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До 

Советот за докторски студии 

Економски факултет - Прилеп 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација 

 

Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана на 
30.05.2016 год, со одлука бр. 02-856/1 формира Комисија за оценка на докторската 
дисертација на кандидатот Шпресим Доми, со наслов   

„ПОЕДИНЕЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ЕФЕКТИ ОД ИНОВАЦИИТЕ, ОРИЕНТАЦИЈАТА КОН 
КЛИЕНТИТЕ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВРЗ ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ МСП 

ВО АЛБАНИЈА„ 

При што англискиот наслов на темата гласи 

“Individual and joint effects of innovation, customer orientation and human resources 
practices on the performance of Albanian tourism SMEs” 

 

Комисијата се состои од следните членови: 

1. Проф. д-р Јоан Луис Капелерас, Authonomous University of Barcelona, Spain 
 

2. Проф д-р Доника Керчини, Agricultural University of Tirana, Albania 
 

3. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ 
Битола, Економски факултет Прилеп 

 
4. Проф. д-р Виолета Лашкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, 

Економски факултет Прилеп 
 

5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, 
Економски факултет Прилеп 

 

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

ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Биографски податоци за кандидатот 

Кандидатот Шпресим доми е роден во 12.11.1986 во  Kukes, Албанија. 
Податоци за образованието на кандидатот: 

2012 – докторски студии, Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME 
Management, (DOCSMES) ,  University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. 
Università di Bologna, Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of 
Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA). 

2009 – 2011: Agricultural University of Tirana, AUT, Economics and Agribusiness Faculty, 
EAF. Диплома – магистер на науки по агробизнис менаџмент.  

Period 2006 – 2009: додипломски студии на Agricultural University of Tirana, AUT, 
Economics and Agribusiness Faculty, EAF. Диплома по агробизнис менаџмент 

Работно искуство и квалификации 
Од 2012 е предавач на Agricultural University of Tirana (AUT), Economy and Agribusiness 
Faculty (EAF).  

Во 2011 реализирал пракса во Albanian American Development Foundation (AADF) во 
рамките на истражувачкиот проект “Agriculture inputs and their effect on cost production.” 
www.aadf.org 
Од 2008  до 2011: бил волонтер и координатор за Agricultural University of Tirana во 
програмата  Students In Free Enterprise (SIFE )  

Компјутерски вештини 

Одлични познавања  на статистички методи како што е Structural Equation Modeling 
(SEM), регресиона анализа, како и аналитичко-статистичките софтверски апликации  
SPSS, AMOS, Qualtrics, Alpha Accounting software program и Finance 5. Добро ги познава и 
MS-DOS Windows 10, Microsoft Office etc. 

Научни публикации 

• Domi, Sh. (2013). The potential advantages and disadvantages of contract farming. Horizons 
Journal, 12, 83-91. 

• Domi Sh. (2013). SME-s growth modes: are hybrid modes appropriate for developing 
countries?. IJEES Journal, 3 (3). 463-470. 
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• Domi, Sh. (2012). Contract-farming role in securing agricultural inputs. Ekonomia dhe 
Agrobiznesi Journal, 5. 132-143. 

 

Кандидатот ги има објавено следните трудови на конференции: 

• Domi, Sh. (2013). The potential advantages and disadvantages of contract farming. Conference 
2013, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola (Macedonia).  

• Domi, Sh. (2013). Agricultural producer and their effect on agricultural inputs production. 
Efficiency and competitiveness of Agribusiness enterprises production, 4. 222-233. 

• Domi, Sh. (2011). The potential cooperation among the farmers of Marikas’ area. Promoting 
the agricultural development in Albania through improving the utilization of inputs, 3. 499-508.  

• Mehmeti, G., Domi, Sh., Kadiu, E., The importance of analyzing the structure of the tourism 
offer and its situation in the Albanian market, International Conference, University of Shkodra, 
May 24-25, 2013, ISSN 2308-0825. 

• Mehmeti, G., Domi, Sh., “SME-s growth modes: are hybrid modes appropriate for developing 
countries?” International Conference, University Academy of Business, June 14, 3013, 
Proceedings ISBN 978-9928-123-59-6, pg. 145-158. 

Кандидатот учествувал во следните релевантни меѓународни проекти: 

2013-2014: EU project - “The impact of policy instruments on the farming systems in Albania", 
Joint Research center, Institute for Perspective Technological Studies (IPTS).  

2015- Continuing:“The potentials of the chestnut and its honey in the areas of the Shkodra 
district in the context of quality signs and development of the respective value chain”,  FFEM, 
MADA and CIHEAM / IAM project 

Тој реализирал студиски посети на Universitat Autonoma de Barcelona – UAB, 
Шпанија, во 2013 и Limerick University, Ирска, 2015. 
 

2. Анализа и коментари во врска со докторската дисертација 

Докторската дидертација со наслов „ПОЕДИНЕЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ЕФЕКТИ ОД 
ИНОВАЦИИТЕ, ОРИЕНТАЦИЈАТА КОН КЛИЕНТИТЕ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВРЗ 
ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ МСП ВО АЛБАНИЈА„ на англиски јазик  “Individual 
and joint effects of innovation, customer orientation and human resources practices on the 
performance of Albanian tourism SMEs” се состои од 6 поглавја, напишани на 206 страни.  

Во воведот, кандидатот ги елаборира проблемот и целите на истражувањето, како и 
теоретските основи и методите на истражување кои што се применети во дисертацијата. 

Во второто поглавје, со наслов „Туризмот во Албанија и менаментот на перформанси 
на МСП„  кандидатот ја елаборира важноста од туризмот од глобална перспектива, и 
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натаму се фокусира на албанската економија, и ја нагласува специфичната важност на 
развојот на туризмот во Албанија. 

Третото поглавје е насловено како „Индивидуални и поединечни ефекти од 
иновативноста и иновативното однесување врз перформансите на МСП„, и ги опфаќа 
клучните теми на докторската дисертација. 

Четвртото поглавје е насловено како  „Директни ефекти врз ориентацијата кон 
клиентите врз перформансите на МСП, и индиректни ефекти преку медијативната улога 
на иновативноста и иновативното однесување“, во кое емпириски се анализираат 
директните и индиректните врски меѓу ориентацијата кон клиентите и перформансите на 
МСП. 

Петтото поглавје се однесува на проблематиката на директните релации меѓу 
практиките во поглед на вработувањето и обуката на човечките ресурси и перформансите 
на МСП. Насловот на ова поглавје е „Директни ефекти од практиките на човечки ресурси 
врз перформансите на МСП, и индиректни и индиректни ефекти преку медијативната 
улога на иновативноста, иновативното однесувањеи ориентацијата кон клиентите“. 

Во шестото поглавје се сумираат главните заклучоци и резултати, теоретските и 
менаџерските импликации на докторската теза, како и ограничувањата и сугестиите за 
натамошни истражувања. 
 

2.1 Цели на истражувањето и истражувачки прашања  

Проблемот на истражувањето, истражувачките цели и прашања се јасно 
дефинирани, и кандидатот поаѓа од следното истражувачко прашање: Кои се 
директните и индиректните ефекти од иновациите, ориентацијата кон клиентите и 
практиките на човечки ресурси врз перформансите на МСП? 

Како што е наведено, кандидатот ги насочува истражувачките напори кон 
истражување  не само на директните, туку и на индиректните ефекти од сите 
споменати фактори врз перформансите на МСП како зависна варијабла. Ова 
претставува оригинален пристап кој што кандидатот го сугерира и применува, кој 
што додава значителна научна вредност на дисертацијата, порљади фактот што 
директните и индиректните ефекти се анализираат интегрално, а не одделно. 
Така, кандидатот ги поставува следните истражувачки цели: 
 Да се изврши емпириско истражување на влијанието на иновативноста и 

иновативното влијание врз перформансите на туристичките МСП, како и на 
медијативната улога на иновативното однесување  врз односот 
иновативност/перформанси на МСП; 

 Да се испита влијанието на ориентацијата кон клиентите врз перформансите на 
туристичките МСП; 
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 Да се истражи влијанието  на медијативната улога на иновативноста и 
иновативното однесување врз  релацијата помеѓу ориентацијата кон клиентите и 
перформаните на МСП; 

 Да се испита влијанието на вработувањето на човечки ресурси и практиките на 
нивно обучување врз перформансите на МСП 

 Да се испита влијанието на медијативната улога на иновативноста, иновативното 
однесување и ориентацијата кон клиентите врз релацијата помеѓу вработувањето 
на човечки ресурси и практиките на нивно обучување врз перформансите на МСП 

 

2.2 Дизајн и методологија на истражувањето 

Кандидатот во оваа дисертација применува комплексна научна методологија, која 
што е својствена за истражувачки студии од овој тип и обем. Од теоретски аспект, 
кандидатот ги зема во предвид теоретските пристапи на теориите на стејкхолдери, 
Resource Based View и пазарната ориентација, со цел прецизно да ги селектира 
најзначајните фактори како што се иновативноста, иновативното однесување, 
ориентацијата кон клиентите и практиките на вработување и обуки на човеки 
ресурси кои што влијаат врз перформансите на МСП. 

Дисертацијата содржи 23 хипотези, и концептуалниот модел е дизајниран врз база 
на шест варијабли. Субкомпенентите кои што се користени се преземени од 
постоечката литература. За време на истражувањето применети се и квалитативни и 
квантитативни методи со цел да се постигне повисок степен на валидност. Така, 
применет е триангуларен метод за прибирање податоци, и најпрво се применуваат 
квантитативните методи, за подоцна да се применат и квалитативни методи со цел да 
се подобрат добиените резултати. Секундарните податоци се прибирани од следните 
извори: Национален институт за статистика (INSTAT) и Министерството за 
економски развој, туризам, трговија и претприемништво на Албанија. 

При анализата на податоците е применета факторска анализа со цел да се 
истражуваат релациите помеѓу групи од варијабли. Поконкретно, извршени се два 
вида на факторска анализа, како експлораторна (EFA) и конфирматорна (СFA) 
анализа. Во оваа рамка, за да се идентификуваат димензиите на моделот, приименет 
е комплексен  сет од варијабли и скали за валидност и веродостојност, како и EFA и 
CFA тестови, пред тестирањето на хипотезите. При тестирањето на хипотезитее 
применет методот  на структурно моделирање Structural Equation Modeling (SEM), 
кој пто се применува во неекспериментални истражувања, а во рамките на него, за 
имплементација на статистичлки техники се применети софтверите SPSS и AMOS. 

Комисијата констатита дека применетите методи, модели и концептуална рамка за 
елаборација на поставените хипотези, мерења и извлекување заклучоци се соодветни 
и во согласност со критериумите за реализација на научни истражувања во 
општествените науки.  
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2.3 Значење на дисертацијата  и заклучоци 

Кандидатот дава детална елаборација за научната оправданост на оваа 
истражувачка студија, и посветува внимание на користената литература од оваа 
област, како и на економската реалност и потребата од реализација за спроведување 
на едно вакво сеопфатно истражување. Дисертацијата се карактеризира со висок 
степен на оригиналност, во поглед на изборот на темата, дефинирањето на 
проблемот на истражувањето, применетата методологија итн. Добиените резултати и 
заклучоците исто така би можеле да се прошируваат понатаму со цел извлекување на 
генерални заклучоци. 

Во делот за оправданоста на студијата, кандидатот објаснува шошто темата 
претставувала предизвик за него во академски и истражувачки контекст, и нагласува 
дека туристичкиот сектор е важен не само во контекст на глобализираната 
економија, туку посебно за Албанската економија, за која што туризмот е еден од 
најзначајните сектори кои што придонесуваат за социо економскиот развој, кој што 
во услови на неповолна економска состојба, има дури и понагласено значење. Во таа 
смисла, обработката на проблемите поврзани со менаџментот на МСМ во Албанија, 
а посебно со менаџментот на нивните перформанси е од круцијално значење, како 
академско, така и практично. 

Со оглед на важноста на туризмот во поглед на економскиот развој, целта на оваа 
дисертација е да се обработат проблемите поврзани со менаџментот на туристичките 
МСП, а посебно со менаџментот на нивните перформанси. Поради тоа, како што 
беше и споменато, основна цел на оваа студија е да се утврдат директните и 
индиректните ефекти од иновациите, ориентацијата кон клиентите и практиките на 
човечки ресурси врз перформансите на МСП. Врз база на истражувачките прашања и 
цели, како и на хипотезите, дизајниран е концептуален метод, во чии рамки се јасно 
поставени директните и индиректните релации. По дефинирањето на 
операционализацијата на моделот, една од целите на студијата е да се истражуваат 
нивните интерактивни релации врз перформансите на МСП. 

Натаму, оваа дисертација придонесува за интегрално истражување и анализа на 
споменатите детерминанти. Во рамките на теоретската рамка, кандидатот ја 
презентира оправданоста во смисла на недостиг од студии кои што се однесуваат не 
само на директните, туку и на индиректните ефекти, но и на медијативната улога на 
релевантните детермнинанти врз перформансите на МСП. Поставените хипотези не 
се среќаваат во претходни истражувања, што придонесува дисертацијата да има 
значаен теоретски и академски придонес. 

Исто така, резултатите од студијата се во голем степен практично применливи, 
што води кон позитивни ефекти во поглед на менаџирањето со туристичките МСП, 
но и за еконосмкиот развој на споменатиот регион. 

 

 



7 

 

Комисијата констатира дека дисертацијата ги исполнува потребните критериуми, 
во смисла на содржина и форма, преглед на литература, применета методологија, 
научна оправданост и практична применливост. 

 

 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 
 

Имајќи ги во предвид претходните констатации базирани на анализата на 
докторската дисертација, поднесена од кандидатот м-р Шпресим Доми, со наслов  

 

„ ПОЕДИНЕЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ЕФЕКТИ ОД ИНОВАЦИИТЕ, 
ОРИЕНТАЦИЈАТА КОН КЛИЕНТИТЕ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВРЗ 
ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ МСП ВО АЛБАНИЈА„ 

При што англискиот наслов на темата гласи 

 “Individual and joint effects of innovation, customer orientation and human resources 
practices on the performance of Albanian tourism SMEs”  
 
 
Комисијата за оценка ги донесе следните заклучоци: 
 

Докторската дисертација која што е поднесена за оценка ја поседува потребната 
научна оправданост, прецизно е структурирана и елаборирана. Кандидатот прецизно го 
дефинира проблемот на истражување, како и истражувачките прашања и целите, врз база 
на релевантен преглед на стручна литература. Целите се разработени преку хипотези кои 
што се соодветно елаборирани и анализирани, при што е применета релевантна научна 
методологија. Примерокот на истражување е прецизно дефиниран, во согласност со 
востановените принципи на научната методологија. 

 
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. Фактор што 
дисертацијата обработува проблематика поврзана со менаџментот на перформанси на 
МСП од областа на туризмот во Албанија, несомнено има дополнително апликативно 
значење во поглед на економскиот развој на оваа земја. 
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Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,  Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата  ги исполнува условите за да биде подложена 
на јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во 
Прилеп  да ја донесе следнава 

 
 

О Д Л У К А 
 

• Да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот м-р Шпресим 
Доми, под наслов  „ ПОЕДИНЕЧНИ И ЗАЕДНИЧКИ ЕФЕКТИ ОД ИНОВАЦИИТЕ, 
ОРИЕНТАЦИЈАТА КОН КЛИЕНТИТЕ И ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ВРЗ 
ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ТУРИСТИЧКИТЕ МСП ВО АЛБАНИЈА„ , со оригинален 
наслов на англиски јазик -  “Individual and joint effects of innovation, customer 
orientation and human resources practices on the performance of Albanian 
tourism SMEs” 

 

• Да се определи датум за јавна одбрана на споменатата дисертација. 

 
 

Комисија за оценка на докторската дисертација 

1. Проф. д-р Јоан Луис Капелерас, Authonomous University of Barcelona, Spain, с.р. 

2. Проф д-р Доника Керчини, Agricultural University of Tirana, Albania, с.р. 

3. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ 
Битола, Економски факултет Прилеп, с.р. 

4. Проф. д-р Виолета Лашкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, 
Економски факултет Прилеп с.р. 

5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, 
Економски факултет Прилеп с.р. 
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To  

Scientific Council of Facilty of Economics - Prilep 

 

 

Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation 

 

The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on 
30.05.2016, decision No. 02-856/1, has formed a Committee for assessment of the doctoral 
dissertation of the candidate Shpresim Domi MSc ,  entitled as: “Individual and joint effects 
of innovation, customer orientation and human resources practices on the performance of 
Albanian tourism SMEs“.  The Committee consists of following members: 

 

1. Dr. Joan-Lluis Capelleras, Faculty of Economics  and Business Studies, UAB 

2. Prof. Dr. Donika Kercini, Faculty of Economics and Agribusiness, AUT 

3. Prof. Dr. Snezana Mojsovska Salamovska, Faculty of Economics, UKLO 

4. Prof. Dr. Violeta Lashkoska, Faculty of Economics, UKLO 

5. Prof. Dr. Meri Boshkoska, Faculty of Economics, UKLO 

 

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

6. Candidate biography 

 
The candidate, Shpresim Domi was born at 12.11.1986, Kukes, Albania.  

Education 

Period 2012 – Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, 
(DOCSMES) ,  University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. Università di Bologna, 
Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, 
France (UNSA). 
Period 2009 – 2011: Agricultural University of Tirana, AUT, Economics and Agribusiness 
Faculty, EAF. Title of qualification: Master of Science (M.SC), degree in the field: Agribusiness 
Management 
Period 2006 – 2009: Agricultural University of Tirana, AUT, Economics and Agribusiness 
Faculty, EAF. Title of qualification: Bachelor Degree in the field: Agribusiness Management 

 
Work experiences and qualifications  

Period 2012-Now: Lecturer at Agricultural University of Tirana (AUT), Economy and 
Agribusiness Faculty (EAF).  
Period 2011 - 2011: Internship at Albanian American Development Foundation (AADF),  the 
research project “Agriculture inputs and their effect on cost production.” www.aadf.org 
Period 2008 – 2011:  Volunteer and coordinator  for Agricultural University of Tirana in 
Students In Free Enterprise (SIFE )  
 

Computer skills 
Excellent knowledge on statistical methodologies, such as; Structural Equation Modeling 
(SEM), Regression analysis, as well as analytical-statistical soft- programs: SPSS, AMOS, 
Qualtrics, Alpha Accounting software program (Certificate) and Finance 5. Very good skills in 
MS-DOS Windows 10, Microsoft Office etc. 
 

Scientific publications 
 

Published journal articles:  
• Domi, Sh. (2013). The potential advantages and disadvantages of contract farming. Horizons 
Journal, 12, 83-91. 
• Domi Sh. (2013). SME-s growth modes: are hybrid modes appropriate for developing 
countries?. IJEES Journal, 3 (3). 463-470. 
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• Domi, Sh. (2012). Contract-farming role in securing agricultural inputs. Ekonomia dhe 
Agrobiznesi Journal, 5. 132-143. 

Published conference articles: 
• Domi, Sh. (2013). The potential advantages and disadvantages of contract farming. Conference 
2013, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola (Macedonia).  
• Domi, Sh. (2013). Agricultural producer and their effect on agricultural inputs production. 
Efficiency and competitiveness of Agribusiness enterprises production, 4. 222-233. 
• Domi, Sh. (2011). The potential cooperation among the farmers of Marikas’ area. Promoting 
the agricultural development in Albania through improving the utilization of inputs, 3. 499-508.  
• Mehmeti, G., Domi, Sh., Kadiu, E., The importance of analyzing the structure of the tourism 
offer and its situation in the Albanian market, International Conference, University of Shkodra, 
May 24-25, 2013, ISSN 2308-0825. 
• Mehmeti, G., Domi, Sh., “SME-s growth modes: are hybrid modes appropriate for developing 
countries?” International Conference, University Academy of Business, June 14, 3013, 
Proceedings ISBN 978-9928-123-59-6, pg. 145-158. 

