана од 
Факултетот за безбедност - Скопје (од мај 2015). 

 
Д. Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл.) 

• Член на Работната група на Министерството за правда на РМ за изготување на 
Законот за кривичната постапка во делот на претходната постапка (2008-2010), 

• Член на Работната група на Министерството за правда на РМ за изготвување на 
Закон за изменување и дополнување на Законот за кривичната постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 150/2010 и 51/2011) (од јули 
2013). 

 
Ѓ. Учество во комисии и тела на државни и други органи 

• Предавач вклучен во рамките на Листата на предавачи за изготвување на бази 
на прашања и бази на студии на случај за правосудниот испит (за подготвување 
на прашања и студии на случаи од областа на Кривичното право), утврдена од 
страна на Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители на РМ 
„Павел Шатев“ (од мај 2014), 

• Предавач вклучен во рамките на Листата на предавачи на Академијата за судии 
и јавни обвинители на РМ „Павел Шатев“, утврдена од страна на Управниот 
одбор на Академијата за судии и јавни обвинители на РМ „Павел Шатев“ (од 
септември 2014). 

 
 

V. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 

При спроведување на внатрешните евалуации на Факултетот за безбедност - 
Скопје, кандидатот д-р Крстевска континуирано е оценувана со позитивна оценка. 

Имено, севкупниот работен ангажман на кандидатот д-р Крстевска е оценет со 
просечна оценка 5 или 90,16 % успешност по предметот Кривично процесно право, врз 
основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност - Скопје во 
2014 на првиот циклус студии од страна на Комисијата за евалуација. Прашалникот за 
оценување на реализацијата на наставно-образовната дејност на академскиот кадар на 
прв циклус студии - Анкета за нивото на реализирање на предавањата за 2014 на 
првиот циклус студии се состоел од батерија на 22 анкетни прашања. Вреднувањето на 
успехот е направено по пoсебна методолошка постапка, според која кандидатот д-р 
Крстевска добила позитивна оценка на прашањата. Од одговорите на студентите 
произлегува дека кандидатот д-р Крстевска како наставник ги мотивира студентите за 
вклучување во интерактивна настава; објаснува јасно и разбирливо; предизвикува 
заинтересираност за предметот нагласувајќи ја и практичната примена на предметот во 
иднина; има способност да ги издвои и со особено внимание да ги презентира партиите 
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од материјалот кои се посебно тешки за разбирање и совладување; им помага на 
студентите во разрешување на проблеми поврзани со содржините од наставната 
програма; ја зема предвид активноста на студентот во формирањето на крајната 
оценка; рационално го искористува времето предвидено за предавања и ги насочува 
студентите кон самостојна работа; за време на предавањата создава пријатна 
атмосфера, задржувајќи ја дистанцата со студентите; посветува додатно време за 
консултации (надвор од предвиденото); транспарентно ги оценува резултатите од 
работата на студентите (програми, колоквиуми, вежби, и др.); им овозможува на 
студентите користење на помошни материјали (печатени материјали, компјутерски 
програми ЦД-РОМ, интернет, и др.); нејзината лична култура е на соодветно ниво; 
предавањата од соодветниот предмет по својот обем биле солидна основа за 
положување на соодветниот предмет; формата на реализирање на испитот од овој 
предмет овозможила објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот; 
регуларноста на предавањата била соодветна (точност на започнување и завршување 
на часот, редовно одржување и реализирање на програмата); ја наградува активноста 
на студентите во проекти, презентации, семинарски и други активности при 
одредувањето на крајната оценка, и сл. 

Понатаму, кандидатот д-р Крстевска е позитивно оценета со оценка 4,63 од 
максимална 5 (пет), врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за 
безбедност - Скопје во академската 2015/2016 година (зимски семестар) на првиот 
циклус студии од страна на Комисијата за евалуација. Прашалникот за оценување на 
реализацијата на наставно-образовната дејност на академскиот кадар на прв циклус 
студии - Анкета за нивото на реализирање на предавањата за академската 2015/2016 
година (зимски семестар) на првиот циклус студии се состоел од батерија на 15 
анкетни прашања. Вреднувањето на успехот е направено по пoсебна методолошка 
постапка, според која кандидатот д-р Крстевска добила позитивна оценка на 
прашањата. Од одговорите на студентите произлегува дека кандидатот д-р Крстевска 
како наставник е позитивно оценета од неколку аспекти, односно: 