 

Participation in relevant projects  

2013-2014: EU project - “The impact of policy instruments on the farming systems in Albania", 
Joint Research center, Institute for Perspective Technological Studies (IPTS).  

2015- Continuing:“The potentials of the chestnut and its honey in the areas of the Shkodra 
district in the context of quality signs and development of the respective value chain”,  FFEM, 
MADA and CIHEAM / IAM project 

Study Visits: 

 Universitat Autonoma de Barcelona – UAB, Spain, 2013 

 Limerick University, Ireland, 2015 

 

 

7. Analysis and comments on the doctoral dissertation 

 

The doctoral thesis entitled as “Individual and joint effects of innovation, customer orientation 
and human resources practices on the performance of Albanian tourism SMEs” of the candidate 
Shpresim Domi MSc, consists of 6 chapters, written on 206 pages.    
In the introduction, the candidate elaborates the problem and objectives of the research, as well 
as the theoretical background and research methods that are applied in this dissertation.  

 

 



12 

 

In the second chapter, entitled as - Tourism in Albania and SME’s performance 
management, the candidate elaborates  the importance of tourism from a global perspective, and 
further focuses Albanian economy and emphasizes  the specific  importance of tourism 
development in Albanian context. 

The third chapter is entitled as Individual and joint effects of innovativeness and innovation 
behavior on SME’s performance, and it addresses the core topics of the doctoral thesis.  

The fourth chapter is entitled as - The direct effect on customer orientation on SME’s 
performance and the indirect effects through the mediation role of innovativeness and 
innovation behavior, and it empirically analyses the direct and indirect relationships between 
customer orientation and SMEs performance. 

The fifth chapter addresses the issue of the direct and indirect relationship of human resources 
practices of employment and training of staff, and SMEs performance. The title of this chapter is 
- The direct effects of human resources practices on SME’s performance, and indirect 
effects through mediation role of innovativeness, innovation behavior and customer 
orientation.  

Finally, the chapter 6 - Conclusions, summarizes the main discussions and results, the 
theoretical and managerial implications of the doctoral thesis, and the limitations and 
suggestions for the future researches. 

 
2.4 Objectives, aims and research questions 

 
The problem of the research, the research objectives and research questions are clearly defined, 
and the candidate’s standing point in this scientific research is the following research question - 
What are the direct and indirect effects of innovation, customer orientation and human resources 
practices on SMEs performance? 

 As stated in the research question, the candidate directs  the research efforts on  investigating not 
only the direct effects, but also the indirect effects of all above  mentioned factors (predictors) on 
SMEs performance (outcome variable). This is an original approach suggested and implemented 
by the candidate, that adds significant scientific value to the dissertation, due to the fact that 
direct and indirect relationships are observed and empirically analysed integrally, not separately.  

In this regard, the candidate states the following research objectives: 

 To empirically investigate the influence of innovativeness and innovation behavior on 
tourism’s SMEs performance and mediation role of innovation behavior on 
innovativeness-SMEs performance relationship; 

 To examine the influence of customer orientation on tourism’s SMEs performance 
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 Investigating the influence of the mediation role of innovativeness and innovation 
behavior on the CO-SMEs performance relationship; 

 To examine the influence of human resources hiring and training practices on SMEs 
performance; 

 To examine the influence of the mediation role of innovativeness, innovation behavior 
and CO on the relationship between HR hiring and training practices with SMEs 
performance. 

 

2.5 Research design and methodology 

 
The candidate in this dissertation applies complex scientific methodology, that is imminent for 
the research studies of this type and scope. From theoretical point of view,  the candidate has 
considered the theoretical approaches such as stakeholder theory, resource based view and 
market orientation to accurately select most significant factors such as innovativeness, 
innovation behavior, customer orientation and HR hiring and training practices that affect SMEs 
performance.  

The dissertation contains 23 hypotheses and the conceptual model is designed based on six 
unobserved variables. The items that were used in this study are grounded from existing 
literature.  During the research, both quantitative and qualitative methods to achieve a higher 
level of validity. In this line, the triangulation of research methods on data gathering is applied, 
by first using quantitative methods and then, in order to reinforce the results obtained from this 
method, qualitative methods are used. The secondary data are gathered from following sources: 
National Institute of Statistics (INSTAT) and Ministry of Economic Development, Tourism, 
Trade and Entrepreneurship (MEDTTE) in Albania.  

For the purposes of data analysis, factor analysis is implemented in order to investigate the 
relationships between sets of observed and unobserved variables. More specifically, two basic 
types of factor analyses such as exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor 
analysis (CFA) are employed. In this framework, to identify the constructs' underlying 
dimensions, a complex set of variables, scales reliability and scales validity is applied, and series 
of tests on EFA and CFA were undertaken prior to hypothesis testing. 

For the purposes of hypotheses testing, Structural Equation Modeling (SEM) methodology is 
applied, as a statistical methodology commonly used for non-experimental researches.  
Furthermore, the SPSS and AMOS software are used to implement the statistical techniques in 
framework of Structural Equation Modeling. 

The Committee concludes that the applied methods, models and conceptual framework for 
elaboration of the hypotheses initially posed, scientific measurements and drawing conclusions 
are appropriate and in accordance with the requirements of scientific research in social sciences. 
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2.6 Significance and findings of the dissertation 

 

The candidate offers detailed elaboration about the scientific justification of this research study, 
and pays attention to the review of relevant literature in this field, as well as the economic reality 
and necessity of conducting such a comprehensive research. The dissertation is characterized by 
a high level of originality, in terms of a research problem definition, the topic chosen, 
methodology applied etc. Furthermore, the results gained and conclusions drawn could be further 
expanded and used for drawing general conclusions as well. 

In the chapter that elaborates the justification of the study, the candidate explains why this topic 
was challenging in academic and research context. He emphasizes that the tourism sector is 
important not only in the context of contemporary  global economy, but especially for the 
Albanian economy, tourism is one of the most significant sectors that contribute to the overall 
socio-economic development, even more emphasized in unfavorable economic situations. In this 
framework, as pointed out, addressing issues concerning the Albanian tourism SMEs 
management, and specifically their performance management is of crucial importance,  both 
academic and practical. 

However, beyond the importance of the tourism contribution to the economic development, the 
goal of this thesis was to address issues related to the tourism SMEs management, and 
specifically their performance management. In this framework, the main goal of the study was to 
examine the direct and indirect effects of innovativeness, innovation behavior, client orientation 
and human resources hiring and training practices on the tourism’s SMEs performance. 

Based on the research question, objectives and more specifically on the hypothesis, the 
conceptual model is designed. Within this conceptual model, all direct and indirect relationships 
are clearly stated. After defining the operationalization of the construct, one of the objectives of 
the study was to examine their interactive relationships with SMEs performance.  

Another important contribution of the dissertation is the integrative investigation and analysis of 
the relationships between above mentioned determinants. Within the theoretical framework, the 
candidate has offered significant justification that there is a lack of studies considering not only 
the direct effects, but also the mediation role of relevant determinants and SMEs performance. 
Addressing the hypotheses that are not previously investigated in integrative manner, leads to 
another crucial theoretical and academic contribution of this dissertation. 

 Additionally, the fact that the study results are characterized by high degree of practical 
applicability, could lead to positive implications for tourism SME’s , and also for the economic 
development for the respective target region, as well. 
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The Committee concludes that the dissertation submitted by the candidate fulfills the necessary 
criteria, in terms of the content and form, literature review, methodology applied, scientific 
justification and practical applicability.  

 

8. Conclusions and proposal 

 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral 
dissertation, submitted by the Ph.D. Candidate M.Sc Shpresim Domi, entitled as:  

“Individual and joint effects of innovation, customer orientation and human resources 
practices on the performance of Albanian tourism SMEs”, 

The Committee for Assessment of the Doctoral Dissertation has made the following 
conclusions: 

The doctoral dissertation submitted for assessment is scientifically justified and precisely 
structured and elaborated. The research problem, research question and objectives are accurately 
determined and based on relevant literature review. The objectives are translated into hypotheses 
that are accordingly investigated and analyzed, and relevant scientific methodology is applied. 
The research sample is precisely defined, in accordance with the requirements of scientific 
research methodology principles.  

Furthermore, this dissertation has significant scientific contribution in the research area, due 
to the relevance of the topic and academic challenge derived from the unexploited character of 
the problem defined. Additionally, addressing issues related to the tourism SMEs performance 
management in Albania has undoubtedly considerable applicative significance for the economic 
development of the country. 

Having in consideration the above mentioned findings and conclusions, the Committee 
unanimously concludes that the dissertation fulfills necessary criteria to be defended, and 
proposes to the Scientific Council at the Faculty of Economics – Prilep to take the following 

 

D E C I S I O N 

 

• to accept the doctoral dissertation submitted by Shpresim Domi MSc, entitled as 

“Individual and joint effects of innovation, customer orientation and human 
resources practices on the performance of Albanian tourism SMEs” 

• to determine the date for public defense. 

 
 

 



16 

 

 

Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

 

1. Dr. Joan-Lluis Capelleras, Faculty of Economics and Business Studies, UAB 

 

2. Prof. Dr. Donika Kercini, Faculty of Economics and Agribusiness, AUT 

 

3. Prof. Dr. Snezana Mojsovska Salamovska, Faculty of Economics, UKLO 

 

4. Prof. Dr. Violeta Lashkoska, Faculty of Economics, UKLO 

 

5. Prof. Dr. Meri Boshkoska, Faculty of Economics, UKLO 
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Наставно - научниот совет на Технички факултет - Битола, Универзитет 
„Св.Климент Охридски” – Битола, на седницата одржана на 21.06.2016 година со Одлука 
бр. 02-420/7 од 21.06.2016 година, нè именува за членови на Рецензентската комисија за 
избор на наставник од областите: Комбиниран (интегрален) сообраќај и Технологија на 
транспортни процеси, рецензентска, комисија во состав:  
 

1. Ред. проф.д-р.сц. Никола Крстаноски – претседател 
  Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола 

 
2. Ред.проф.д-р.сц. Стоимко Златковски – член 

Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола  
 
3. Ред.проф.д-р.сц. Иво Дукоски – член 

Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола  
 
Врз основа на решението и на прегледот на доставените материјали, а во согласност 

со чл. 130 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го поднесува 
следниов 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

На објавениот конкурс во дневниот весник „Вест“ и „Коха“ од 03.06.2016 година, за 
избор на наставник од областите: Комбиниран (интегрален) сообраќај и Технологија на 
транспортни процеси, се пријави кандидатот: 

 
1. Вонр.проф. д-р Иле Цветановски, дипл.сообр.инж.  
9.1  

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатот, Рецензентската 
комисија го дава следново мислење и оценка: 
 

I Биографски податоци, научни, стручни, образовно-педагошки и други 
остварувања на кандидатот 

 
 

Биографски податоци 
 

Д-р Цветановски Иле, дипл. сообр. инж. роден е на 04.05.1963 г. во Велес, каде 
што завршил основно образование и гимназија со одличен успех. Во учебната 1981/82 г. 
се запишал на Техничкиот Факултет – Сообраќаен отсек на Универзитетот ,,Св. Климент 
Охридски “ во Битола, каде дипломирал во 1986 г. со просечна оцена 8,3 (осум запирка 
три) и се стекнува со звање  Дипломиран сообраќаен инженер.  
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 Од 1986 г. до 2001 г. работел во претпријатието за автотранспорт и шпедиција 
,,Транс Велес “ од Велес, на работно место раководител на планско – развојниот сектор и 
координатор по технички прашања. 
 Од учебната 1996/97 г., работел како надворешен соработник – помлад асистент на 
Техничкиот факултет – Сообраќаен отсек, на определено време со неполно работно 
време по предметот Автобази и автостаници, до академската 2005/06 година. 
 Во учебната 1997/98 г., се запишал во првата генерација на постдипломските 
студии на Сообраќајниот отсек на Техничкиот факултет – Битола, и ги положил сите 
испити во предвидениот рок со просечна оцена 9,3 (девет запирка три), и вонредно 
успешно го одбранил магистерскиот труд под даслов: 

,, Влијание на мобилната телефонија врз безбедноста во сообраќајот “ 
во јуни 2002 година, при што се стекнува со називот Магистер по сообраќајни науки. 
 Во учебната 1998/99 г., бил избран  за помлад асистент по предметот Регулација 
на сообраќајните токови, и асистентската работа ја извршувал до академската 2005/06 
година  
 Од учебната 2001/02 г., до крајот на 2005 година, работел  како професор по 
сообраќајна група на предмети во ДАСУ ,,Боро Петрушевски“ – Скопје. 
 На 07.12.2004 г., била формирана комисија од страна на Наставно – научниот 
совет при Техничкиот факултет Битола, за оцена на пријавата за докторска дисертација 
поднесена од страна на кандидатот, под наслов. 
 ,,Оптимизација на изборот на локација на стоковно транспортните центри и 
нејзиниот придонес кон развојот на современите транспортни технологии“ 
 Поради актуелноста и значењето на темата, за изработка на истата, на 15.03.2005 
година., Наставно – научниот совет донесе одлука за прифаќање на темата, при што за 
ментор беше определен Доц. Д-р Рудолф Саболовиќ, од Факултетот за сообраќајни 
науки – Загреб, а за коментор Проф. Д-р Кристи Бомбол – Технички Факултет – Битола. 
 Комисијата за одбрана на докторската дисертација, по успешната одбрана на 
истата, на ден 23.11.2006 година, донесе одлука за одбрана на докторската дисертација, 
со што се исполнија условите М-р Цветановски Иле да се здобие со научен степен 
доктор на науки од областа на сообраќај и транспорт.  
 Од 01.01.2006 г., до 26.03.2007 г., работел како асистент на техничкиот факултет 
во Битола, од областа сообраќај и транспорт. 
 Од 27.03.2007 г., бил избран во звање доцент од областите: Комбиниран 
(интегрален) сообраќај и Технологија на транспортните процеси, на техничкиот 
факултет во Битола, каде што работи како професор до денес по погоре дефинираните 
области. 
 Од 27.03.2012 г., бил избран во вонреден професор од областите: Комбиниран 
(интегрален) сообраќај и Технологија на транспортните процеси, на техничкиот 
факултет во Битола, каде што работи како професор до денес по погоре дефинираните 
области.  
 

2. Наставно – образовна дејност 

 Од 1996 г. кандидатот континуирано беше ангажиран како помлад асистент 
(надворешен соработник) во наставно-образовниот процес на додипломските студии на 
Техничкиот факултет – Битола. На отсекот за сообраќај и транспорт, одржувал вежби, 
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семинари, теренска настава по предметите Автобази и автостаници и Регулација на 
сообраќајните токови.  
 Досега имал учествувано на три симпозиуми во земјата, два меѓународни конгреси 
во земјата, две научни советувања во земјата, два научни собири во земјата, објавен труд 
во едно списание во земјата, објавени два труда во зборник на трудови во земјата, како и 
една обука во врска со имплементација на законска регулатива во земјата. Во странство 
учествувал на дваесет и шест симпозиуми, шест научни советувања, два конгреса,  како 
и четири меѓународни конференции со сопствени трудови. 
 Во 2002 година, ги положил испитите што биле неопходно потребни за изведување 
на настава во средното автосообраќајно училиште, каде што до тој момент предавал 
стручни предмети од сообраќајната струка. На 18.12.2002 година го положил стручниот 
испит, согласно член 32 став 4 од Правилникот за полагање на стручни испити за 
наставници и стручни соработници во јавните средни училишта. 
 

3. Наставно истражувачка дејност   

 

 Досега, кандидатот ги има објавено следните трудови: 

 

1999 до 2006 пред изборот во наставно научно звање Доцент 

 

1. Цветановски, И., Безбедносни техники во сообраќајот – ограничувач на брзината, 
Меѓународен симпозиум  

      ,, Сообраќај и комуникации на прагот на 21 - век “, Охрид, 1999. 

2. Цветановски, И., Комбиниран транспорт – предности и перспективи, Меѓународен 
Симпозиум  

,, Сообраќај и комуникации 2000–стратегиски правци за развој“,Охрид, 2000. 

3. Цветановски, И., Analiza saobračajnih nezgoda u Republici Makedoniji – strategija 
sprečavanja istih, V Simpozijum sa međunarodnim učeščem ,, Prevencija saobračajnih 
nezgoda na putevima 2000 “, Novi Sad, 2000.  

4. Цветановски, И., Telekomunikacijska tehnologija – turizam i promet, Deveto 
međunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ,, Promet I turizam “, Opatija, 2001. 

5. Цветановски, И., Влијание на мобилната телефонија врз безбедноста во 
сообраќајот, Магистерски труд, Технички Факултет – Битола, јуни 2002. 

6. Цветановски, И., Upotreba mobilnog telefona u toku vožnje – uticaj kod vozača, VI 
Simpozijum sa međunarodnim učeščem ,,Prevencija saobračajnih nezgoda na putevima  
2002 “, Novi Sad, 2002. 

7. Бомбол, К., Цветановски, И., An Investigation of the Safety Implications on  
      Wireless Communications in Vehicles, ICTS 2002, Portorose, 2002.  

8. Цветановски, И., Современи информативни системи во функција на туристичките 
патувања ( систем за навигација во автомобилот)-автонавигација, Прв конгрес на 
инженерите на Македонија, Струга 2002. 
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9. Цветановски, И., Mobitel i telefoniranje za vreme vožnje, XI-to medjunarodno 
znanstveno-stručno savjetovanje ,, Promet u gradovima “ , Opatija 2003. 

10. Цветановски, И., Prometno povezivanje europskog sjevera i juga gde se nalazi 
Makedonija, III- Europski prometni kongres ,, Prometno povezivanje europskog sjevera i 
juga “ Opatija – Hrvatska 2004. 

11. Цветановски, И., Matematičko modeliranje I utvrđivanje uticaja različitih tipova 
mobilnih telefona na bezbednost saobračaja, VII Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  
,,Prevencija saobračajnih nezgoda na putevima 2004 “, Novi Sad, 2004. 

12. Цветановски, И, Robno – transportni centri – izbor optimalne lokacije, XII-to 
      medjunarodno znanstveno-stručno savjetovanje ,, Transporte sisteme i 
      menađment “, Opatija 2005. 
13. Гацовски, З., Цветановски, И, Selection of distribution center location via 
      fuzzy decision making, Dvadesetpeti skup o prometnim sustavima s 
      međunarodnim sudjelovanjem ,,Automatizacija u prometu 2005,, Zagreb 2005.  
14. Цветановски, И., Оптимизација на изборот на локација на стоковно транспортнитe 

центри и нејзиниот придонес кон развојот на современите транспортни технологии, 
докторска дисертација. 

 Докторска дисертација, Технички Факултет – Битола, одбранета 23.11.06. 
15. Цветановски И, Геогравска положба на Република Македонија во однос 

на сообраќајното поврзување помеѓу северна и јужна Европа – ( Geographic location 
of republik of Macedonia compared to trafic connection between north and south Europe 
), научен симпозиум со меѓународно учество ,, Руралниот простор во новите 
развојни услови “, Охрид 2006. 

16. Кристи М. Бомбол, Цветановски, И, Robno – transportni centri  izbor optimalne 
lokacije primenom fuzzy logike, XIII-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, Prometni 
sustavi 2006“, Opatija 2006. 

17. Цветановски И, Атанасова В. Оптимизација избора локације робно транспортних 
центара – применом фази (fuzzy) логике, други српски семинар са меѓународним 
учешќем ,, Транспорт и логистика,, ТИЛ 2006, Ниш 2006. 

18. Атанасова В, Цветановски И, Планирање и могучности развоја царинског 
терминала Битољ у РТЦ-а, други српски семинар са меѓународним учешќем ,, 
Транспорт и логистика,, ТИЛ 2006, Ниш 2006. 

19. Цветановски, И., Данчевска, В., Modularni tahograf – osnova za razvoj digitalnog 
tahografa, VIII Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  ,,Prevencija saobračajnih 
nezgoda na putevima 2006 “, Novi Sad, 2006. 

20. Цветановски, И., Атанасовска, В., ,,Vozač kao pilot,, nove tehnologije bezbednosti 
saobraćaja, VIII Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  ,,Prevencija saobračajnih 
nezgoda na putevima 2006 “, Novi Sad, 2006. 

 

2007 до 2011 по изборот во наставно научно звање Доцент  

 

21. Цветановски И., Razvitak integralnih multimodalnih sustava u republici Makedoniji kao 
preduvijet uključivanja u Europski sustav kombiniranoga transporta, XIV-ti međunarodni 
prometni simpozij ,, Prometni sustavi 2007“, Opatija 2007., Hrvatska. 
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22. Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski, Ile Cvetanovski., Transport data collection and 
analysis for the travel demand in ,,Nova Bitola“ with categorical model, Međunarodna 
naučna konferencija ,,Transport  XXI wieku“ Transport of 21 – st century, Varšava 
2007., Polska. 

23. Ile Cvetanovski.,  ,,Characteristics of the european corridors“Međunarodni naučni 
simpozijum ,,Uticaj prometa na regionalni razvoj Bosne i Hercegovine i susjednih 
zemalja “ Tuzla 2007., Bosna i Herzegovina. 

24. Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski, Ile Cvetanovski., ,,Role of traffic networks in 
regional and urban planning“Međunarodni naučni simpozijum ,,Uticaj prometa na 
regionalni razvoj Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja “ Tuzla 2007., Bosna i 
Herzegovina. 

25. Цветановски, И, Дончевска В, Буневска Ј, Razvitak multimodalnih tehnologija 
transporta u republici Makedoniji – ,,modalohr,, tehnologija transporta, XV-ti 
međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2008“, Opatija 2008, Hrvatska. 

26. Цветановски, И, Атанасова В, Robno – transportni centri – izbor optimalne lokacije 
primenom metod – elektra, XV-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 
2008“, Opatija 2008, Hrvatska. 

27. Цветановски, И, Гацовски, З, Selection of distribution center location via fuzzy 
decision making, 16-th International Symposium on Electronics in Transport ,, ITS – a 
condition for sustainable development and prosperity of modern and safe transport,,ISEP 
2008, Ljubljana, Slovenija. 

28. Цветановски, И, Современите транспортни технологии – основа за заштеда на 
енергија, Меѓународно советување ,,Енергетика 2008,, Охрид 2008, Македонија. 

29. Cvetanovski, I, Dančevska,V, Sudarni test – preventivna mera pasivne bezbednosti – 
konstrukcija sigurnosnih vozila, IX Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  ,,Prevencija 
saobračajnih nezgoda na putevima 2008 “, Novi Sad, 2008. 

30. Cvetanovski, I, Koltovska, D, Ekoloski materijali za izradu horizontalne signalizacije IX 
Simpozijum sa  međunarodnim učeščem  ,,Prevencija saobračajnih nezgoda na putevima 
2008 “, Novi Sad, 2008. 

31. Cvetanovski, I, Dančevska,V, Technical and operational developments needed for a 
better market success of intermodal transport, 17-th International Symposium on 
Electronics in Transport, ISEP 2009, Sustainable transport and mobility, Ljubljana, 
Slovenija. 

32. Цветановски, И, Атанасова, В, Optimisation model for the rail network primola inter – 
reg project, XVI-ti međunarodni znanstveni simpozij,, Transportni sistemi 2009“, Opatija 
2009, Hrvatska. 

33. Атанасова.В, Крстаноски.Н, Цветановски.И, Motorized versus nommotorised 
vehicles, XVI-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2009“, Opatija 
2009, Hrvatska. 

34. Atanasova. V., Krstanoski. N., Cvetanovski. I., Non-motorized transport as a part of 
public urban traffic, II Savetovanje sa međunarodnim učešćem 2009 ,,Savremene 
tendencije unapređenja saobraćaja u gradovima,, Novi Sad 2009, Srbija. 

35. Ile Cvetanovski; Vaska Atanasova, Razvitak suvremenih tehnologija transporta u 
republici Makedoniji – MODALOHR tehnologija transporta, Dvadesetdeveti skup o 
prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem ,,Automatizacija u prometu 2009,, 
Zagreb 2009.  
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36. Цветановски. И., Данчевска. В., Современите транспортни технологии – основа за 
заштеда на енергија и одржлив развој, Научен собир – Техниката и техничките 
науки – услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола, 
Битола 2009, Македонија. 

37. Данчевска. В., Цветановски. И., Сообраќајната политика и мултимодалниот 
транспорт во Република Македонија, Научен собир – Техниката и техничките 
науки – услов за современ одржлив развој на општеството и општината Битола, 
Битола 2009, Македонија. 

38. Ile Cvetanovski, Vaska Atanasova; Huckepack transport – pokretna autostrada, IX – 
Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike, 
DEMI 2009, Banjaluka 2009, Republika Srpska.  

39. V.Atanasova, I.Cvetanovski; Prilog za smerove poboljšanja urbanog transporta, 9-to 
savetovanje o tehnikama regulisanja saobraćaja, Subotica, Srbija, Maj 2010 godina. 

40. И.Цветановски, П.Стефановски; Позиционирање на Р.Македонија на новите 
транспортни правци на нафта и плин низ југоисточна и средна Европа, 
Меѓународно советување ,,Енергетика 2010,, Охрид 2010, Македонија. 

41. I.Cvetanovski, V.Dancevska, V.Atanasova; Rolling Road – transporten system, XVII-ti 
međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2010“, Opatija 2010, Hrvatska. 

42. V.Dancevska, I.Cvetanovski, S.Angelevska; Cause – effect implication on the traffic 
policy model in the Republic of Macedonia, XVII-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, 
Transportni sistemi 2010“, Opatija 2010, Hrvatska. 

43. Цветановски. И, Склопни контејнери – современи транспортни технологии, 
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ Битола, Списание ,,Хоризонти“ Декември 
2010, Битола 2010. 

44. I.Cvetanovski; Multimodal transpottation terminal analysis – experiences, XVIII-ti 
međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2011“, Opatija 2011, Hrvatska. 

45. Cvetanovski. I, Atanasova.V, Usage of RFID technology for identifying the goods in 
transport, 19-th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2011, ITS – 
connecting transport, Ljubljana, Slovenija. 

46. Цветановски. И, Данчевска. В, Склопни контејнери – современи транспортни 
технологии, Зборник на трудови – 50 години Технички Факултет Битола, Битола 
2011, прифатено – во тек на издавање на зборникот.   

47. Цветановски. И, Атанасова. В, Современите транспортни технологии – основа за 
заштеда на енергија, Зборник на трудови – 50 години Технички Факултет Битола, 
Битола 2011, прифатено – во тек на издавање на зборникот.  

48. Cvetanovski. I, Atanasova. V, Dančevska. V, Željeznica čimbenik razvoja prometnog 
sustava, Prvi B-H kongres o željeznicama, Sarajevo 2011, прифатено – во тек на 
промовирање. 

49. Цветановски И., Железничкиот сообраќај и современите транспортни технологии, 
Научно списание Хоризонти на УКЛО – Битола, Битола 2011, во тек на усвојување. 
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2012 до 2016 по изборот во наставно научно звање Вонреден професор  

 

50. Cvetanovski. I, Atanasova.V, Concluded containers – Intelligent transport solutions, 20-
th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2012, ITS – connecting 
transport, Ljubljana, Slovenija. 

51. Atanasova.V, Cvetanovski. I,  Synthetic model for forecast, for next 10 years on vehicles 
in Bitola town, 20-th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2012, ITS 
– connecting transport, Ljubljana, Slovenija. 

52. I.Cvetanovski, V.Dančevska, V.Atanasova, ,,Mogućnosti organizacije terminal i robno – 
distribucijskih centara kao podsustava tehnologije prijevoza u Republici Makedoniji,, 
XIX-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2012“, Opatija 2012, 
Hrvatska. 

53. V.Atanasova, N.Krstanoski, I.Cvetanovski, ,,Vision for Long-term Development in the 
Traffic system of motorized versus Non-motorized Vehicles,, XIX-ti međunarodni 
znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2012“, Opatija 2012, Hrvatska. 

54. V.Dančevska, I.Cvetanovski, ,,Održiva prometna politika na području općine Bitola,, 
XIX-ti međunarodni znanstveni simpozij ,, Transportni sistemi 2012“, Opatija 2012, 
Hrvatska. 

55. I.Cvetanovski, V.Atanasova, ,,New mathematical models for urban distribution center 
planning,, International Symposium on sustainable development and planning,, 26 – 28 
April 2012, Belgrade, Serbia. 

56. I.Cvetanovski, V.Atanasova, ,,Značaj putne infrastructure i arhitektura inteligentnog 
transportnog sistema u preventivi bezbednosti saobraćaja,, Treći BiH kongres o cestama, 
20 – 21 Septembar 2012, Saraevo, Bosna I Hercegovina. 

57. V.Atanasova, I.Cvetanovski, ,,Planiranje na cestovnom prometu i okoliš kao čimbenik 
bezbednosti prometa,, Treći BiH kongres o cestama, 20 – 21 Septembar 2012, Saraevo, 
Bosna I Hercegovina. 

58. И.Цветановски, В.Атанасова; Заштеда на енергија – гориво со користење на 
склопни контејнери при превозот на стока, Меѓународно советување ,,Енергетика 
2012,, 04-06, Октомври 2012, Охрид 2012, Македонија. 

59. В.Атанасова; И.Цветановски, Л.Марковиќ, Подигнување на јавната свест за 
употреба на алтернативни начини на превоз, за поголема енергетска ефикасност, 
Меѓународно советување ,,Енергетика 2012,, 04-06, Октомври 2012, Охрид 2012, 
Македонија. 

60. I.Cvetanovski, V.Atanasova, ,,Railway traffic and the modern transport technologies – 
basis for development of transport system of corridor X,, Treća naučno – stručna 
konferencija – KORIDOR 10 – održivi put integracija,, Beograd, 25 Oktobar 2012, 
Srbija. 

61. V.Atanasova, I.Cvetanovski, ,,Planning a completion of corridors as a strategic priority,, 
Treća naučno – stručna konferencija – KORIDOR 10 – održivi put integracija,, Beograd, 
25 Oktobar 2012, Srbija. 

62. V.Atanasova, N.Krstanoski, I.Cvetanovski, ,,Sustainable urban transport system as an 
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овластување за: 

- стручно оспособување на кандидатите за добивање на сертификат за 
професионална компетентност на управителот или овластено лице одговорно за 
превоз, 

- стручно оспособување на возачи за добивање на сертификат за 
учество во меѓународниот превоз на патници и стока, 

- стручно оспособување и полагање на испит за стручна оспособеност 
 на возачите на моторни возила за превоз на опасни материи (ADR).  

- стручно оспособување и полагање на испит за стручна оспособеност 
 на советници за превоз на опасни материи (ADR). 
 Изработил Елаборат, за отворање на хронотахографска лабораторија, во 
рамките на факултетот.  
 Член во комисија за одбрана на докторска дисертација на кандидатот М-р 
Перо Стефановски, под наслов ,,Осигурување на одговорноста на логистичкиот 
оператор во мултимодалниот транспорт“. Одбраната на докторската дисертација се 
реализирала на 08.11.2007 година, во просториите на Техничкиот факултет во 
Битола. 
 Член во комисијата за оцена и одбрана на магистерски труд од кандидатот 
Талевски Николче, под наслов ,,Одржлив логистички модел на систем за собирање 
на комунален отпад во општина Битола,,. Магистерскиот труд бил одбранет на 
20.05.2010 година, во просториите на Техничкиот факултет во Битола. 
 Член во комисијата за оценка на пријава на докторска дисертација на 
кандидатот Красниќи Ариф – магистер по технички науки, под наслов 
,,Моделирање на процесите на движење на стоката во терминалите со цел 
зголемување на ефективноста во транспортот,, 
 Член во тимот за Изработка на сообраќајна студија за град Битола – 2010 - 
2011 година. 
 Член во комисијата за оценка и за одбрана на магистерскиот труд од 
кандидатот Емин Зејноски, дипл. сообраќаен инженер, под наслов: ,,Оценка на 
влијанието на управувањето на сообраќајот врз безбедноста на децата во зоните на 
училиштата“. Магистерскиот труд бил одбранет на 09.06.2011 година, во 
просториите на Техничкиот факултет во Битола. 
 Член во комисијата за оценка и за одбрана на магистерскиот труд од 
кандидатот Весна Стојковска, дипл. сообраќаен инженер, под наслов: ,,Улога на 
меѓународниот транспорт и шпедицијата во меѓународниот промет на стоки и 
услуги“. Магистерскиот труд бил одбранет на 15.12.2011 година, во просториите на 
Техничкиот факултет во Битола. 
 Член во комисијата за оценка и за одбрана на магистерскиот труд од 
кандидатот Зоран Соклевски, дипл. сообраќаен инженер, под наслов: ,,Влијанието 
на регионалното интегрирано управување со комуналниот цврст отпад врз 
транспортната економика“. Магистерскиот труд бил одбранет на 03.10.2012 година, 
во просториите на Техничкиот факултет во Битола. 
 Член во комисијата за оценка и за одбрана на магистерскиот труд од 
кандидатот Хамза Емељ, дипл. сообраќаен инженер, под наслов: ,,Транспортно – 
логистичка информациска поддршка за следење на состојбите кај единиците на 

 

 



30 

 

возниот парк од аспект на превентивно одржување“. Магистерскиот труд бил 
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ЗЕМАК одржано на ден 30.10.2013 година, кандидатот бил избран за член во 
стручниот совет, со мандат до 2017 година. 
  Со Решение број 02-3393 од 11.04.2013 година, од Министерството за 
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 Член во комисијата за оценка и за одбрана на специјалистички труд од 
кандидатот Стоев Камчо, студент на втор циклус специјалистички студии на 
сообраќајно транспортно инженерство, под наслов: ,,Модел за процена на штети од 
сообраќајни незгоди,,. Специјалистичкиот труд бил одбранет на Техничкиот 
факултет во Битола. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Миле Бачески, под наслов: Кризни мерки и справување со проблемот од 
птици на аеродромот ,,Александар Велики,, - Скопје, со одлука број 02.687/31 од 
29.09.2015 година. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Петар Манев, под наслов: Типови на конкурентната предност на 
авиокомпаниите и справувањето на Авиоменаџментот, со одлука број 02.687/33 од 
29.09.2015 година. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Јован Лупески, под наслов: Детерминанти на конкурентност во 
меѓународниот воздушен сообраќај, со одлука број 02.952/16 од 22.12.2015 година. 
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 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Билјана Јанакиеска, под наслов: Cost – benefit анализа за намалување на 
застојот во сообраќајот преку воведување на систем на наплата на патарина, со 
одлука број 02.33/21 од 21.01.2016 година. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Ангелина Панова, под наслов: Основни принципи за одредување на 
тежината и центражата на воздухопловот, со одлука број 02.33/20 од 21.01.2016 
година. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Драган Лабаковски, под наслов: Прифат и отпрема на карго, багаж и 
пошта преку карго центри, со одлука број 02.33/19 од 21.01.2016 година. 
 Член во комисијата за оцена на подобноста на тема на магистерски труд  од 
кандидатот Наталија Златковска, под наслов: Анализа на однесување на учесниците 
во сообраќајот од аспект на безбедни бочни растојанија, со одлука број 02.179/19 од 
01.03.2016 година. 
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active in environmental issues for the development of a common cooperation framework, 
for the harmonization with EU legislation and know-how transfer, 16-19.05.2007, SOLUN 
- Семинар за обука во врска со имплементацијата на законската регулатива од 
областа на патниот транспорт, 22-23.09.2007 година, Охрид (Учество со сопствен 
труд на семинарот под наслов: ,,Современите транспортни технологии во функција 
на развојот на стоковно – транспортните центри,, 22.09.2007 г.,Охрид). 
- IX Congress of south-east European freight forwarders and logistics operator, May 2009 
– Ohrid 
- First International Summer School of Integrated Transport, from 27 August to 31 
August 2012, Kotor, Montenegro. 
- Invitation for a workshop the passenger transport model, 8 – 9.04.2013, Monday and 
Tuesday, Civil Engineering Faculty, classroom no.2 Partizanski odredi 24, 1000 Skopje – 
Makedonija. 
- Тркалезна маса – стручен собир, Влијание на научната мисла врз стратешките 
погледи во зголемувањето на безбедноста во сообраќајот, Скопје, 21.03.2014 г., 
Факултет за безбедност, Скопје. 
- Стручеб собир, Недела за безбедност на пешаците во Република Македонија, 
Улогата на локалната самоуправа во безбедноста на пешаците 03.04.2014, Скопје 
2014 година. 
- Тркалезна маса, Кампања на владата на Република Македонија, Одбележување на 
светскиот ден на сеќавање на жртвите во сообраќајот, на тема – Употреба на 
смартфон и конзумирање на алкохол и психотропни супстанци – опасно по животот 
на младите во сообраќајот, Скопски Саем 14.11.2014 година. 
- Стручно советување ,,Сообраќајно – технички вештачења како основа за 
квалитетно решавање на судски спорови,, Охрид 08-09 мај 2014 г., Македонија. 
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- Стручно советување ,,Сообраќајно – технички вештачења како основа за 
квалитетно решавање на судски спорови,, Охрид 07-08 мај 2015 г., Македонија. 
- Стручно советување ,,Сообраќајно – технички вештачења како основа за 
квалитетно решавање на судски спорови,, Охрид 06-07 мај 2016 г., Македонија. 
 
5. Стручно апликативна дејност 

 
 Во текот на 15-годишното работење во претпријатието за автотранспорт  

и шпедиција ,,Транс Велес“ од Велес, кандидатот извршувал  одговорни задачи од 
доменот на организација и експлоатација на патничкиот и товарниот сообраќај и 
тоа: 
 - изработка на инвестиционо – техничка документација за набавка на основни 
средства, 
 - надзор при изградба на сервисот за дневна нега и поправка на тешки 
товарни возила и станица за снабдување со гориво, во ,,Транс Велес“ од Велес, 
 - координатор по технички прашања – комплетна подготовка во областа на 
снабдување, поправка и организирање на возилата во текот на нивната 
експлоатација, 
 - овластен потписник за контрола и баждарење на Хронотахографи кај 
тешките товарни возила, депониран потпис во секторот за мери и драгоцени 
материјали на Р.Македонија, овластен жиг со број 24. 
 - курсна обука за контрола на Хронотахографи во Птуј – Р.Словенија. 
 Доделена му е ,,ZAHVALNICA,, од страна на Хрватскота научно друштво за 
сообраќај, како потврда за успешна соработка со Хрватското научно друштво за 
сообраќај, Опатија – Хрватска,2001 година. 
 Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Скопје, му 
доделил признание за придонес во унапредувањето на сообраќајното воспитување и 
помош во реализацијата на СООБРАЌАЈНИТЕ НАТПРЕВАРИ – 12.05.2002 година, 
Скопје. 