- квалитет на настава - подготвена е за реализација на наставата; за време на 
наставата е посветена и предизвикува интерес кај студентите; користи 
современи методи на наставна работа (работа во групи, дебати, анализа на 
случаи и други форми на интерактивна настава); ги мотивира и вклучува 
студентите во наставниот процес; го реализира предвидениот фонд на часови; 
дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на 
знаењата од предметот; стимулира дополнителна активност за студентите 
(вклучување во истражувања, проекти, изработка на домашна работа, 
семинарски трудови и други писмени активности); обезбедува соодветна 
основна и дополнителна литература; учебникот / учебното помагало / скриптата 
одговара на содржината на предметната програма; применува современи 
технологии во реализација на наставата (компјутери, софтверска поддршка, 
информациски бази, и др.), 

- однос кон студентите - личната култура и односот й се на соодветно ниво; 
отворена е и достапна е за консултации и соработка со студентите,  

- оценување на студентите - испитните / колоквиумските прашања се во рамките 
на предметната програма и предвидената основна литература; содржината и 
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структурата на испитните / колоквиумските прашања овозможуваат објективно 
оценување; оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. 
Од горенаведеното, може да се заклучи дека кандидатот д-р Крстевска ги 

извршува своите педагошки обврски и го споделува своето знаење и искуство со 
колегите, а особено со студентите на Факултетот за безбедност - Скопје, со што 
придонесува за нивниот професионален развој (реализира настава, одржува 
консултации, одржува колоквиуми и испити, учествува во проекти, била ментор и член 
во комисии за одбрана на дипломски трудови, член во комисии за подобност на тема за 
изработка на магистерски трудови, член во комисии за оценка на магистерски трудови, 
и сл.). 

 

VI. ЗАКЛУЧОК 

 

Рецензионата комисија со особено внимание ги разгледа доставената пријава, 
доказите и останатата документација, и ги вреднуваше вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот д-р Катерина Крстевска од почетокот на 
кариерата до денот на пријавата. Врз основа на целокупната доставена документација и 
личното познавање на кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја 
оценува наставно-образовната и научно-истражувачката дејност, како и стручно-
апликативната дејност и дејностите од поширок интерес, на кандидатот д-р Катерина 
Крстевска. 

Како помлад асистент, асистент и доцент, кандидатот д-р Катерина Крстевска 
покажала способност за изведување на наставно-образовна дејност, како и за 
изведување на други видови високообразовна дејност. Нејзиниот одговорен, сериозен, 
педагошки и воспитно-образовен однос со студентите (за што говорат позитивните 
оценки од самоевалуациите), нејзиниот професионален и пријателски однос со 
колегите и повеќегодишната континуирана лојалност кон институцијата која 
долгорочно инвестира во градење на сoпствен наставно-соработнички кадар, како и 
нејзиниот целокупен ангажман во рамките на стручно-апликативната дејност и 
дејностите од поширок интерес во рамките на матичната институција, но и надвор од 
неа, е проследен со видливи и конкретни резултати. Сето ова претставува доволна 
гаранција дека кандидатот д-р Катерина Крстевска се развива во успешен и 
перспективен член на наставно-научниот кадар на Факултетот за безбедност - Скопје, 
кој работните обврски ги извршува професионално, навремено и одговорно. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Рецензионата комисија заклучи дека кандидатот д-р 
Катерина Крстевска поседува научни и стручни квалитети и дека според Законот за 
високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
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научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола и општите акти на Факултетот за безбедност - Скопје, ги 
исполнува сите општи и посебни услови за да биде избрана за наставник во наставно-
научното звање вонреден професор на научната област Казнено право (50804). 