Бил член во рецензентска комисија за избор на асистент од областа на патен 
сообраќај и транспорт (одлука број 02-636/4 од 04.11.2008 – Технички факултет 
Битола). 
 Согласно договорот број 03-4321/1 од 31.03.2008 година, склучен со Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија, имал изработено 240 предмети – 
стручно толкување на одредени оштетни побарувања настанати при сообраќајни 
незгоди. 
 Од страна на University American College – Skopje, доделен му е сертификат – 
благодарница за придонес во пренесувањето на знаењата од областа на транспортот 
на судентите од овој универзитет, 27 Ноември 2009 година – Скопје. 
 Од страна на University American College – Skopje, доделен му е сертификат – 
благодарница за придонес во пренесувањето на знаењата од областа на транспортот 
на судентите од овој универзитет, 13 Мај 2010 година – Скопје. 
 Од страна на University of Zagreb – Faculty of Transport and Traffic Sciences, 
доделен му е сертификат за активно учество во  - First International Summer School 
of Integrated Transport, from 27 August to 31 August 2012, Kotor, Montenegro. 
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Врз основа на член 66 од законот за високото образование, (Сл. Весник на 
РМ бр. 35/08, 103/08, 26/09 и 99/09), на предлог на отсекот за сообраќај и транспорт, 
Деканската управа на седницата одржана на 17.11.2009 година, го вклучи во 
работна група за вештачење на сообраќајни незгоди (Одлука бр. 02-785/4 од 
17.11.2009 г.). 
 Врз основа на член 32 став 13 од Законот за градење и Правилникот за 
начинот и критериумите за издавање, продолжување и одземање на овластувања, од 
комората на овластени архитекти и овластени инженери на Р.Македонија, има 
добиено овластувања за стручната област сообраќајно инженерство и тоа вид на 
овластувања (А и Б), за дејноста проектирање, ревизија на проекти и надзор, со 
важност на овластувањата до 17.06.2015 година. 
 Врз основа на чл. 8-а став 3 и 4 од Законот за превоз во патниот сообраќај 
(Службен весник на Р.Македонија бр. 68/04 и 127/06), Министерот за транспорт и 
врски донел решение број 02-16085 од 21.12.2007 година, со кое Решение 
кандидатот го избира за член во комисијата за спроведување на испитите за 
добивање сертификат за професионална компетентност на управителот или 
овластеното лице одговорно за превоз. 
 Од страна на Министерството за образование и наука – педагошка служба, 
бил избран за рецензент на учебници и учебни помагала во националната комисија, 
2010 година. 

Во текот на 4-годишното работење во ДАСУ ,,Боро Петрушевски“  
Скопје, училишен центар за средно образование на кадри од областа на 
сообраќајната струка, бил  ангажиран како рецензент при изработка на следните 
учебници и учебни помагала: 
 

- Сообраќајно планирање за IV година сообраќајна струка, 
- Работна тетратка – техничко писмо, учебно помагало, 
- Автобази и автостаници за III година сообраќајна струка, 
- Автобази и автостаници за IV година сообраќајна струка, 
 
Изработка на проектно решение ,,Организација на паркиралиште –  

сообраќајно решение,, за стамбениот комплекс с. Злокуќани – Скопје, 2002 година. 
Во досегашното ангажирање на Техничкиот факултет – Битола, бил 

учесник во изработката на: 
 

- ПРИРАЧНИК – Регулација на сообраќајните токови 
- Елаборат – постапка за формирање на лабораторија за контрола и поправка на 

хронотахографи и таксиметри кај возилата  
 

Заради полесно совладување на предметите од областа на кандидатот, за 

студентите ги има изработено следните учебни помагала и материјали: 
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- Современи транспортни технологии 
- Интегрален транспорт 
- Складови и складирање 
- Стоковно транспортни центри 
- Стандарди за идентификација на стоката во транспорт 
- Проценка на штети во сообраќајни незгоди 

 
погорните материјали се достапни за секого, истите се објавени на интернет 

страницата на Техничкиот Факултет во Битола   
Од страна на Министерството за образование и наука – биро за развој на 

образованието, сектор за испити, активно бил вклучен како претседател во 
комисиите за изработка на испитни програми за државна матура и завршен испит, 
како и подготовка на прашања по следните предмети: 

 
- Автобази и автостаници, 
- Интегрален транспорт, 
- Гаражи и сервиси, 
- Интегрален и индустриски транспорт, 
- Организација на патниот сообраќај, 
- Безбедност во јавниот сообраќај, 
- Технологија на ракување и складирање на товарот, 

 
Од 10.11.2005 до 31.12.2005 година, извршувал функција претседател на  

Училишниот одбор при ДАСУ ,,Боро Петрушевски“ – Скопје, 
 Бил член во комисија за оценување на натпреварувачи на 11-иот државен 
натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, Мај-2002, 
Св. Наум Охридски, Охрод, 
 Бил член во комисија за оценување на натпреварувачи на 12-иот државен 
натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, Мај-2003, 
ДАСУ ,,Боро Петрушевски“ Скопје, 
 Бил член во комисија за оценување на натпреварувачи на 15-иот државен 
натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните училишта, Мај-2006, 
ССОУ ,,Коле Неделковски“ Велес, 
 Бил член во комисија за оценување на натпреварувачи на 29-иот државен 
натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта во 
Република Македонија, 7-8 Мај 2010, ССОУ ,,Моша Пијаде,, Тетово. 
 Бил член во централната комисија за оценување на натпреварувачи на 32-иот 
државен натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни 
училишта во Република Македонија, 10-ти Мај 2013, Кавадарци. 
 Бил член во централната комисија за оценување на натпреварувачи на 33-иот 
државен натпревар на електротехничките, машинските и сообраќајните средни 
училишта во Република Македонија, 09-ти Мај 201, Скопје – СУГС ,,Владо 
Тесевски,, - Скопје. 
 Со заводот за вештачење ДООЕЛ Скопје, претставувано од Владимир 
Ѓорчевски, имал склучено повеќе Договори за дело, за вештачење на повеќе 
предмети од областа на сообраќајот. 
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 Член е на Сојузот на сообраќајни инжинери на Р. Македонија и на Хрватското 
знанствено друштво за промет, 
 Член е на научно – истражувачкото друштво во Битола, 
 Од страна на Акционерското друштво за осигурување ,,EUROLINK,, - 
Скопје, именуван е за овластен проценител на штети на моторните возила за 
територијата на Велес , Градско , Неготино и Кавадарци, 
 Од страна на Министерството за транспорт и врски на Р. Македонија, со 
решение број 02-10561 од 24.08.2007 година, избран е за член во комисијата за 
спроведување на испитите за добивање на сертификат за професионална 
компетентност на управителот или овластено лице одговорно за превозот. 

 Од основниот суд Скопје II – 04 Су. Бр. 107/2005 од 03.03.2005 година,  
именуван е  за овластен судски вештак од областа на сообраќајот. 
 Врз основа на член 19 став 6 од Законот за вештачење, Министерот за правда 
на ден 15.06.2011 година му издаде ЛИЦЕНЦА за вештачење од областа на 
машинството и сообраќајот, заведена под број 07-2322/1 од 15.06.2011 година. 
 Од страна на Министерството за Транспорт и Врски, од комисијата за 
полагање на стручен испит за проценувач од областа на Транспортни Средства, 
доделено му е УВЕРЕНИЕ за положен испит за проценувач од областа на 
транспортни средства, бр. 006, од 14.05.2012 година, Скопје. 
 Врз основа на член 104, став 2 од Статутот на Техничкиот факултет Битола, 
деканот на Техничкиот факултет во Битола, донесе Решение за формирање на 
испитна комисија за полагање стручни предмети на Железничкиот сообраќај, во 
која комисија бил вклучен и кандидатот. 
 Врз основа на член 63, став 3, алинеја 16 од Законот за високото образование, 
Наставно-научниот совет при Технички факултет – Битола, на седницата одржана 
на 27.10.2009 година, донесе Одлука за формирање на работна група со задача да 
изготви елаборат за 1 и 2 циклус универзитетски студии и стручни студии по 
поштенски сообраќај, во која работна група бил вклучен и кандидатот. 
 Врз основа на чл. 27, став 1, точка 28 од Статутот на Технички факултет – 
Битола, чл. 16 од Правилникот за издавачка дејност на Технички факултет – Битола, 
Наставно – научниот совет на седницата одржана на 03.03.2009 година донесе 
одлука за издавање на учебно помагало ,,Меѓународен транспорт и шпедиција,,  за 
кое учебно помагало како рецензент се јавува кандидатот. 

Уверение на Цветановски Иле, за посетување на задолжителна обука на 
избирачките одбори, 16.03.2009 година, општинска изборна комисија – Велес. 

Уверение на Цветановски Иле, за посетување на задолжителна обука на 
избирачките одбори, 09.03.2013 година, општинска изборна комисија – Велес. 
 Од страна на нарачателот ,,ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА – ДООЕЛ Скопје,, бил 
ангажиран како стручен консултант со цел предлагање на сообраќајно решение за 
бензинската станица ,,САРАЈ,, - Скопје, за периодот од 01.04.2010 до 01.05.2010 
година 
 Изработка на основен сообраќаен проект – сообраќајно решение на 
површинска крстосница Здуње, поврзано со светлосна и друга сигнализација и 
нивно напојување на пресекот со магистралниот пат М-4, делница Гостивар – 
Кичево (хоризонтална и вертикална сигнализација), Мај 2010 година. 
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 Овластен проектант при изработка на основен проект – Станица за технички 
преглед на моторни возила со полигон за обука и полагање на возачки испит за 
возачи на моторни возила, инвеститор – Здружение на возачи ,,Тиквеш,, место – 
Неготино, Јануари 2011 година. 
 Доделен му е СЕРТИФИКАТ за учество во централна комисија, од страна на 
здружението на наставниците по стручните предмети и раководните кадри од 
електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта во Република 
Македонија – Тетово, 7 – 8 Мај 2010 година. 
 Доделена му е Благодарница за учество во централна комисија, од страна на 
здружението на наставниците по стручните предмети и раководните кадри од 
електротехничките, машинските и сообраќајните средни училишта во Република 
Македонија – 10-ти Мај 2013, Кавадарци. 
 Доделена му е Благодарница за учество во централна комисија, за оценување 
на натпреварувачи на 33-иот државен натпревар на електротехничките, машинските 
и сообраќајните средни училишта во Република Македонија, 09-ти Мај 2014, Скопје 
– СУГС ,,Владо Тесевски,, - Скопје. 
 Врз основа на член 64 од Законот за високото образование, деканот на 
Техничкиот факултет – Битола донесе одлука за формирање на работна група во 
која работна група бил вклучен и кандидатот, со задача припрема на тендерска 
документација по отворен повик бр. 154/2009,2010 на град Скопје. 
 Врз основа на член 64 од Законот за високото образование, деканот на 
Техничкиот факултет – Битола донесе одлука за формирање на работна група во 
која работна група бил вклучен и кандидатот, со задача припрема на тендерска 
документација по отворен повик – Изработка на сообраќајна студија за град Битола, 
број 14-276/2010. 
 Врз основа на член 64 од Законот за високото образование, деканот на 
Техничкиот факултет – Битола донесе одлука за формирање на работна група во 
која работна група бил вклучен и кандидатот, со задача припрема на тендерска 
документација по отворен повик – Вршење на консултативни стручни услуги – број 
12/2010. 
 Врз основа на член 53 алинеа 33 од Законот за високото образование и член 
115 од Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридсни,, - Битола, на предлог на 
Ректорската управа, Универзитетскиот сенат, на 85-та седница одржана на 
26.10.2010 година, донел Одлука, доц. Д-р Цветановски Иле да биде член во 
Комисијата за студентски стандард на Универзитетот ,,Св. Климент Охридсни,, - 
Битола од Техничкиот факултет во Битола. 
 Со одлука бр. 11674/3-17/3 донесена на седницата на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, одржана на 23.12.2010 
година, бил избран за рецензент на ракописот на универзитетскиот учебник 
,,Транспорт и осигурување во меѓународна трговија“ од авторот Д-р Ивица 
Смиљковски, доцент на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. 
 Со одлука бр. 02-165/6 донесена на седницата на Деканската Управа на 
Техничкиот Факултет во Битола, одржана на 20.02.2012 година, бил избран за 
рецензент на ракописот на учебното помагало ,,Збирка решени задачи по 
Планирање на сообраќајот“ од авторот вон. проф. Д-р, Васка Атанасова, вон. проф. 
на  Техничкиот Факултет во Битола – сообраќаен отсек. 
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 Со одлука број 02-708/18 од 27.08.2013 година, Наставно - научниот совет на 
Техничкиот Факултет во Битола, на седницата одржана на 27.08.2013 година, 
донесе одлука со која кандидатот е избран за Раководител на Отсекот за сообраќај и 
транспорт. 
 Доделен му е Сертификат за учество во конференцијата за улогата на 
локалната самоуправа во безбедноста на пешаците, Стручен собир, Скопски саем, 
Скопје 03.04.2014 година, Р. Македонија. 

Доделен му е Сертификат за учество на првото стручното советување 
,,Сообраќајно - технички вештачења како основ за квалитетно решавања на судски 
спорови,, Охрид, 08 и 09 мај 2014 Македонија. 

Доделен му е Сертификат за учество на второто стручното советување 
,,Сообраќајно - технички вештачења како основ за квалитетно решавања на судски 
спорови,, Охрид, 07 и 08 мај 2015 Македонија. 

Доделен му е Сертификат за учество на третото стручното советување 
,,Сообраќајно - технички вештачења како основ за квалитетно решавања на судски 
спорови,, Охрид, 06 и 07 мај 2016 Македонија. 
 Со РЕШЕНИЕ бр. 02-7362/1 од 23.03.2012 година, од Министерството за 
Транспорт и Врски на Република Македонија, бил член во комисијата за 
спроведување на првата почетна обука за проценувач на транспортни средства и на 
испитот за проценувач на транспортни средства. 
 Врз основа на член 57 алинеа 9, во врска со член 139 од Законот за високото 
образование, во согласност со Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот 
бр. 07-990/4 од 24.08.2011 година и врз основа на одлуката на наставно – научниот 
совет на Техничкиот Факултет – Битола бр. 02-225/5 од 12.03.2013 година, 
Ректорската управа на Универзитетот, на 160 –та седница одржана на ден 
17.04.2013 година, донесе ОДЛУКА со која на д-р Иле Цветановски, вонреден 
професор на Техничкиот Факултет во Битола, му се дава согласност за вршење 
високообразовна дејност – изведување на настава на Факултетот за електротехника 
и информациски технологии во Скопје, на студиската програма на втор циклус на 
студии: Регулатива во енергетиката, електронски комуникации и сообраќај, за 
предметот ,,Европска Регулатива за превоз на стока,,.  

9.2 В.Атанасова, И.Цветановски, Изработен Основен сообраќаен проект за 
хоризонтална и вертикална сигнализација, „Реконструкција на дел од локален пат 
(Кукуречани – Брана Стрежево) со оформување на сообраќајни површини пред 
комплексот „Сокомак“ во С. Драгожани“ спроведен преку ДООЕЛ ПРОИНГ, 
Битола, февруари, 2010  

9.3 В.Атанасова, И. Цветановски, Изработен Основен сообраќаен проект за 
режимот на сообраќај во стамбено-деловен комплекс на ул. Игњат Атанасовски бб., 
Битола“ ЕСПЕРАНЦА Дизајн, Битола, септември, 2010  

9.4 В.Атанасова, Иле Цветановски, Изработена Ревизија на техничка 
документација на Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај за пристапен 
пат кон Индустриската зона Жабени – Битола, со тех.бр.046/07“, Технички 
факултет – Битола, октомври, 2010. 

9.5 Сообраќајна студија за град Битола, нарачател Градоначалникот на 
општина Битола, Времетраење 1 година (јуни 2010 до јуни 2011) 

 

 



38 

 

9.6 Цветановски Иле, главен проектант за фаза сообраќај, основен проект на 
објектот Драмски Театар – Скопје, инвеститор Министерство за култура на 
Р.М. проектна организација ,,Монтимпекс – инженеринг,, ДООЕЛ Скопје, 
технички број 08/376-17.09.2012 година.  

9.7 Цветановски Иле, главен проектант за фаза сообраќај, основен проект на 
објектот Македонски народен театар – Театар Центар – Скопје, инвеститор 
Министерство за култура на Р.М. проектна организација ,,Монтимпекс – 
инженеринг,, ДООЕЛ Скопје, технички број 08/235 од 06.2013 година.  

9.8 Последна АНКЕТА за односот на академскиот кадар во 
остварувањето на наставно образовната дејност, со резултати од истата за 
асистент Цветановски Иле, со изразито високи средни оцени. 
 Врз основа на член 132 став 2 од Законот за високото образование, Наставно – 
научниот совет при Техничкиот факултет – Битола на седницата одржана на ден 
21.06.2011 година, донесе Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор 
на асистент од областа Управување и контрола на сообраќајот, во комисијата како 
член бил кандидатот. 
 Врз основа на член 132 став 2 од Законот за високото образование, Наставно – 
научниот совет при Техничкиот факултет – Битола на седницата одржана на ден 
27.08.2013 година, донесе Одлука за формирање на рецензентска комисија за избор 
на асистент од областа Управување и контрола на сообраќајот, во комисијата како 
член бил кандидатот. 
 Врз основа на член 63 од Законот за високо образование (Сл. Весник на РМ 
бр. 35/2008 со измените) и согласно член 50 од Статутот на Универзитетот 
Американ Колеџ Скопје, Наставо – научниот совет на Факултетот за деловна 
економија и организациони науки на својата 4-та седница одржана на 07.04.2014 
година донесе одлука за избор на д-р Стефановски Перо во наставно – научно звање 
вонреден професор, во составот на рецензентската комисија бил и кандидатот д-р 
Цветановски Иле. 
 Центарот за стручно образование и обука со одлука број 01-401/10 и одлука за 
избор на надворешни соработници број 02-346/1 од 20.04.2015 година, на ден 
22.04.2015 година, го ангажира како надворешен соработник за стручна работа на 
центарот, за изготвување на наставни програми за трета година и тоа: Комбиниран 
транспорт, Право во транспортот и осигурување – редовна и изборна програма од 
сообраќајна струка. 

9.9 Студија за велосипедски и пешачки патеки во Југозападен плански 
регион, нарачател Центарот за развој на Југозападен плански регион, Договор 
бр. 0205-31/3 од 13.05.2014г ., септември, 2014, раководител на проектот 

9.10 Ревизија на основен сообраќаен проект, за хоризонтална и вертикална 
сигнализација, локација: пат Р-1311од С.Рапеш до С.Старавина, општина 
Новаци, инвеститор: Центар за развој на Пелагониски плански регион, 
Технички број: 45-43/14, Д.О.О.Есперанца – Битола, септември, 2014 

9.11 Сообраќај и сообраќајна инфраструктура во Источен плански регион, 
Експертен елаборат, нарачател Агенција за планирање на просторот, Договор 
бр. 0506-3046/20 од 13.02.2014г., раководител на проектот, јуни, 2015 
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 Одборот за акредитација и евалуација на високото образование, со Решение 
број 12-12/4 од 19.05.2015 година, го избира кандидатот за ментор на магистерски 
трудови за студиските програми за втор циклус на студии. 

Бил член во рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање 
од областа Воздушен сообраќај (одлука број 02-179/3 од 01.03.2016 – Технички 
факултет Битола). 
 Центарот за стручно образование и обука со одлука број 01-401/10 и одлука за 
избор на надворешни соработници од 23.11.2015 година, на ден 24.11.2015 година, 
го ангажира како надворешен соработник за стручна работа на центарот, за 
изготвување на стандард на квалификација за образовниот профил ,,Техничар за 
транспорт и шпедиција,, од сообраќајна струка. 
 Како претседател на рецензентската комисија, ги има рецензирано следните 
учебници за средните стручни училишта во текот на 2010 година: 
 

1. АВТОБАЗИ И АВТОСТАНИЦИ – IV година, редовен и изборен предмет, 
Сообраќајна струка - Техничар за патен сообраќај 

2. АВТОБАЗИ И АВТОСТАНИЦИ – III година, редовен и изборен предмет, 
Сообраќајна струка – техничар за патен сообраќај 

3. БЕЗБЕДНОСТ И РЕГУЛИРАЊЕ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ – IV година 
Сообраќајна струка, Техничар за патен сообраќај – редовен и изборен предмет 

4. ЛОГИСТИКА – II година, Сообраќајна струка,  Техничар за транспорт и 
шпедиција, Техничар за патен сообраќај и техничар за железнички сообраќај 

5. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАТЕН СООБРАЌАЈ – III година Сообраќајна струка, 
Техничар за патен сообраќај, редовен и изборен предмет 

6. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПАТЕН СООБРАЌАЈ – IV година, Сообраќајна струка, 
Техничар за патен сообраќај- редовен и изборен предмет 

7. ТЕХНОЛОГИЈА НА ПОШТЕНСКИОТ ТРАНСПОРТ – II година,Техничар за 
транспорт и шпедиција 

8. КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ – III година Сообраќајна струка 
9. КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ – III година Техничар за транспорт и 

шпедиција 
10. КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ – IV година Техничар за транспорт и 

шпедиција 
11. ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИOT ТРАНСПОРТ – II година Техничар 

за транспорт и шпедиција 
12. ТЕХНОЛОГИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТ – III година Техничар за 

транспорт и шпедиција 

 

Референтна листа на изработени вештачења од областа на сообраќајот  
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Р.б. Предмет примен 

од: 

Број на предмет Предаден 

на  

1 Основен суд 

Кавадарци P. br. 579-05 

16.09.2006 

2 Основен суд 

Скпје 1 

XX P br. 

4006/05 

24.10.2006 

3 Основен суд 

Скпје 1 

III P. br. 

2249/04 

31.10.2007 

4 Основен суд 

Скпје 1 

XX P br. 

2001/05 

18.12.2006 

5 Основен суд 

Битола P br. 1616/05 

12.12.2006 

6 Основен суд 

Скпје 2 VI.P.br 1400/05 

21.03.2008 

7 Основен суд 

Скпје 2 IV P br. 970/04 

16.01. 2007 

8 Основен суд 

Скпје 1 VII P br. 416/03 

17.10.2006 

9 Основен суд 

Кавадарци P. br. 190/06 

10.07.2010 

10 Основен суд 

Битола P.br.1343/05 

16.04.2007 

11 Основен суд 

Скпје 2 III P. br. 95/04 03.07.2007 

12 Основен суд 

Кавадарци K. br. 160/05 08.11.2007 

13 Основен суд 

Кавадарци P. br. 383/06 11.04.2007 

14 Основен суд 

Скпје 1 

XIV. P.br 

411/06 09.05.2007 
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15 Основен суд 

Скпје 1 

XX P br. 

2001/05 30.05.2007 

16 Основен суд 

Скпје 1 XI P br. 6490/07 30.05.2007 

17 Основен суд 

Скпје 2 

XIV. P.br 

7467/07 03.04.2008 

18 Основен суд 

Скпје 1 

II. K. P.br 

1643/06 03.09.2008 

19 Основен суд 

Скпје 1 

XIII K. br. 

3721/07 07.10.2008 

20 Основен суд 

Кавадарци br. 50/07 07.10.2008 

21 Основен суд 

Скпје 2 

XXXIII П.бр. 

8154/07 04.05.2009 

22 Основен суд 

Скпје 2 

XX П.бр. 

2361/04 20.11.2008 

23 Основен суд 

Скпје 2 

XXXIII П.бр. 

6079/07 03.12.2008 

24 Основен суд 

Охрид KI. Br. 64/08 26.03.2009 

25 Основен суд 

Битола П. Бр. 7/08 11.02.2009 

26 Основен суд 

Куманово K.br. 244/06 14.04.2009 

27 Основен суд 

Прилеп P.br.1179/05 18.03.3009 

28 Основен суд 

Скпје 2 X П.бр. 5097/07 12.05.2009 

29 Основен суд 

Струга П. Бр. 748/07 16.06.2009 
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30 Основен суд 

Скопје 2 

VI. П бр. 

1106/07 09.06.2009 

31 Основен суд 

Прилеп Л. Бр. 456/07-1 24.06.2009 

32 Основен суд 

Скопје 1 

XIII K. br. 

820/07 28.09.2009 

33 Основен суд 

Скопје 1 

XIII. К.бр. 

3160/08 30.04.2010 

34 Основен суд 

Скопје 2 

XX П.бр. 

4768/07 09.02.2010 

35 Основен суд 

Охрид К.бр. 218/09 13.01.2010 

36 Основен суд 

Скопје 2 

XXII П.бр. 

8612/07 14.04.2010 

37 Основен суд 

Охрид КИ. Бр. 155/09 06.05.2010 

38 Основен суд 

Скопје 1 

XIX К.бр. 

1216/08 18.05.2010 

39 Основен суд 

Скопје 2 5 П.-2173/08 09.06.2010 

40 Основен суд 

Скопје 2 

XX П.бр. 

4768/07 10.06.2010 

 

 

Стручно-апликативна дејност - експертиза на сообраќајни незгоди 

 

• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 579/05, Основен суд Кавадарци, септември 
2006. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, ХХ П.бр. 4006/05, Основен суд Скопје 1, октомври 
2006. 
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• Експертиза за сообраќајна незгода, ХХ П.бр. 2001/05, Основен суд Скопје 1, декември 
2006. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1616/05, Основен суд Битола, декември 2006. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, IV П.бр. 970/04, Основен суд Скопје 2, јануари 

2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 383/06, Основен суд Кавадарци, април, 2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1343/05, Основен суд Битола, април, 2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIV П.бр. 411/06, Основен суд Скопје 1, мај, 2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XХ П.бр. 2001/05, Основен суд Скопје 1, мај, 2007. 
•  Експертиза за сообраќајна незгода, III П.бр. 95/04, Основен суд Скопје 2, јули, 2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 190/06, Основен суд Кавадарци, јули, 2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, III П.бр. 2249/04, Основен суд Скопје 1, ноември 

2007. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 160/05, Основен суд Кавадарци, ноември 

2007.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, VI. П.бр. 1400/05, Основен суд Скопје 2, март 2008.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, VII. П.бр. 416/03, Основен суд Скопје 1, април 

2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIV. П.бр. 7467/07, Основен суд Скопје 2, април 

2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, II. K.бр. 1643/06, Основен суд Скопје 1, мај 2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, VII. П.бр. 2087/06, Основен суд Скопје 2, 

септември 2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. K.бр. 3721/07, Основен суд Скопје 1, 

октомври 2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XX П.бр. 2361/04, Основен суд Скопје 2, ноември 

2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XXXIII. П.бр. 6079/07, Основен суд Скопје 2, 

декември 2008. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XV. П.бр. 1013/06, Основен суд Скопје 2, јануари 

2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, КИ. П.бр. 64/08, Основен суд Охрид, јануари 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 7/08, Основен суд Битола, февруари 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 1179/05, Основен суд Прилеп, март 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 244/06, Основен суд Куманово, април 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XXXIII. П.бр. 8154/07, Основен суд Скопје 2, мај 

2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, X П.бр. 5097/07, Основен суд Скопје 2, мај 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, VI. П.бр. 1106/07, Основен суд Скопје 2, мај 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 748/07, Основен суд Струга, јуни 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 456/07-1, Основен суд Прилеп, јуни 2009. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. К.бр. 820/07-I, Основен суд Скопје 1, јуни 

2009. 
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• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. К.бр. 3160/08, Основен суд Скопје 1, 
декември 2009. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 218/09, Основен суд Охрид, јануари 2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XX П.бр. 4768/07, Основен суд Скопје 2, февруари 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XXII. П.бр. 8612/07, Основен суд Скопје 2, април 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. К.бр. 3160/08, Основен суд Скопје 1, април 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, КИ П.бр. 155/09, Основен суд Охрид, февруари 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIX. К.бр. 1216/08, Основен суд Скопје 1, мај 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, V. П.бр. 2173/08, Основен суд Скопје 2, јуни 2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, дополнение  XX П.бр. 4768/07, Основен суд Скопје 

2, јуни 2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 190/06, Основен суд Кавадарци, јули 2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. К.бр. 1211/09, Основен суд Скопје 1, 

октомври 2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XII. П.бр. 5197/09, Основен суд Скопје 2, декември 

2010. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 34 П1 П.бр. 4200/10, Основен суд Скопје 2, 

февруари 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 22 П-12229/07, Основен суд Скопје 2, март 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, XIII. К.бр. 4149/08, Основен суд Скопје 1, мај 

2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 19П П.бр. 325/09, Основен суд Скопје 2, јуни 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 588/10, Основен суд Прилеп, септември 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 563/10, Основен суд Скопје 2, октомври 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 34 П1 12283/07, Основен суд Скопје 2, ноември 

2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, КИ-15/2011, Основен суд Кочани, декември 2011. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 392/11, Основен суд Струга, јануари 2012. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 51/11, Основен суд Виница, март 2012. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 255/10, Основен суд Прилеп, март 2012.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 11/10, Основен суд Неготино, февруари 2012. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К - 326/10, Основен суд Охрид, април 2012. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К – 322/11, Основен суд Битола, јуни 2012. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П1-2173/11, Основен суд Скопје 2, август 2012.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П - 205/10, Основен суд Охрид, октомври 2012.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П1-2173/11, Основен суд Скопје 2, ноември 2012.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр.4343/10, Основен суд Скопје 2, декември 

2012.  
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• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 4058/10, Основен суд Скопје 2, декември 
2012.  

• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр 287/12, Основен суд Кичево, февруари 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр 11/10, Основен суд Неготино, февруари 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр 51/11, Основен суд Виница, февруари 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, 25П1 - 2756/12, Основен суд Скопје 2, февруари 

2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П1 5559/10, Основен суд Скопје 2, март 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 354/11, Основен суд Прилеп, март 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, 8П1 2216/12, Основен суд Скопје 2, март 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.К. 3871/10, Основен суд Скопје 1, март 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, К 205/12, Основен суд Тетово, април 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, П.бр. 22/13, Основен суд Скопје 2, јуни 2013 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П1 - 135/12, Основен суд Кочани, април 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 18П1 бр. 1322/11, Основен суд Скопје 2, мај 

2013. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, 32П1 2377/11, Основен суд Скопје 2, мај 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П бр. 361/11, Основен суд Гостивар, мај 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 831/12, Основен суд Тетово, јуни 2013 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 6 МАЛВП 1792/12, Основен суд Скопје 2, 

септември 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 08 П4 145/13, Основен суд Куманово, 

октомври 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 34 П1- 1284/12, Основен суд Скопје 2, ноември 

2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 259/12, Основен суд Прилеп, ноември 2013.  
• Експертиза за сообраќајна незгода, 08 П1 4/12, Основен суд Куманово, декември 

2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 11 К.бр 794/13, Основен суд Куманово, 

декември 2013. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К 501/13, Основен суд Тетово, јануари 2014 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 23П1 -454/11, Основен суд Скопје 2, март 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 28П1 21/13, Основен суд Скопје 2, јануари 

2014. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, 14П4 бр. 894/13, Основен суд Скопје 2, февруари 
2014. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, ТС – 1-40/13, Основен суд Охрид, март 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, ПК.бр.917/13, Основен суд Струмица, март 

2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 12 П1- 1811/12, Основен суд Скопје 2, март 

2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 19 П4- 1761/13, Основен суд Скопје 2, април 

2014. 
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• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр.109/2012, Основен суд Делчево, април 
2014. 

• Експертиза за сообраќајна незгода, П1- 10/14, Основен суд Охрид, мај 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 13 ТС- 524/12, Основен суд Скопје 2, мај 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К-350/13, Основен суд Тетово, јуни 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П4- 201/13, Основен суд Охрид, јуни 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 25 П4 бр.1302/13, Основен суд Скопје 2, јуни 

2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 28 П4-44/14, Основен суд Скопје 2, јули 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, РО бр.171/14, Основно јавно обвинителство 

Куманово, септември 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, МАЛВП-289/2014, Основен суд Битола, 

октомври 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К.бр. 16/14, Основен суд Тетово, ноември 2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 11 П4- 1513/13, Основен суд Скопје 2, ноември 

2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 28 П4- 809/13, Основен суд Скопје 2, декември 

2014. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П4- 81/14, Основен суд Охрид, јануари 2015. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 23 П4- 1350/14, Основен суд Скопје 2, јануари 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П4- 263/13, Основен суд Битола, јануари 2015. 
• Експертиза за сообраќајна незгода, К- 88/13, Основен суд Струга, јануари 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 9 П4- 1344/13, Основен суд Скопје 2, јануари 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 28 П4- 1662/14, Основен суд Скопје 2, 

февруари 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 27 П4- 396/14, Основен суд Скопје 2, февруари 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 23 П4- 793/14, Основен суд Скопје 2, март 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П4- 74/14, Основен суд Охрид, март 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 8 П4- 958/14, Основен суд Скопје 2, април 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 24 К.бр. 1209/14, Основен суд Скопје 1, април 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 6 МАЛВП - 2063/14, Основен суд Скопје 2, 

април 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 11 П4- 290/14, Основен суд Скопје 2, мај 2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, II К.бр. 1621/14, Основен суд Скопје 1, јуни 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, П4 бр. 143/13, Основен суд Охрид, септември 

2015 
• Експертиза за сообраќајна незгода, 9 П4 бр.33/15, Основен суд Скопје 2, септември 

2015 
• .................................................................................................................................... 
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II. Резултати студентска анкета за евалуација на професорот  

 
 Според резултатите од студентската анкета, вонр.проф. д-р Иле Цветановски 
е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во рамките на 
анкетата. 
 Во натамошниот текст директно се пренесени резултатите од анкетата. 

 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 

Технички факултет - Битола 
Студентска анкета – 2015 

 

Вонр. Проф. Д-р Цветановски Иле 

Легенда за оценувањето: 10 = одличен, 5 = незадоволителен 

 

1. На почетокот на семестарот го претставува планот за изведување на 
наставата со јасно дефинирани обврски на студентите и очекувани 
резултати (средна оцена 9.25), 

 
2. Подготвен е за предавањата / вежбите и добро го владее материјалот кој 

го предава (средна оцена 9.75) 
 

3. Јасно и разбирливо ги изнесува наставните содржини (средна оцена 
9.50) 

 

4. Редовно одржува настава и рационално го искористува времето (средна 
оцена 9.75) 

 

5. Достапен е за консултации и дискусија околу материјалот и увид во 
писмените (средна оцена 9.5) 

 

6. Професионален е и коректен во комуникацијата со студентите средна 
оцена 9.25) 

 

7. Има соодветен материјал за учење и полагање на предметот (средна 
оцена 9.75) 

 

8. Прашањата и задачите кои се поставуваат на  испитите/колоквиумите 
се во рамките на материјалот од предметната програма (средна оцена 
9.50) 
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9.  Објективно го оценува знаењето на студентите (средна оцена 

     9.50) 

 

10. Која оценка би му ја дале на овој професор во целина? (средна 

     оцена 9.50) 

 

11. Моето присуство на настава 

 

Просечна оцена за прашањата од 1-10: 9.53 

Забелешка за подобрување на квалитетот на предметот: 

 Што посебнои се допадна кај овој наставник? 

-знае детално да објасни 

 Што е тоа што посебно Ви сметаше во работата на наставникот? 

 Што предлагате за подобрување на квалитетот на наставата кај овој 
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Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
Комисија за самоевалуација 

РЕЗУЛТАТИ ОД ОЦЕНУВАЊЕТО НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 

НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР 

(СТУДЕНТСКА АНКЕТА) 

 

Период на спроведување на анкетата: Ноември, 2015  

Единица на Универзитетот: Технички факултет - Битола  

Име и презиме на предметниот наставник: вонр. проф. д-р Иле Цветановски 

  

ВКУПНА ПРОСЕЧНА ОЦЕНКА: 4,84 

  

Вкуп
ен 
број 
анке
тира
ни 
студе
нти: 
4 Ред. 
број  

Праш
ање  

Сред
на 
вредн
ост  

Ред. 
број  

Праш
ање  

Сред
на 
вредн
ост  

1.  Наста
внико
т е 
соодв
етно 
подго
твен 
за 
реали
зација 
на 
наста
вата  

5,00  8.  Наста
внико
т 
обезб
едува 
соодв
етна 
основ
на и 
допол
нител
на 
литер
атура  

5,00  

2.  За 
време 
на 
наста
вата, 
наста
внико
т е 

5,00  9.  Наста
внико
т 
приме
нува 
совре
мени 
техно

4,75  
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посве
тен и 
преди
звику
ва 
интер
ес кај 
студе
нтите  

логии 
во 
реали
зација
та на 
наста
вата 
(компј
утери, 
софтв
ерска 
поддр
шка, 
инфор
мацис
ки 
бази и 
др.)  

3.  Наста
внико
т 
корис
ти 
совре
мени 
метод
и на 
наста
вна 
работ
а  

5,00  10.  Лична
та 
култу
ра и 
однос
от на 
наста
внико
т се 
на 
соодв
етно 
ниво  

4,75  

4.  Наста
внико
т ги 
мотив
ира и 
вклуч
ува 
студе
нтите 
во 
наста
вниот 
проце
с  

5,00  11.  Наста
внико
т е 
отвор
ен и 
доста
пен за 
консу
лтаци
и и 
сораб
отка 
со 
студе
нтите  

5,00  

5.  Наста
внико
т 
стиму
лира 
допол
нител
на 
актив

4,00  12.  Испит
ните/к
олокв
иумск
ите 
праша
ња се 
во 
рамки

4,75  
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ност 
за 
студе
нтите 
(израб
отка 
на 
дома
шна 
работ
а, 
проек
ти, 
семин
арски 
трудо
ви, ...)  

те на 
предм
етната 
прогр
ама и 
предв
идена
та 
основ
на 
литер
атура  

6.  Допол
нител
ните 
актив
ности 
се во 
функц
ија на 
зголе
мува
ње и 
прош
ирува
ње на 
знаењ
ата од 
предм
етот  

4,50  13.  Содр
жинат
а и 
струк
турата 
на 
испит
ните/ 
колок
виумс
ките 
праша
ња 
овозм
ожува
ат 
објект
ивно 
оцену
вање  

5,00  

7.  Наста
внико
т го 
реали
зира 
предв
идени
от 
фонд 
на 
часов
и  

5,00  14.  Оценк
ата е 
одраз 
на 
знаењ
ата и 
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III Оценка за научните, стручните, образовно-педагошките 
остварувања на кандидатот и предлог за избор 

 
По деталното разгледување на приложената документација и според оценката 

од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-
апликативната), Рецензионата комисија утврди дека кандидатот вонр.проф. д-р 
Цветановски Иле ги исполнува условите за избор во наставник од областите за кои 
е распишан конкурсот.  

Од поединечната оцена во точките 2, 3, 4, јасно е видливо долгогодишното 
искуство на д-р Цветановски Иле како успешен соработник и тоа 15 години работно 
искуство во стопанство – транспортна компанија, 10 год. како надворешен 
соработник и асистент, доцент и вонреден професор што постојано еволуира. 
Оспособеноста да води самостојни истражувања, да анализира проблеми и 
сублимира резултати, како и мотивираноста постојано да се надградува и да 
навлегува во совладување на современите достигнувања во областа на патниот 
сообраќај и транспорт, се доволна потврда дека се работи за сериозен работник кој 
истражува, се образува и се надградува. Тоа се огледа низ учеството во 
меѓународни и домашни научноистражувачки и применети проекти, добиените 
сертификати, објавените трудови на меѓународни конференции и во списанија, 
подготвеноста за воведување новини во наставно-образовниот процес на 
академските студии од прв, втор и трет циклус, како и објавените наставни 
помагала. Д-р Цветановски се покажува како амбициозна личност која држи до 
коректен однос кон академскиот, стручниот персонал и студентите, се одликува со 
креативни способности, подготвен да прифати работни задачи и обврски од 
предметите на коишто соработува и во подрачјето коешто го истражува.  