Имено, кандидатот д-р Катерина Крстевска се стекнала со научен степен доктор 
на правни науки; како помлад асистент и асистент, а потоа и како доцент, активно била 
вклучена во наставно-образовната дејност на прв и втор циклус студии; вршела и 
други активности во рамките на наставно-образовната дејност, односно била ментор и 
член во комисии за одбрана на дипломски трудови, член во комисии за подобност на 
тема за изработка на магистерски трудови, како и член во комисии за оценка на 
магистерски трудови, со што придонела кон научниот развој на кандидатите; била 
рецензент на трудови; реализирајќи ја својата педагошка дејност дала несебичен 
придонес во оспособувањето и развојот на помладите наставници и студенти; во 
земјата и во странство како автор или ко-автор објавила голем број научни и стручни 
трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации и научни 
списанија со импакт фактор, како и во други публикации кои се од значење за развојот 
на науката и струката, а со кои може да се потврди нејзиното владеење на 
проблематиката, т.е. казненото право (материјално и процесно); учествувала во 
научно-истражувачки проекти, односно имала значајни достигнувања во примената на 
научно-истражувачките резултати; во земјата и во странство во улога на предавач / 
презентер / модератор, односно учесник, дала особен придонес на бројни настани 
(конференции, семинари, обуки, работилници, и сл.) од казнено-правната област 
(материјална и процесна), полициските овластувања, човековите права и слободи, и 
сл.; професионално, навремено и одговорно ја реализирала стручно-апликативната 
дејност и дејностите од поширок интерес (член на комисии и тела на Факултетот за 
безбедност - Скопје; учесник /соработник на апликативни проекти; член на уредувачки 
одбори на научни / стручни списанија; член на организациони или програмски одбори 
на научни / стручни собири и меѓународни научни / стручни собири; член на работни 
групи за изготвување на закони; член на комисии и тела на државни и други органи; и 
сл.); покажала способност за изведување на разни видови високообразовна дејност; и 
добила позитивни оценки од самоевалуациите. 
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VII. ПРЕДЛОГ 

Рецензионата комисија има чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје, д-р Катерина Крстевска да 
биде избрана во наставно-научното звање ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР на научната 
област Казнено право (50804). 

 

 

 РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 

  

  

  

   1. академик ред. проф. д-р Владо Камбовски - претседател, с.р. 

  

  

  

         2. ред. проф. д-р Иванчо Стојанов - член, с.р. 

  

  

  

         3. ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ - член, с.р. 
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                                                                                 РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗА 
СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА“ ВО ПРИЛЕП 

 

 Врз основа на Одлуката на Советот на Институтот за старословенска култура во 
Прилеп бр. 02-140/3, донесена на редовна седница, одржана на 09.05.2016 година е избрана 
Рецензиона комисија за избор во научното звање научен соработник, во состав: д-р 
Антонио Јакимовски, доцент, д-р Бранислав Ристески, научен советник, д-р Владимир 
Караџоски, научен советник. На објавениот конкурс во весникот „Дневник“, како и на веб 
страната на Институтот од 22.04.2016 година се пријави д-р Бранислав Атанасоски, 
асистент истражувач во Институтот за старословенска култура во Прилеп. По прегледот и 
оценката на доставениот материјал, а според одлуката на Институтот за старословенска 
култура во Прилеп, Рецензионата комисија има чест на Советот да му го поднесе следниов  

 

                                                                 ИЗВЕШТАЈ 

 

Биографски податоци 

Д-р Бранислав Атанасоски е роден на 11.02.1959 година во Прилеп, каде завршил 
основно и средно образование. Во 1984 година дипломира на катедрата за Историја на 
уметност и археологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј 
во Скопје на тема „ Црквата Св. Никола во Варош – Прилеп“ под менторство на проф. Д-р 
Петар Миљковиќ – Пепек. Во 1999 година магистрира на Институтот за историја на 
уметност и археологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот Св. Кирил и Методиј 
во Скопје на тема „Културна стратиграфија и градежни фази на средновековната тврдина 
Маркови Кули“ под менторство на проф. Д-р Иван Микулчиќ и проф. Д-р Елица Манева. Во 
2016 година докторира на Институтот за археологија при Филозофскиот факултет на 
Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје на тема „Доцноантичкиот кастел Градиште 
кај село Дебреште – од предисторијата до крајот на антиката“ под менторство на доцент д-р 
Антонио Јакимовски.  