На релацијата соработник – академски и стручен персонал и соработник - 
студенти, тој покажува воља за професионална и тимска комуникација. 

Од претходниот преглед на активности во областа на наставно-
образовната, научно-истражувачката и стручно-апликативната дејност се гледа дека 
вонр.проф. д-р Цветановски Иле покажува забележителни резултати во сите три 
области.  

Во рамките на наставно-образовната дејност вонр.проф. д-р Цветановски  
води 9 предмети на прв циклус на студии (академски и стручни), 2 предмети на II 
циклус на студии (академски и стручни) и 2 предмети на III циклус на студии.  

Во делот на наyчно-истражувачката дејност, д-р Цветановски се истакнува 
со објавување на поголем број на трудови: 91 објавени трудови од кои 41 се 
објавени во периодот од последниот избор. Како автор и коавтор присуствувал на 
67 меѓународни конференции, 2 домашни конгреси, 5 меѓународни конгреси, 2 
стручни советувања и 2 научни собира.   

Д-р Цветановски бил член во 2 научни програмски одбори на меѓународни 
конференции. Тој има објавено 4 учебни помала во изминатите 4 години.  

Богата активност е покажана и во делот стручно-апликативната  
дејност. Д-р Цветановски изработил преку 200 сообраќајно-технички вештачења - 
експертизи, од кои 80 во периодот после изборот во звањето вонреден професор, 
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експертски елаборати и ревизии. Учествувал на 12 работилници, одржани во 
земјата и странство.  

Особено е важно да се истакне дека д-р Цветановски покрај поседувањето на 
А и Б професионални сертификати издадени од Комората на овластени архитекти и 
инженери на Македонија, Лиценцата за вештачење, тој поседува и лиценца за 
проценител на штети кај моторни возила и  овластен предавач во комората за 
проценители од страна на министерството за транспорт и врски на Р.Македонија.  

Вонр.проф.д-р Цветановски членува и во повеќе професионални здруженија 
и асоцијации. 

Прикажаните остварувања во наставно-образовната, научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност посочуваат дека се работи за 
кандидат кој покажува континуиран професионален напредок, преку сопствената 
надоградба, како квалитетен научен работник. 

Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската 
комисија со особена чест му предлага на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридки“, Битола, да го избере д-р Цветановски Иле во редовен професор од 
областите: Комбиниран (интегрален) сообраќај и Технологија на транспортни 
процеси, 
 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Ред. проф.д-р.сц. Никола Крстаноски – претседател 
  Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола с.р. 

2. Ред.проф.д-р.сц. Стоимко Златковски – член 
Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола с.р. 

3. Ред.проф.д-р.сц. Иво Дукоски – член 
Технички факултет – Битола, Универзитет во Битола с.р. 
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 Наставно – научниот совет на Техничкиот факултет – Битола, Универзитет 
“Св.Климент Охридски” – Битола, на седницата одржана на ден 21.06.2016 година со 
Решение бр.02-420/8 од 21.06.2016 година не именува за членови на Рецензентската 
комисија за избор на наставник од областите: Техничка механика и механика на цврсто 
тело; Челични конструкции; Патишта и аеродроми; Комунална хидротехника и 
застита на водите; Припрема за печатење и ДТП (Desktop Poblishing), рецензентската 
комисија во состав: 
 

1. Ред. проф. д-р Тале Герамитчиовски – претседател 
Технички факултет – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

 

2. Ред. проф. д-р Љупчо Лазаров – член 
Градежен факултет – Скопје, Универзитет “Св.Кирил и Методиј” – Скопје 

 

3. Ред. проф. д-р Пеце Митревски – член 
ФИКТ – Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

 
 Врз основа на решението и прегледот на доставените материјали, а во 
согласност со чл.130 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов: 

 

                              И З В Е Ш Т А Ј 

 На објавениот конкурс во дневниот весник “Вест” и “Коха” од 03.06.2016 
година за избор на наставник од областите: Техничка механика и механика на 
цврсто тело; Челични конструкции; Патишта и аеродроми; Комунална 
хидротехника и заштита на водите; Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Poblishing), се пријави кандидатот : 
 

1. Вон.проф.д-р Илисо Вилос дипл.град.инж. 
 

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатот, Рецензентската 
комисија го дава следното мислење и оценка. 
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БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 
Д-р. Илиос Вилос роден е 08.02.1962 год. во Битола. Основно училиште и 

гимназија (математичко-физичка насока во гимназија „Јосип Броз – Тито“) завршил 
во Битола. Во 1980/81 е упатен на отслужување на воениот рок. Во 1981/82 се 
запишал на Градежниот факултет во Скопје. Во учебната 1982/83 бил демонстратор 
по предметот Техничка механика. 

Студиите на Градежниот факултет – конструктивна насока ги завршува на 
30.04.1986 со просечна оцена 9,17 и со додипломска работа со наслов „Анализа на 
ротационо симетрични лушпи со методот на конечни елементи“.  

Во учебната 1987/88 се запишува на постдипломските студии на 
конструктивната насока на Градежниот факултет во Скопје. Постдипломските 
студии ги завршува на 11.07.1994 со магистерска тема „Моделирање и анализа на 
гумата и гумоликите материјали со методот на конечни елементи“ со што се 
стекнува со звањето магистер на технички науки. 

На 22.12.2006 на Техничкиот факултет во Битола со одбраната на 
дисертацијата „Прилог кон истражувањето на граничната носивост на врска со 
челична плоча и високовредни завртки од челични конструкции“ се стекнува со 
звањето доктор на технички науки.  

 
 

СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Дипломиран градежен инженер – додипломска работа на тема „Анализа на 
ротационо симетрични лушпи со методот на конечни елементи“, Градежен 
факултет Скопје 1986 

Магистер на технички науки – магистерска работа на тема „Моделирање и 
анализа на гумата и гумоликите материјали со методот на конечни елементи“, 
Градежен факултет Скопје 1994 

 
Доктор на технички науки – докторска дисертација на тема „Прилог кон 
истражувањето на граничната носивост на врска со челична плоча и високовредни 
завртки од челични конструкции“, Технички факултет Битола 2006 

 

ДВИЖЕЊЕ ВО СТРУКАТА  

 
1986 август - 1988 февруар  
Инженер за надзор во секторот за развој во ХМС Стрежево Битола 
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1988 февруар – 1992 октомври 
Помлад асистент по предметите Техничка механика, Јакост на материјали, 
Еластичност и пластичност на Градежен факултет Скопје 
 
1992 октомври – 2004 февруар 
Помлад асистент, а потоа и Асистент по предметите Механика, Јакост на 
материјали и Челични конструкции на Технички факултет Битола 
 
2004 февруар – 2006 септември 
Директор на ЈП Стрежево именуван од владата на Република Македонија 
 
2007 - 2012 
Доцент на Технички факултет Битола по група предмети Градежни материјали, 
Градежни конструкции во ниско и високо градба, Припрема за печатење и ДТП и 
Нацртна геометрија 
 
2012 до денес 
Вонреден професор на Технички факултет Битола по група предмети Градежни 
материјали, Градежни конструкции во ниско и високо градба, Припрема за 
печатење и ДТП и Нацртна геометрија 
 

 

НАСТАВНА ДЕЈНОСТ 

 

Од изборот за доцент на Технички факултет Битола, изведува настава на првиот 
циклус на студии по предметите: 
 
Нацртна геометрија 
Од зимскиот семестар во учебната 2006/2007 изведува настава по предметот 
Нацртна геометрија на VI-1 степен на Сообраќајниот отсек. На истиот отсек 
изведува настава по предметот на четиригодишните студии како изборен предмет 
(до нивно укинување од наставната програма).  
 
Железнички пруги  
Железнички јазли 
Во истиот период 2006/2007 на железничката насока од Сообраќајниот отсек 
изведува настава по предметите Железнички пруги и Железнички јазли. 
 

Компјутерски вештини 
Комунална инфраструктура  
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Со воведувањето на тригодишните стручни студии од зимскиот семестар 2007/2008 
изведува настава по предметите Компјутерски вештини и Комунална 
инфраструктура. 
 
Дигитално цртање  
Од зимскиот семестар во учебната 2007/2008 изведува настава по предметот 
Дигитално цртање на Графичкиот отсек. 
 
Дигитално сликање  
Од зимскиот семестар во учебната 2009/2010 изведува настава по предметот 
Дигитално сликање на Графичкиот отсек. 
 
Графички дизајн  
Од летниот семестар во учебната 2010/2011 изведува настава по предметот 
Графички дизајн на Графичкиот отсек. 
 
Апликативен софтвер  
Од зимскиот семестар во учебната 2007 до денес изведува настава по предметот 
Апликативен софтвер на четиригодиошните студиски програми на отсеците: 
Сообраќаен отсек – Сообраќајно транспортно инженерство, Машински отсек - 
студиска програма Машинство и тригодишни студии по Енергетика, Графички 
отсек – Графичко инженерство, Отсек за менаџмент – Индустриски менаџмент, 
Електротехнички отсек – Електроенергетски системи.  
 
Основи на градежништво 
Од 2008 изведува настава по предметот Основи на градежништво на заедничките 
интердисциплинарни студии по Информатика и техничко образование на 
Техничкиот и Педагошкиот факултет во Битола. 
 

Одбрани поглавија од теорија на еластичност и пластичност  
МКЕ во инженерска пракса 
На вториот циклус на студии на машинскиот отсек вклучен е во следните 
предметни комисии за реализација на наставата по предметите Одбрани поглавија 
од теорија на еластичност и пластичност заедно со Ред. проф. д-р Дејан Трајковски, 
МКЕ во инженерска пракса заедно со Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски. 
 

 

ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА 

 

• Член на Друштво за Механика на Македонија (ДММ) 
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• Член на Македонски Комитет за Големи Брани (МКГБ),  
член на претседателство на комитетот 2005-2009 

 

• Член на Друштво на Градежни Конструктори на Македонија (ДГКМ)  
2005 септември избран за потпретседател на друштвото 

2009 – 2013 реизбран за потпретседател на друштвото 

Моментално член на надзорен одбор на друштвото 

 

• Член на Комора на овластени архитекти и овластени инженери на Република 
Македонија од нејзиното основање 2005 до денес.  
Член на Собранието на Комора на овластени архитекти и овластени инженери 

на Република Македонија од нејзиното основање 2005 до 2012 (Собранието 

брои 65 членови и околу 7000 овластени инженери). 

 

• Член на Германско друштво за применета математика и механика “Gesellschaft fur 
Angewandate Mathematik und Mechanik.” (GAMM) 

 

• Член на Европското друштво за механика “European Mechanics Society” 
(EUROMECH) 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИЦЕНЦИ И ОВЛАСТУВАЊА 

 

1. ОВЛАСТУВАЊЕ А за ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ КАКО ОДГОВОРЕН 
ПРОЕКТАНТ од Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на 
овластени архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 

 

2. ОВЛАСТУВАЊЕ Б за ПРОЕКТИРАЊЕ НА ГРАДБИ КАКО ОДГОВОРЕН 
ПРОЕКТАНТ од Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на 
овластени архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 
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3. ОВЛАСТУВАЊЕ А за НАДЗОР НАД ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИ од 
Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на овластени 
архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 

 

4. ОВЛАСТУВАЊЕ Б за НАДЗОР НАД ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДБИ од 
Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на овластени 
архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 

 

5. ОВЛАСТУВАЊЕ А за РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА од 
Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на овластени 
архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 

 

6. ОВЛАСТУВАЊЕ Б  за РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА од 
Градежништво. Овластување бр. 2.0365 издадено од Комора на овластени 
архитекти и овластени инженери, Скопје 2009 

 

7. ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА ЕНЕРГЕТСКИ КОНТРОЛОРИ УП1 03-17/15 издадено од 
Агенција за енергетика на Република Македонија, Скопје 2015 

 

8. ОГРАНИЧЕНО ОВЛАСТУВАЊЕ ОД ОБЛАСТ: ГРАДЕЖНИШТВО за проценка 
на вредноста на претпријатијата со општествен капитал. Овластување бр.041 
Агенција на Р.М. за транформација на претпријатијата со општествен капитал, 
Скопје 1994 год. 

 

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ 

 

1. Член на Одборот за контрола на материјално – финансиско работење на ЈП за 
одржување на магистралните и регионалните патишта „МАКЕДОНИЈАПАТ“ 
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2. Т. Герамитчиоски, Ѓ. Тромбев, И. Вилос, В. Митревски, „АНАЛИЗА НА 
ПРИЧИНИТЕ ЗА ПОЈАВА НА ПОВИШЕНА БУЧАВА, ВИБРАЦИИ, 
ТЕМПЕРАТУРА НА АМБИЕНТОТ И НИВНО ШТЕТНО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ 
РАБОТОСПОСОБНОСТА НА РАБОТНИЦИТЕ ВО ИНДУСТРИЈАТА СО 
ИЗНАОЃАЊЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА НИВНО НАМАЛУВАЊЕ“ Министерство за 
Наука на Република Македонија, 1996-1999. 

3. Т. Герамитчиоски, Ѓ. Тромбев, И. Вилос, В. Митревски, „БУЧАВА И ВИБРАЦИИ 
ВО ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА“,Технички факултет Битола, Научно-
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ПАИД СИСТЕМ ЗА НАВОДНУВАЊЕ“, Научно истражувачки проект финансиран 
од Министерсво за образование на Р.Македонија, 2005.  
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ПОДОБРУВАЊЕ НА ТЕХНОЛОШКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ И 
ЕНЕРГЕТСКАТА ЕФИКАСНОСТ НА КОНВЕКТИВНИ СУШАРИ, МЗТ 
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ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА НА ПЕЛАГОНИСКИОТ РЕГИОН“ 
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2. Учество на конференција и стручна посета на брани и хидроцентрали по долината 
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5. E. Vilos, I. Vilos, "REVIZIJA NA GLAVEN PROEKT ZA 
REKONSTRUKCIJA NA FARBARA VO AD"FRINKO"-BITOLA", 
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6. E. Vilos, I. Vilos, K. Popovski, "REVIZIJA NA IZVEDBEN PROEKT 
NA BENZINSKATA PUMPA NA "JUGO-TUTUN"-DEMIR HISAR", 
Tehni~ki Fakultet - Bitola, 1993. 

7. E. Vilos, I. Vilos, "REVIZIJA NA PROEKT ZA SANACIJA I 
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NOEMVRI" FABRIKA ZA [ E] ER - BITOLA", Tehni~ki Fakultet - 
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8. E. Vilos, I. Vilos, "IZVE[ TAJ OD PRETHODNITE ISPITUVAWA 
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9. E. Vilos, I. Vilos, "STRU^NO - TEHNI^KI NADZOR NAD 
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10. E. Vilos, I. Vilos, "IZVE[ TAJ OD PRETHODNITE ISPITUVAWA 
NA BETONSKO @ELEZO φ6 I φ10 ZA POTREBITE NA 
GP"PELISTER" - BITOLA", Tehni~ki Fakultet - Bitola, 1994. 

11. E. Vilos, I. Vilos, "STRU^NO - TEHNI^KI NADZOR NAD 
SANACIJATA NA ^ETIRITE BLOKA NA STUDENTSKIOT DOM 
"KO^O RACIN" - BITOLA", Tehni~ki Fakultet - Bitola, 1994. 

12. E. Vilos, I. Vilos, "STRU^NO - TEHNI^KI NADZOR NAD 
SANACIJATA NA YIDANIOT OXAK H=56 NA KO@ARSKIOT 
KOMBINAT - BITOLA", DNU - Bitola, 1994. 
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13. E. Vilos, I. Vilos, "IZVE[ TAJ OD PRETHODNITE ISPITUVAWA 
NA BETONSKO @ELEZO OD RE[ ETKA NA "FERT" φ7 ZA 
POTREBITE NA GP"PELISTER" - BITOLA", Tehni~ki Fakultet - 
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14. I. Vilos, "GLAVEN PROEKT NA [ TALA ZA 20 KRAVI NA 
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15. Q. Anastasov, I. Vilos,"GLAVEN PROEKT ZA  PLANINARSKI DOM 
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16. I. Vilos, GLAVEN PROEKT ZA NOSIVA ^ELI^NA KONSTRUKCIJA 
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17. I. Vilos, V. Masalkovski, T. Desanov, GLAVEN PROEKT ZA ^ELI^NA 
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1998. 
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20. I. Vilos, T. Geramit~ioski, I. Mijakovski, "ELABORAT ZA OCENKA NA 
NOSIVOSTA NA ^ELI^NI POKRIVNO-FASADNI 
PROFILIRANI LIMOVI tip TP 20/100 i tip TP 40/250" АД Монтинг, 
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21. I. Vilos, T. Geramit~ioski, "REVIZIJA NA GLAVEN PROEKT ZA 
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22. I. Vilos, T. Geramit~ioski, "REVIZIJA NA GLAVEN PROEKT ZA 
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KONSTRUKTIVEN SISTEM ZA OBJEKTOT HRAM Sv. DIMITRIJA-
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23. I. Vilos, " REVIZIJA NA PROEKT MAGACIN LADILNIK-
FABRIKA ZA PRERABOTKA NA OVO[ JE I ZELEN^UK A.D. Bitola, 
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2000. 

24. I. Vilos, T. Geramit~ioski, "IZVE[ TAJ OD IZVR[ ENATA ANALIZA 
NA NOSIVOSTA NA SITNOREBRASTATA ME\ UKATNA 
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KONSTRUKCIJA NA D.O.U. DAME GRUEV-BITOLA", Bitola, April 
2001. 

25. I. Vilos "NADZOR NAD IZGRADBATA NA INDUSTRISKIOT 
KOMPLEKS NA MIKROSAM PRILEP", Prilep 2002. 

26. I. Vilos, T. Geramit~ioski, REVIZIJA NA GLAVEN PROEKT ZA 
ADAPTACIJA NA KINO 1-VI MAJ RESEN, Bitola, Oktomvri 2002. 

27. I. Vilos, J. Doj~inovski., I. Grujovski, P. Kondinski "GLAVEN PROEKT I 
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28. P.Kondinski,B.Vr`ovski,I.Vilos, ”ELABORAT ZA ZGOLEMUVAWE  NA  
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“STRE@EVO”-I FAZA, JP”Stre`evo”, Bitola, 2006 

29. I.Vilos “STRU^NO TEHNI^KI NADZOR NAD IZGRADBATA NA 
SIFON L=32m,F=1200mm,Q=1500 l/sek NA REKATA TRESKA” VO 
s.IZVOR,Ki~evo,2007. 

30. I.Vilos ” STATI^KA PRESMETKA NA ARMITANOBETONSKI KRST 
SO h=11m” VO s.LERA, Bitola,2007 

31. I.Vilos ” STATI^KA PRESMETKA NA ARMITANOBETONSKI 
NOSIVA KONSTRUKCIJA NA DELOVEN OBJEKT NA “PELAGONIJA 
KOMERC” - Bitola, DOO FORMI - Bitola Bitola,2007 

32. I.Vilos, T.Geramit~ioski “REVIZIJA NA OSNOVEN PROEKT NA 
STAMBENA ZGRADA P+5 NA KP 5871” ЈП заСтопанисување со стамбен и 
деловен и деловен простор на Р.М. -Tehni~ki fakultet -Bitola 2008 god. 