 

Работна биографија 

 Во ЈНУ Институт за истражување на старословенската култура - Прилеп се вработил 
во 1985 година на работно место археолог – документатор. Во 1989 година е избран во 
соработничко звање – стручен соработник, 1991 година во помлад асистент,  а 2000 година 
во асистент истражувач. 
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Стручна и научно-истражувачка дејност и објавени трудови 

Во текот на работната кариера на различни позиции на соработник, од документатор 
до супервизор на археолошки ископувања и истражувања, учествувал во реализацијата на 
повеќе домашни и маѓународни научно – истражувачки проекти, како на пр.: 
Карактеристики и специфичности на материјалната култура на македонските Словени од 
доселувањето до крајот на XIV век, раководител д-р Б.Бабиќ, Средновековен Прилеп 
(раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба и 
тврдината Маркови Кули, раководител, Д-р Б.Бабиќ, Првите словенски населби на Балканот 
во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште, 
раководители Д-р Б.Бабиќ и д-р Ј. Раухутова, Етнокултурни паралели со акцент на 
словенските населби, движните наоди и паганските светилишта во нив, во светлината на 
археолошките истражувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште во СР Македонија и 
Гаик кај с. Раџиково во НР Полска, раководител д-р Б.Бабиќ и д-р И.Домбровска, Првите 
старохристијански и словенски црковени центри во Македонија, раководител Академик 
Б.Алексова, Убикација на средновековна Битола, раководител Д-р Т. Јанакиевски,  
Доцноантички и средновековни населби во Северна Пелагонија, раководител Б.Ристески и 
др. Во 2011 и 2015 година како асистент истржувач раководи со мини проектот со наслов, 
Заштитно-истражувачки археолошки ископувања на локалитетот Градиште кај с. Дебреште. 

Како резултат од стручното работење во научното истражувачката дејност 
произлегле одреден број стручни и научни трудови.  

Од работата на дипломската работа произлегол стручно-научен труд со наслов „Нова 
хипотеза за градењето и живописувањето на црквата Св. Никола во Варош – Прилеп (во 
ракопис) пријавен за XVIII Византолошки конгрес одржан 1991 година во Москва.  

Како резултат од учеството во научно-истражувачкиот проект „Средновековен 
Прилеп (раносредновековни словенски населби, настанување и развој на градската населба 
и тврдината Маркови Кули) произлегле шест сручно научни трудови и тоа: на научниот 
собир одржан во Прилеп од 23-25 јуни 1995 година по повод 600 - годишнината од смртта 
на Кралот Марко, прочитен реферат со наслов „Тврдината Маркови кули со посебен осврт 
на последните средновековни културни слоеви“, следи трудот со наслов „Три 
рановизантиски некрополи“ објавен во Balcanoslavica, 13-15 (1986-1988), Прилеп, 1996, 
потоа „Резултати од заштитните археолошки истражувања на локалитетот Заград – Варош, 
Прилеп, Balcanoslavica,19-21 (1992-1994), Прилеп, 1997. Како посебен би го издвоиле 
магистрерски труд со наслов „Средновековната тврдина Маркови Кули – културна 
стратиграфија и градежни фази на одбранбените ѕидови”, објавен во Balcanoslavica, 30-31 
(2001), Прилеп, 2002, каде авторот на основа конкретни аргументи преку анализа на 
културната стратиграфија и целокупниот движен археилошки материјал дава многу 
конкретни одговори што се однесуваат на историскиот и просторниот развој на тврдината, 
како и хронолошко прецизирање на градежните фази што беа веќе регистрирани на 
одбранбените ѕидови, а со тоа дава и основи за едни понатамошни попродлабочени 
истражувања на овој маркантен локалитет од постарата и средновековната историја на 
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македонскиот народ. За монографското издание „Прилеп милениумско пулсирање 1014 – 
2014“ учествува со свој труд под наслов „Материјалната култура од средновековен 
Прилеп“, објавено во Прилеп 2014 година.  