33. T.Geramit~ioski, I.Vilos, V. Mitrevski, Q. Traj~evski “IZVE[ TAJ NA 
SPROVEDENITE MEREWA NA BU^AVA VO “IDEAL [ IPKA”-
BITOLA “ –Tehni~ki fakultet –Bitola 2008  

34. I.Vilos “STRU^NO TEHNI^KI NADZOR NAD IZGRADBATA NA 
KANALIZACIONATA MRE@A VO s.Vrbovec, Kru{evo” DOO FORMI - 
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35. I.Vilos, T.Geramit~ioski, V.Miterevski.”ELABORAT ZA OCENKA NA 
NOSIVOSTA NA ^ELI^NI POKRIVNO-FASADNI 
PROFILIRANI LIMOVI TIP 20/150 i TIP 35/150” Tehni~ki fakultet-
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36. I.Vilos, “STRU^NO TEHNI^KI NADZOR NAD 
REKONSTRUKCIJATA NA AMBASADATA NA REPUBLIKA 
MAKEDINIJA VO REPUBLIKA SLOVENIJA”  Ministerstvi za 
nadvore{ni raboti na RM, Septemvri 2009 
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37. I.Vilos, T.Geramit~ioski, “KONTROLA NA NOSIVOSTA NA DRVENA 
POKRIVNA KONSTRUKCIJA NA HRAMOT Sv.BLAGOVE[ TENIE-
PRILEP”, Tehni~ki fakultet-Bitola,Bitola 2009 

38. I.Vilos, T.Geramit~ioski, V.Miterevski  “REVIZIJA NA АНАЛИЗАТА 
НА НОСИВОСТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКА КОНСТРУКЦИЈА НА ГАЛЕРИЈА 
ЗА ОБЈЕКТОТР ПРОИЗВОДЕРН ПОГОН НА ИМБ МЛЕКАРА АД-БИТОЛА”-
Tehni~ki fakultet -Bitola 2010 god. 

39. I.Vilos, V.Mitrevski, T.Geramit~ioski “ЕЛАБОРАТ ЗА СОСТОЈБАТА НА 
КОНСТРУКЦИЈАТА НА АРМИРАНОБЕТОНСКИТЕ ОБЈЕКТИ ВО РЕК 
“БИТОЛА”,Технички факултет Битола, Битола 2010 

40. И. Вилос, В. Митревски, „ РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА 
ЗА ОБЈЕКТ СЕМЕЈНО ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ, ГП 1.10, 
РЕОНСКИ ЦЕНТАР АЕРОДРОМ СКОПЈЕ“, Технички факултет Битола, Битола 
2011 

 

41. И. Вилос, В. Митревски, „ РЕВИЗИЈА НА ЕЛАБОРАТ ЗА ГРАДЕЖНА ФИЗИКА 
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42. И. Вилос, В. Митревски, Т. Герамитчиоски, „СТАТИЧКА ПРЕСМЕТКА НА 
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2011  
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ЛИМОВИ ТИП 20/150 И ТИП 36/167 ПРОИЗВОДСТВО НА МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ 
ДОО - Битола, Технички факултет Битола, Битола 2011 
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73 

 

 

46. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
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47. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
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D.O.O. "STOLI^ARA" - MAKEDONSKI BROD", 1994. 
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PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
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PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
"OGRA@DEN" A.D. ZA NEMETALI - STRUMICA", 1995. 

58. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
"JAVOR" PRETPRIJATIE ZA OBRABOTKA NA DRVO I PROMET - 
GOSTIVAR", 1995. 

59. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
"POVARDARIE" VINARSKA VIZBA A.D. so C.O. - NEGOTINO", 1995. 

60. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
A.D. "GROZD" - STRUMICA", 1995. 

61. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
A.D."PLAM-BIT" - BITOLA", 1995. 

62. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
A.D. "PEKAREV" - NEGOTINO", 1995. 

63. T. Geramit~ioski, I. Vilos, "IZVE[ TAJ ZA IZVR[ ENATA 
PROCENKA NA FAKTI^KATA SOSTOJBA I VREDNOST NA 
OSNOVNITE TEHNI^KI SREDSTVA I GRADE@NI OBJEKTI NA 
A.D."JUGOTEKS" - KAVADARCI, 1996. 
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СТРУЧНИ ПРОЕКТИ ПОСЛЕ ИЗБОРОТ НА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР 

 

64. И. Вилос, „ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА (РЕВИЗИЈА) НА ОСНОВЕН ПРОЕКТ ЗА 
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦРН МОСТ, БИТОЛА“ Технички факултет Битола, 
Битола 2012 

65. Љ. Трпезановски, И. Вилос, „ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД (НАДЗОР) НАД 
ГРАДЕЖНИОТ ДЕЛ ПРИ ИЗГРАДБАТА НА ФОТОНАПОНСКАТА 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА „ТОРПЕДО-СОЛАР ГТ“ 993,6 kW ВО С.ЕГРИ, 
БИТОЛА“Технички факултет Битола, Битола 2012 

66. Г. Јанкова, И. Вилос, Б. Пенџеркова, Љ.Трпезановски, С.Пановски, “ИЗВЕШТАЈ 
ОД ИЗВРШЕНАТА РЕВИЗИЈА НА ОСНОВЕН –ПРОЕКТ ЗА ДЕПОНИЈА ЗА 
ИНДУСТРИСКИ ИНЕРТЕН И НЕОПАСЕН ОТПАД, КО ПЕПЕЛИШТЕ 
ОПШТИНА НЕГОТИНО“ Технички факултет Битола, Битола 2012 

67. З. Софревски, Д. Најденов, И. Вилос, „ПРОЦЕНКА НА ИМОТОТ НА РУЕН 
ИНТЕРНАШНАЛ ТЕХНОЛОЏИС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ КОЧАНИ“, 
Агенција за судски вештачења А.С.В. дооел Скопје, Скопје 2013 

68. И. Вилос, „РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА Проект за 
одржување на коловоз на ул. „Васко Карангелевски“ со промена  на режим на 
сообраќај на крстосниците на ул. „Васко Карангелевски“ и ул. „Борис Кидриќ“ и на 
ул. „Васко Карангелевски“ и „Партизанска“ и на делот „Васко Карангелевски“ и 
„Партизанска“ Технички факултет Битола, Октомври 2013 

69. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
„ЕНЕРГО СДЛВ“ – Демир Капија, Технички факултет Битола, Октомври 2014 

70. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
„ЕНЕРГОПОВЕР-Н“ - Демир Капија, Технички факултет Битола, Октомври 2014 

 

71. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
„ЕНЕРГОПОВЕР-Н-Е1“ - Демир Капија, Технички факултет Битола, Октомври 
2014 
 

72. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
„ЕНЕРГОПОВЕР-Н-Е2“ - Демир Капија, Технички факултет Битола, Октомври 
2014 

73. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
„ЕНЕРГОПОВЕР-СДЛ-ЕХ1“ - Демир Капија, Технички факултет Битола, 
Октомври 2014 

74. Наташа Мојсоска, Сотир Пановски, Илиос Вилос, ЗАВРШЕН ИЗВЕШТАЈ за 
извршен надзор над изградбата на фотоволтаична сончева електроцентрала 
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„ЕНЕРГОПОВЕР-СДЛ-ЕХ2“ - Демир Капија, Технички факултет Битола, 
Октомври 2014 

75. И. Вилос, Надзор на изведба на фасада на постоечкиот објект на ФИКТ кој се 
реконструира и надоградува - Универзитет Св. Климент Охридски, ФИКТ, Битола 
2016 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДЕНТСКАТА АНКЕТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА 
ПРОФЕСОРОТ 

 
Според резултатите од студентската анкета Вон. проф. д-р Илиос Вилос е 

позитивно оценет по сите прашања во рамките на  студентската анкета. 
Во понатамошниот текст директно се прернесени резултатите од 

студентската анкета. 
 

Ред. 
број Прашање Средна 

вредност 

1. Наставникот е соодветно подготвен за 
реализација на наставата 4,11 

   

2. 
За врема на наставата, наставникот е 
посветени предизвикува интерес кај 
студентите 

4,11 

   

3. Наставникот користи современи методи 
на наставна работа 4,03 

   

4. Наставникот ги мотивира и в клучува 
студентите во наставниот процес 4,09 

   

5. 

Наставникот стимулира дополнителна 
активност кај студентите (изработка на 
домашна работа, проекти, семинарски 
трудови...) 

3,81 

   

6. 
Дополнителните активности се во 
функција на зголоемување и 
проширување на знаењата од предметот 

3,77 
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7. Наставникот го реализира предвидениот 
фонд на часови 

3,78 
 

   

8. Наставникот обезбедува соодветна 
основна и дополнителна литература 3,95 

   

9. 

Наставникот применува современи 
технологии во реализацијата на 
наставата (компјутери, софтверска 
поддршка, информациски бази и др.) 

4,08 

   

10. Личната култура и односот на 
наставникот се на соодветно ниво 4,41 

   

11. Наставникот е отворен и достапен за 
консултации и соработка со студентите 4,3 

   

12. 
Испитните / колквиумските прашања се 
во рамките на предметната програма и 
рпедвидената основна литература 

4,45 

   

13. 
Содржината и структурата на испитните 
/ колоквиумските прашања овозможува 
објективно оценување 

4,39 

   

14. Оценката е одраз на знаењата и 
постигнувањата на студентите 4,24 

   
Напомена: Прашањата од 1 до 9 се однесуваат на категорија Квалитет на настава, 
од 10 до 11 на Однос кон студентите и од 12 до 14 на Оценување на студентите. 

Од табелата се гледа дека вкупната просечна оценка на Вон. проф. д-р Илиос Вилос 
е 4,11 од 74 анкетирани студенти. 
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ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ, ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ 
ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ 

 
 Од деталното разгледување на приложената документација и според оценката 
од трите области ( наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-
апликативната), Рецензионата комисија утврди дека кандидатот Вонр. проф. д-р 
Илиос Вилос  ги исполнува условите за избор на наставник од областите за кои е 
распишан конкурсот. 
 Кај кандидатот јасно е видливо долгогодишното искуство во наставно 
образовниот процес прво како помлад асистент на Градежниот факултет во Скопје  
и асистент а потоа како доцент (5 години) и вонреден професор (5 години) на 
Техничкиот факултет во Битола. Во овој период изведува настава од предметите 
кои се во врска со областите за кои е избран.  Во периодот од изборот до денес 
изведува настава по 10 (десет) предмети на првиот циклус на студии од  кои во 
моментот активно изведува настава во 6 предмети од академските и стручните 
студии на првиот циклус и 1 еден предмет од вториот циклус на студии. За 
потребите на наставата е автор и ко-автор на три учебни помагала и ко-автор е на 
еден основен учебник. Вон. проф. д-р Илиос Вилос е член на комисии за оценка и 
одбрана на (3) три докторски и (6) шест магистерски трудови. 
 Во делот на научно истражувачката дејност вон.проф. д-р Илиос Вилос има 
објавено 56 (пеесет и шест) научни трудови во часописи, меѓународни конференции 
и зборници од кои 10 (десет) во периодот после последниот избор. 
 Богата активност кандидатот Вон. проф. д-р Илиос Вилос покажува во 
стручно апликативната дејност. Има изработено 75 стручни проекти од кои 12 
(дванаесет) во периодот после последниот избор. Исто така Вон. проф. д-р Илиос 
Вилос има учествувано на 8 (осум) стручни престои во странство во организација 
на еминентни меѓународни организации. Вон.проф. д-р Илиос Вилос поседува: А 
овластување за проектирање на градби како одговорен проектант, А овластување за 
надзор за изведување на градби и А овластувања за ревизија на проектна 
документација издадени од Комората на овластени архитекти и инжинери на Р. 
Македонија. Вон. проф. д-р Илиос Вилос исто така  поседува овластување за 
енергетски контролори издадено од Агенција за енергетика на Р.Македонија.  
 Вон. проф. д-р Илиос Вилос членува во повеќе професионални здруженија и 
асоцијации во земјата и странство. 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА 

 
 Врз основа на погоре изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во 
предвид вкупната научна, научно-истражувачка, стручна, апликативна и наставно-
педагошка активност, може да се заклучи дека кандидатот Вон. проф. д-р Илиос 
Вилос покажува континуиран и сеопфатен напредок во научната и стручната мисла. 
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Рецензентската комисија утврди дека кандидатот Вон. проф. д-р Илиос 
Вилос ги исполнува сите услови од Законот за високо образование за избор во 
звање Редовен професор. 

На основа на изнесените образложенија, Рецензентската комисија има чест и 
задоволство да му предложи на Сенатот на универзитетот Св. „Климент Охридски“ 
– Битола, Вон. проф. д-р Илиос Вилос да го избере во звање Редовен професор во 
областите: Техничка механика и механика на цврсто тело; Челични конструкции; 
Патишта и аеродроми; Комунална хидротехника и застита на водите; Припрема 
за печатење и ДТП (Desktop Poblishing),  

 

Битола 16.08.2016 год. 

 

Членови на Рецензентска комисија: 

 

 

1. Ред. проф. д-р Тале Герамитчиовски – претседател  с.р. 
Технички факултет – Битола,  

Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

 

2. Ред. проф. д-р Љупчо Лазаров – член  с.р. 
Градежен факултет – Скопје,  

Универзитет “Св.Кирил и Методиј” – Скопје 

 

3. Ред. проф. д-р Пеце Митревски – член  с.р. 
ФИКТ – Битола,  

Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД 

ОБЛАСТИТЕ АГРЕГАТИ И ЕЛЕКТРАНИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ И 

СИСТЕМИ, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА  

НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 
Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областите 

Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника, 
објавен во весникот “ВЕСТ” и “КОХА” на 03.06.2016год., Наставно-научниот совет 
при Техничкиот факултет - Битола, на својот состанок одржан на 21.06.2016год. со 
решение бр. 02-420/10 од 21.06.2016 год. формира Рецензентска комисија за избор 
на наставник, во состав: 
 

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

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

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

 

По разгледувањето на конкурсните материјали Рецензентската комисија го 

донесува следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
На распишаниот конкурс од 03.06.2016год. за избор на наставник од 

областите Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и 
Електротехника се пријави следниот кандидат: 

 

1. Д-р Миле Спировски, дипл. ел. инж. 
 

 

1. Основни биографски податоци 
 

 Кандидатот  д-р Миле Спировски дипл. ел. инж. е роден на 23.07.1977 
год. во Битола. Во 2001 год., дипломирал на Електротехничкиот факултет во 
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Скопје, на насоката електроенергетика со просечен успех 8,57, со што се стекнал со 
стручен назив дипломиран електротехнички инженер.  

Во 2002 год. се запишал на постдипломски студии на Електротехничкиот 
факултет во Скопје, на насоката Електрични централи и разводни постројки. 
Испитите на постдипломските студии ги положил со просечна оцена 10. 
Кандидатот магистрирал во 2007 год. на Електротехничкиот факултет во Скопје, на 
споменатата насока со магистерскиот труд: “Оптимизација на дневни режими на 
работа на хидраулично поврзани хидроелектрични централи”.  

Во 2008 година пријавил докторска дисертација на Факултетот за 
електротехника и информациски технологии на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје. Извештајот од комисијата за подобност на темата за 
докторската дисертација со работен наслов: “Формирање на режими на работа за 
искористување на хидропотенцијалот на реките Треска, Црна и Вардар” e прифатен 
од Наставно-научниот совет при Факултетот за електротехника и информациски 
технологии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а со академски 
степен доктор на технички науки се стекнува по одбраната на докторската 
дисертација на 11.11.2011год.  
 Кандидатот е вработен во 2005год. на Техничкиот факултет во Битола како 
помлад асистент, а во 2008 избран е за асистент на Техничкиот факултет – Битола, а 
во 2012 е избран за наставник во звање доцент на областите за кои конкурира и каде 
и денес работи.  
 Кандидатот е член на Македоскиот комитет МАКО ЦИГРЕ, Здружение на 
енергетичари на Македонија ЗЕМАК, Комора на овластени архитекти и инженери и 
Комора на вешти лица. 
 Кандидатот поседува Овластувања од Комората за архитекти и инженери за 
Проектирање – А, Ревизија – А, Надзор – Б, Изведба – Б, Овластување за енергетски 
контролор од Агенција за енергетика на Република Македонија, Овластување за 
вештачење од областа на Техничките науки. 

Кандидатот поседува компјутерски вештини за: HECDss Vue, HEC5, 
PROLITE 4, Matlab, користење на CalcuLux софтвер за електрично осветлениe, 
Користење на Dialux  софтвер за електрично осветлениe, користење на AutoCad  
при проектирање на електрични инсталации и осветлување 

Од странските јазици, има активно познавање на англискиот јазик.  

 

 
2.   Наставно-образовна дејност на кандидатот 

 

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

Кандидатот е вработен во 2005год. на Техничкиот факултет во Битола како 
помлад асистент, а во 2008 избран е за асистен на Техничкиот факултет – Битола, а 
во 2012 е избран за наставник доцент на областите за кои конкурира и каде и денес 
работи. Кандидатот Миле Спировски е раководител на Електротехничкиот отсек. 

 

 

3.   Научно-истражувачка дејност на кандидатот 
      Научни и стручни трудови 

 

1 Calculation od parameters of Three-Phase Induction motor with Double Squirrel Cage FEM 
3D, Blagoja Arapinoski, Mirka Popnikolovska Radevska, Vesna Ceselkovska, Mile 
Spirovski, Metodija Atanasovski, ICEST, 2016, Ohrid, R.Makedonija 

2 Electromagnetic analysis on Three-Phase induction Motor with Cage with FEM 2D, Nikolce 
Talevski, Mirka Popnikolovska Radevska, Blagoja Arapinoski, Mile Spirovski, ICEST, 
2016, Ohrid, R.Makedonija 

3 Analysis of the Grounding System of the Mines with Surface Ehploitation,  N. Acevski, M. 
Spirovski, M. Atanasovski, B. Stevanovski,  ICEST, june 2015, Sofija Bugarija 

4 Биогасна електрана со моќност од 2MW во Логоварди, од проект до реализација, 
Наташа Мојсоска, Миле Спировски, Mako Cigre 2015,  Охрид, Р.Македонија 

5 Определување на параметрите на трифазен асинхрон мотор со двоен кафезен ротор 
преку тридимензионална пресметка на магнетно поле Благоја Арапиноски, Радевска 
Попониколовска Мирка, Весна Чешелковска, Миле Спировски, Mako Cigre 2015,  
Охрид, Р.Македонија  

6 Компензација на реактивна енергија кај долги неоптоварени комбинирани водови во 
дистрибутивни среднонапонски мрежи, Миле Спировски, Трајковски Христо, Ацевски 
Николче, Наташа Мојсоска, Mako Cigre 2015,  Охрид, Р.Македонија 

7 Примена на стандардизирани решенија при проектирање на типски и адаптирани 
дистрибутивни трафостаници 10(20)/0,4kV,  Миле Спировски, Трајковски Христо, 
Ацевски Николче, Благоја Арапиноски, Mako Cigre 2015, Охрид, Р.Македонија  

8 Анализа на извезените потенцијали во 6 кВ кабелска мрежа на рудникот Суводол, Н. 
Ацевски, М. Спировски, Е. Стојковска, А. Ацевски, МАКО ЦИГРЕ, Охрид, септември 
2015 г. 