Како резултат од работата во научно-истражувачкиот проект „Првите словенски 
населби на Балканот во светлината на археолошките истражувања на локалитетот Градиште 
кај с. Дебреште“ произлезени се неколку стручно-научни трудови. Во 2010 година на 
меѓународниот Симпозиум посветен на 105 годишнината од раѓањето на Јозеф Обремски и 
30 години од основањето на ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп учествував 
со реферат под наслов „Локалитетот Градиште Дебреште во раната антика“, објавен во 
списанието Македонски културно наследство, бр. 40-41, Скопје, 2013, потоа следува трудот 
со наслов „Локалитетот Градиште кај с. Дебреште во римскиот период“ прочитан на XXII 
Симпозиум на МАНД (Македонското археолошко научно друштво), одржан од 17-
20.10.2012 година во Дојран и даден за печат во последниот бр. 21 на списанието МАА 
(Macedonia Acta Arсheologica). Овде би ја издвоиле докторската дисертација со наслов 
„Доцноантичкиот кастел Градиште кај село Дебреште“ каде од стручно-научен аспект е 
обработена и презентирана обемната археолошка граѓа која била насобрана во текот на 
повеќегодишните сондажни и систематски археолошки ископувања и истражувања на овој 
локалитет во главно досега непозната за пошироката стручна и научна јавност. Тука е 
обработена и анализирана скоро целокупна културна стратиграфија од предисториските 
времиња до крајот на антиката, во главно хронолошки прецизирана, поврзана со бројни 
историски моменти и настани познати во историските извори. Движниот археолошки 
материјал во контекст на стратиграфијата, селектиран, класифициран и анализиран, 
хронолошки детерминиран и поткрепен со бројни аналогни примери од македонските и 
пошироките балкански простори. Дадени се бројни оригинални решенија околу 
хронолошките проблеми поврзани со настанувањето и развојот на  утврдената населба 
поткрепени со конкретни аргументи и факти црпени изворно од анализата на обемната 
археолошка документација, како и од движниот и недвижен археолошки материјал. 
Дефинирани се неколку градежни фази на фортификацијата со сите можни модификации и 
промени кои следеле во однос на урбаните решенија, карактерот и функцијата на 
утврдената населба. Презентирани и обработени се гробовите откриени на големата античка 
некропола и гробовите регистрирани на просторот од урбаниот ареал. Кажано со една 
реченица, на основа досегашните ископувања и истражувања на локалитетот Градиште кај 
с. Дебреште дадена е целосна, но сепак фрагментарна слика на сите историски и 
културолошки процеси кои го допираат овој локалитет и овие простори од далечните 
предисторија до крајот на антиката. 

Како резултат на учеството во научно-истражувачкиот проект „Материјалната и 
духовната култура на народите во Македонија – Првите старохристијански и словенски 
црквени центри во Македонија, е произлезен стручно-научниот труд со наслов „Околу 
проблемот на датирањето на катедралниот храм во с. Крупиште – штипско“, објавен во 
списанието Balcanoslavica, 37-39 (2007-2010), Прилеп, 2010 година. 
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Стручно-апликативна дејност  

Од аспект на стручно-апликативна дејност кандидатот во 2005 година на Трибината 
одржена по повод формирање туристичка карта на Прилеп учествувал со усно предавање 
под наслов „Средновековен Прилеп преку археолошките истражувања“; и за потребите на 
Управата за заштита на културното наследство – Скопје, односно за Н.У. Завод за заштита 
на спомениците на културата и Музеј – Прилеп во 2012 год. изработил Елаборат за 
револаризација на археолошкиот локалитет Градиште, с. Дебреште, односно апликација за 
Елаборатот со наслов „Заштитно конзерваторски основи за Урбанистичкиот план на село 
Дебреште“ 

Вкупна актива на поени 

 Во соглесност на Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно 
звање Сл. Весник на РМ бр.82/9 д-р Бранислав Атанасоски ги има следните поени: 

 

Реден 
Број 

Наставно-истражувачка дејнос   Поени                       Назив 

  1 Монографија или научна книга     /                                                              
  2 Дел од монографија или научна  

Книга 
    4 Материјалната култура од средновековен  

Прилеп, Прилеп милениумско пулсирање,  
Прилеп, 2014; 

  3 Труд со оригинални научни  
резултати објавен на еден од  
странските јазици во научно  
списание со меѓународно значењ  

    /  

  4  Труд со оригинални научни  
Резултати објавен во научно 
Списание опфатено во СЦИ/ЦА 

6х6=36 
 

Три рановизантиски некрополи,  
Balcanoslavica, 13-15, Прилеп, 1996; 
Резултати од заштитните археолошки  
Истражувања на локалитетот Заград –  
Варош, Прилеп, Balcanoslavica, 37-39,  
Прилеп, 1997; 
Средновековната тврдина Маркови Кули –  
културна стратиграфија и градежни фази на 
одбранбените ѕидови, Balcanoslavica, 30-31, 
Прилеп, 2002; 
Околу проблемот на датирањето на  
катедралниот храм во село Крупиште –  
штипско, Balcanoslavica, 37-39, Прилеп,  
2010; 
Локалитетот Градиште кај с.Дебреште во 
раната антика, Македонско културно  
наследство, бр. 40-41, Скопје, 2013; 
Локалитетот Градиште кај с.Дебреште во 
римскиот период, МАА, Скопје;(во печат) 
 

  5 Труд со оригинални научни 
резултати објавен во зборник на  

    /  
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трудови од научен собир  
   6 Пленарно предавање на научен 

Собир 
    /  

   7 Секциско предавање на научен  
Собир 

  

   8 Одржанп предавање по покана  
од научна институција 

    /  

   9 Учество на научен собир со 
Реферат 

2х1.5=3 
 

Тврдината Маркови Кули со посебен осврт 
на последните културни слоеви, 600 години 
од смртта на Кралот Марко, Прилеп, 1995; 
Локалитетот Градиште кај с. Дебреште во 
раната антика, 105 години од раѓањето на  
Јозеф Обремски и 30 г. од формирањето на  
ЈНУ Институт за старословенска култура 
 – Прилеп, Самоков, 2010; 
 

 10 Одбранета докторска теза    8 Доцноантичкиот кастел Градиште кај  
с. Дебреште – од предисторија до крајот на 
антиката; 

 Одбранета магистерска работа     5 Средновековната тврдина Маркови Кули –  
Културна стратиграфија и градежни фази на 
одбранбените ѕидови; 

  11 Раководител на научен проект 2х4=8     2011 г. Заштита на археолошкиот локалитет  
Градиште кај с. Дебреште; 
2015 г. Заштитно-истражувачки археолошки 
ископувања на локалитетот Градиште кај с. 
Дебреште;  

  12 Учесник во научен проект 3х2х2=7 Етнокултурни паралели со акцент на  
Словенските населби, движните наоди и 
паганските светилишта во нив во светлината  
археолошките истражувања на локалитетот 
Градиште кај с. Дебреште Р. Македонија и  
Гаик кај с. Раџиково Н.Р. Полска; 
Средновековен Прилеп, настанување и  
развој на раносредновековната населба и  
тврдината Маркови Кули; 
Ранохристијански и словенски црковни 
Центри во Македонија;   

  13 Уредник во научно списание     /  
  14 Член на уредувачки одбор на 

научно списание 
    2 Balcanoslavica  

  15 Уредник на зборник на трудови     /  
  16 Уредник на зборник на трудови 

Од научен собир 
    /  

  17 Член на организационен 
Одбор на научен собир 

 1х1=1 105 години од раѓањето на Јозеф Обремски 
И 30 години од основањето на ЈНУ  
Институтот за старословенска култура – 
Прилеп, Самоков, 2010; 

  18 Основач на научна лабараторија     /  
  19 Награди и признанија за научни 

Постигнувања 
    /  

 
 



56 

 

  20 Визитинг научник      /  
 Наставно-образовна и  

стручно апликативна дејност  
  

   1 Изработка на елаборат 1х2=2 Елаборат за револаризација на 
археолошкиот 
Локалитет Градиште кај с. Дебреште;  

    
                                    Вкупно    76  

  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 Ценејќи ги неговите индивидуални стручни способности и неговите постигнати 
резултати во досегашната научно-истражувачка работа и евидентниот континуитет во 
неговиот научен развој, Рецензионата комисија смета дека кандидатот го постигнал 
потребниот степен на научна оспособеност, поради што му предлага на Советот на 
Институтот за старословенска култура, д-р Бранислав Атанасоски го изберат во звање 
научен соработник. 

Скопје, 15.06.2016 год. 

 

                                                                                Рецензиона комисија 

 

                                                                    Доцент д-р Антонио Јакимовски с.р.  

                                                                   Д-р Бранислав Ристески, научен советник с.р. 

                                                                   Д-р Владимир Караџоски, научен советник с.р. 
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