9 Computer methods for the analysisis of systems in short grounding conections on 
overhead line – enhancing features  N. Acevski, M. Spirovski, N. Dobrusevski,  
International simposium, Energetics 2014, ZEMAK, Struga, Makedonija 

10 Математички модели за трансфер на хидрографи низ акумулации и канали, Миле 
Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2014, Битола, Р.Македонија 
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11 Dinamic characteristics of a DFIG wind turbine connected to the transmission power system 
of Republic of Macedonia, Blagoj Stevanovski, Mile Spirovski, Mile Joncevski, 
Internacional Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives – Turkey 
2013 

12 Динамички режим на работа на ветерен парк, Миле Јончевски, Миле Спировски, 
Благоја Стевановски, Mako Cigre 2013,  Охрид, Р.Македонија 

13 Софтверска анализа на дневна и месечна работа и избор на опрема на ХЕЦ Козјак, 
Миле Спировски, зборник на ТФБ Битола, 2013, Битола, Р.Македонија 

14 Hydro-power Stations in Macedonia and Potential of the Vardar, Treska and Crna Rivers, 
A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE 2011, Slovenia 

15 Justification for build HPP Cebren and HPP Galiste with more off one aggregates, 
A.Arsenov, M.Spirovski, DEMSEE, Greece, 2010 

16 Analysis of cascade work in hydro power plants and produce of energy in elektroenergetic 
systems, Srbija, Zlatibor, IEEP 2010, M.Spirovski, A.Arsenov; 

17 Mathematical model for water use and transfer of hydrograph between two and more hydro 
power plants, Srbija, Vrnjacka banja, 2010, M.Spirovski, A.Arsenov; 

 

18 Mathematical model for water use and transfer between hydro power plants ICEST, Ohrid, 
2010 M.Spirovski, A.Arsenov. 

 

Развојно-истражувачка дејност 

 

19 Стојанче Нусев, Андријана Боцевска, Миле Спировски: Технологија за брзо и ефтино 
усвојување на производство на леани производи од легури со температура на леење до 
530°С и пластични делови од полиуретан, епоксидни смоли и полиестери, финансиран 
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2004-2005, 

20 Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Модели за анализа и мерки за 
подобрување за заштита налуѓето од превисоки напони на допир и чекор во рудници 
со површинска експлоатација финансиран од Министерството за образование и наука 
на Р. Македонија, 2006-2007, 

21 Николче Ацевски, Ристо Ачковски, Миле Спировски: Подобрување на условите за 
безопасност од аспект на заштитата на луѓето во околина на трафостаници финансиран 
од Министерството за образование и наука на Р. Македонија, 2008-2009, 

 

 

Стручно-апликативна дејност 

 

 Studii,  proekti, elaborati, nadzori, izvedbi, stru~ni mislewa. analizi,  

izve{ta i stru;na pomo{ na stopanstvoto 
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1. Tehni~ka dokumentacija - izvedben proekt za revitalizacija na postojanata 
TS 10 kV Monopol razvodna kelija izvod Pe{na vo JP ESM Podru`nica 
Elektrodistribucija Makedonski Brod Mehanotehnika Bitola. 2000, 
(proektant) 

2. Proekt za priklu~en me{ovit 10 kV vod i 0,4 kV vodovi za limena 
blindirana distributivna TS  10 kV “ proizvodna zona“ Drugovo i LBTS 
10/0,4 kV, 630kVA Mehanotehnika Bitola. 2000, (proektant). 

3. Glaven proekt za gromobranska instalacija za objektite: gara`i-mehani~ka 
rabotilnica, blagajna i inkasatorski prostorii i portirnici vo JP ESM 
Podru`nica Elektrodistribucija Makedonski Brod Mehanotehnika Bitola. 
2000, (proektant) 

4. Tehni~ka dokumentacija-izvedbeni proekti na ~etiri distributivni TS 
10/0,4kV 630kVA Sobranie, Gimnazija, Tajmi{te i hotel Union vo Ki~evo i 
monta`a, ispituvawe i pu{tawe vo rabota, Mehanotehnika Bitola. 2000/2001, 
(proektant i izveduva~); 

5. Tehni~ka dokumentacija za novo tehni~ko re{enie na zazemjitelniot sistem-
rabotno i za{titno zazemjuvawe na LBTS 10/0.4kV, 630kVA vo proizvodna 
zona na Op{tina Drugovo,  2001, (proektant); 

6. Izgradba na priklu~en me{ovit 10 kV i 0,4 kV vodovi i TS  LBTS 10/0,4 kV, 
630kVA proizvodna zona-Drugovo Mehanotehnika Bitola. 2002, (odgovoren 
izveduva~-rakovoditel na gradili{te); 

7. Glaven proekt za integralno razre{uvawe na problemot za popravka na 
faktorot na mo}nost-kompenzacija na jalovata komponenta na potro{enata 
elektri~na energija vo ESM - M. Brod,  2002(proektant); 

8. Studija za tehni~ki zagubi na el. energija vo 10/0.4kV vodovi, kablovi, 
transformatori i merewe vo ESM - M. Brod,  2002(proektant); 

9. Proekt za tehni~ki zagubi na elektri~na energija vo 10kV mre`a, ESM - M. 
Brod,, 2002(proektant); 

10. Elaborat za ispituvawe na relejna za{tita vo razvodnite postrojki vo 
objektite na AD Toplifikacija Skopje,  2003(koavtor); 

11. Glaven proekt za vgraduvawe na distantna za{tita tip LZ32 vo pole 8 vo TS 
110/35kV vo HEK Jugohrom - Jegunovce,  2003(proektant); 

12. Izve{taj od ispituvawata na zazemjuvaweto, otporot na struen krug i 
otporot na izolacijata na novite instalacii za klima komorite vo objektot 
Uprava za javni prihodi Skopje, 2003, (koavtor); 

13. Stru~en nadzor nad izvedbata na agregatska postrojka so avtomatski dizel 
elektroagregat od 200kVA na objekt GTC [ eherezada  Bitola, 
Mehanotehnika, 2003 (odgovoren ovlasten nadzor); 

14. Glaven proekt za novo tehni~ko re{enie za protivpo`arna za{tita na 
energetsite transformatori vo ET Oslomej - Oslomej so izbor na optimalno 
re{enie so matemati~ko modelirawe na sistemot Mehanotehnika Bitola. 
2004, (proektant); 

15. Realizacija i stru~en nadzor na elektro delot pri izvedbata na glavniot 
proekt na tehni~ko unapreduvawe i osposobuvawe na sistemot za za{tita od 
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po`ar na energetskite transformatori AT1, BT1 i BT2 vo REK Oslomej 
Mehanotehnika Bitola. 2004, (nadzor) 

16. Izve{taj za ispituvawe na kondenzatorskite baterii vo trafostanicite vo 
objektot TO Zapad na AD Toplifikacija Skopje, 2004(koavtor); 

17. Stru~no mislewe i realizacija i po I.br.5494/97 anga`iran vo ime na 
doveritelot Univerzitet Sv. Kiril i Metodij Skopje so polnomo{no br.03-
342 od 17.06.2004god. od Osnoven sud Skopje I, 2004 (realizator) 

18. Stru~en nadzor nad  izvedba na elektri~ni  instalacija na kotlara 

2MW,   hidrostanica za sanitarna voda i avtomatika     na     toplotna     

komora   na objekt [ eherezada Bitola, Mehanotehnika Bitola 2004-2005 

(odgovoren ovlasten nadzor) ; 

19. Stru~en nadzor nad izvedba TS 10/0,4kV 2h630kVA na objekt Gradski reonski 
pazar Bitola Mehanotehnika Bitola 2006 (odgovoren ovlasten nadzor); 

20. Nadzor nad izveduvawe na 10kV priklu~ok od TS Vero i TS Ohridska za 
napojuvawe na TS 2h630 kVA na objekt Gradski reonski pazar Bitola, 
Mehanotehnika Bitola 2006 (odgovoren ovlasten nadzor); 

21. Revizija na glaven proekt teh.br.31/07/06 od 01.08.2006 za izgradba na STS 
10/0,4 kV, 50kVA i 10 kV vozdu{en vod Pelister-Bitola 2006 (sorabotnik 
revident) 

22. Odgovoren proektant faza elektri~ni instalacii na osnoven proekt za 
adaptacija na stanben vo deloven prostor na individualen stanben objekt 
br.04-99 od 02.09.2006 na ul.Sterjo \ or|iev br.1, Bitola 2006 (odgovoren 
proektant) 

23. Stru~en nadzor nad izvedbata na nadvore{no elektri~no osvetluvawe na  
soobra}ajnici i parking komplet na objekt Gradski reonski pazar Bitola,  
Mehanotehnika Bitola 2007 (odgovoren ovlasten nadzor); 

24.  Tehni~ki pregled na objektot Kotlara Zdravstven dom JZU Kru{evo so 
re{enie, 2007, (~len na komisija) 

25. Revizija na proekttna tehni~ka dokumentacija za snabduvawe so elektri~na 
energija na objekt pilana Crvena voda s.Botun, Debarca, Ohridsko, Tehnika 
Ditebo Bitola, 2008 (revident); 

26. Tehni~ka dokumentacija-faza Elektrika za individualna stanbena zgrada na 
Petrovska Sne`ana ul.[ iroka br.7 Bitola,2008, (odgovoren proektant); 

27. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-07 od 16.05.2009 objekt privatna 
zdravstvena ordinacija za protetika na Valentin Popovski ul.@elezni~ka 
bb Bitola, 2009 (sorabotnik revident) 
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28. Osnoven proekt faza Elektrika br.1-20 od 25.06.2009 objekt na individualna 
stanbena zgrada na ul.Vasko Karangelevski REMO 2/2 Bitola na Fejzula 
Xelal, 2009 (sorabotnik revident); 

29. Osnoven proekt faza Elektrika na objekt stanbena zgrada P+3 na ul. 
Mavrovska br 11 i 13,  2009 (odgovoren proektant); 

30. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-25 od 23.07.2009 za proizvoden pogon na 
mebel i stolarija na ul. Industriska bb TEHNOS Kompani Bitola, 2009 
(sorabotnik revident); 

31. Osnoven proekt faza Elektrika br.01-27 od 27.07.2009 objekt potkrovje na 
individualna stanbena zgrada na ul.Vasko Karangelevski REMO 2/2 Bitola 
na Ru`inska Trendafilka, 2009 (sorabotnik revident); 

32. Tehni~ka dokumentacija ednopolna {ema i energetsko optovaruvawe na 
deloven objekt, br.04-349 od 19.08.2009 za proekt DOO Trikota`a (star 
Bitolateks) ul. Industriska bb KP12831 KO Bitola, na Traj~evski Zlatko 
ul 8-ma, br.32 Bitola, Mehanotehnika-Bitola, 2009, (odgovoren proektant); 

33. Tehni~ka dokumentacija - ednopolna {ema i energetsko optovaruvawe na 
deloven objekt, br.01/2009 od 01.10.2009 za deloven objekt DOO KANDIKO 
Bitola ul. Industriska bb - (star Bitolateks) na Rade Hristovski, 
Elektrogopet DOO Bitola 2009, (odgovoren proektant); 

34. Proekt za podgotvitelni raboti Elektrotehni~ki del. Elektri~ni 
instalacii i oprema za priklu~ok na elektri~nata mre`a. Osnovni 
relevantni parametri i elektri~en bilans na priklu~okot. Za ugostitelski 
objekt vo stopanski kompleks Mala Tumba s. Dihovo, Bitola, investitor 
Simonovski Peco od Bitola , br.sl.2009 od  20.10.2009, Elektrogopet, 2009, 
(odgovoren proektant); 

35. Proekt za podgotvitelni raboti Elektrotehni~ki del. Elektri~ni 
instalacii i oprema za priklu~ok na elektri~nata mre`a. Osnovni 
relevantni parametri i elektri~en bilans na priklu~okot. Za deloven 
objekt na ul. Industriski pat bb. (star Bitolateks) investitor DOOEL 
Avto Komerc Bitola, br.sl.2009 od 20.10.2009, Elektrogopet, 2009, 
(odgovoren proektant); 

36. Osnoven proekt na Trafostanica 20/10/0,4kV 160kVA Topol~ani Prilep, 
investitor Elterm, 2009, (odgovoren proektant) 

37. Osnoven proekt faza elektrika manastirski komleks Pasinoruvci 2009, 
(odgovoren proektant); 

 

 



87 

 

38.  Osnoven proekt za Transformatorska stanica 20(10)/0,4 kV 1000 kVA na 
objekt DPUT Migros Bitola 

39. Osnoven proekt za Elektrika - proizvodstvo na CO2 na objekt Vazar DOO  

40.  E-08-112 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Песочани 1“ (КО 
Песочани) - Општина Дебарца; 

41. Е-08-113 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Грашница“, делница ТС „Черешни“ 
- ТС „Механизација Трудбеник“ (КО Оровник) – Општина Дебарца; 

42. Е-08-114 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Грашница“, делница ТС 
„Аеродром“ - ТС „Черешни“ (КО Оровник) – Општина Дебарца; 

43. Е-08-115 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Волино“, делница ТС 
„Таци 2“ - ТС „Аеродром“ (КО Горенци и КО Оровник) – Општина Дебарца; 

44. Е-08-116 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба:  Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Волино“, делница 
с.Требеништа (КО Требеништа) – Општина Дебарца; 

45. Е-08-117 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна 
градба: Каблирање на 10 kV надземен вод „Мешеишта-Ботун“, делница ТС 
„Мешеишта 1“ - спој со 10 kV вод „Мешеишта-Волино“ (КО Мешеишта) –
 Општина Дебарца; 

46. Е-08-118 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Требеништа 3“ (КО 
Требеништа) - Општина Дебарца; 

47. Е-08-119 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Требеништа 1“ (КО 
Требеништа) - Општина Дебарца; 

48. Е-08-120 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Мешеишта 4“ (КО 
Мешеишта) - Општина Дебарца; 

49. Е-08-121 Проект за инфраструктура за линиска инфраструктурна градба: 
Каблирање на 0.4 kV надземна мрежа од ТС 10/0.4 kV „Мешеишта 1“ (КО 
Мешеишта) - Општина Дебарца; 

50. Ревизија на основен проект за електрични инсталации на Општа Болница 
Охрид. 

 
 
4. Наставна дејност 

 

Прв циклус на студии (студиска програма ЕЕС академски студии на ТФБ):  
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• Предавања и вежби по предметите: Електрични централи, Техника на висок 
напон, Планирање и погон на електрични централи 

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

• Ментор на 20 дипломски работи 

 

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

• Технонергетски анализи и инвестирање во обновливи извори на 
електрична енергија  

• Член на комисија за одбрана на два магистерски труда. 
• Ментор на 1 одбрана на магистерска работа 

5. Резултати од студентска анкета за евалуација на професорот  
 
  Врз основа спроведените студентски анкети на ТФБ во учебната 

2014/2015 (претходна учебна) година ја имам добиено следната средна оценки од 

студентите:  9,1 од можна максимална 10,00. 

 
 

6. Оценка за наставно-образовните, научно-истражувачките и стручно 
апликативните остварувања на кандидатот  

 
Од биографските податоци и приложените научни трудови, дипломи и 

сертификати, рецензионата комисија утврди дека кандидатот доцент д-р Миле 
Спировски ги исполнува условите за избор наставник од областите за кои е 
распишан конкурсот.  

Од поединечната оцена во однос на наставно-образовната дејност дадена 
во точките 1 и 2 јасно е видливо долгогодишното искуство на д-р Миле Спировски 
како успешен соработник прво како помлад асистент, асистент и до денес како 
доцент на Техничкиот факултет во Битола на Електротехничкиот отсек. За време на 
својот ангажман води предмети кои се поклопуваат со областите дадени во 
конкурсот. 

Кандидатот д-р Миле Спировски е член на испитни комисии на 2 (втор) 
циклус на студии и бил ментор на една Магистерска работа. Исто така била ментор 
на 20 дипломски работи, член на комисии за одбрана за дипломски работи и член на 
комисија за одбрана на два магистерски труда. 
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Моментално извршува функција на Раководител на Електротехничкиот 
отсек при Техничкиот факултет. 

Кандидатот д-р Миле Спировски во доменот на научно-истражувачката 
работа има објавено 18 трудови од кои најмалку 5 на меѓународни конференции. 

Исто така, кандидатот покажува голема умешност во професионалната и 
тимска комуникација, како со своите колеги, претпоставени, така особено се 
истакнува нејзиниот коректен однос со студентите. 

Во однос на стручно-апликативната дејност може да констатираме дека 
кандидатот д-р Миле Спировски има голема соработка со стопанството и значајна 
улога во решавање на практични инжинерски проблеми од областа на 
електротехниката и електромашинството. Неговото постојано усовршување и 
надоградување со посети на конференции, семинари, поседување на овластувања и 
практична работа резултира со плодна апликативна дејност. Има учествувано во 
проектирање, ревизии, надзор и изведби на објекти од електроенергетскиот сектор, 
дел од нив се биогасни централи, станбени згради, деловни комплекси и др. 

 
 

 
7. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на изложените податоци, Рецензентската комисија констатира 
дека кандидатот на конкурсот за избор на наставник од областите Агрегати и 
електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника, д-р Миле 
Спировски, во целост ги исполнува условите пропишани со Законот за високото 
образование за избор во наставничко звање на универзитетите во Република 
Македонија.   

Кандидатот доцент д-р Миле Спировски и досега како доцент по предмети 
од области од конкурсот и во досегашната работа се истакнува, како во 
комуникацијата со студентите, така и во успешното пренесување на знаењето и 
искуството. Анализирајќи ги досегашните негови трудови и областите на научно 
истражување, како и докторската дисертација, може да се заклучи дека неговата 
научно-истражувачка дејност се поклопува со проблематиката што ги опфаќа 
областите во конкурсот. Кандидатот се потврдува како докажан научен и стручен 
работник, успешно ангажиран во научно-истражувачката работа со презентирани и 
верифицирани резултати на многу меѓународни конференции и списанија. Исто 
така д-р Миле Спировски со своите досегашни постигнувања врши спрега помеѓу 
научно-истражувачката, стручната и апликативната работа, применувајки ги 
научните сознанија во практиката со имплементација на своето знаење во 
инжинерски проблеми, што е видливо од големиот број на апликативни 
реализирани проекти.  

Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензентската комисија со задоволство 
му предлага на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет во Битола, да го 
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избере кандидатот д-р Миле Спировски во звање вонреден професор од областите: 
Агрегати и електрани, Електроенергетски мрежи и системи и Електротехника. 
 

 

  

Рецензентска комисија 

 

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

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

3. Ред. проф. д-р Љупчо Трпезановски – член, с.р. 
      Технички факултет – Битола 
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                                                                                РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 

ОБЛАСТИТЕ ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ И ТЕХНОЛОГИИ (21201), ПРОГРАМСКИ 
ЈАЗИЦИ И СИСТЕМИ (11003), ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕТОДОЛОГИЈА НА 
ПРОЕКТИРАЊЕ НА СМЕТАЧКИ СИСТЕМИ (ХАРДВЕРСКИ СИСТЕМИ, 

СОФТВЕР)(21207) и ДРУГО- МЕНАЏМЕНТ НА ИКТ (21208) 
 

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии - Битола, при Универзитетот Св. "Климент Охридски" Битола на својата 
редовна седница одржана на ден 28.06.2016 година, со Одлука бр. 02-411/4 од 
28.06.2016,   формира Рецензиона комисија во состав: 

 

1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски,  ФИKT- Битола, претседател 
2. Ред. проф. д-р Илија Јолевски, ФИКТ - Битола, член 
3. Вонр. проф. д-р Љупчо Антовски,  ФИНКИ - Скопје, член 

 

со задача да подготви реферат за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања од областите: Програмски јазици и технологии (21201); Организација и 
методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) 
(21207); и Друго- Менаџмент на ИКТ(21208), врз основа на објавениот конкурс во 
весникот "Нова Македонија" бр.23.782 и „Коха”од 13.06.2016. 

Комисијата ги разгледа поднесените материјали и врз основа на истите има 
особено задоволство и чест на Наставно-научниот совет на Факулетот за информатички 
и комуникациски технологии да го поднесе следниот 

 

                                       И З В Е Ш Т А Ј 

Комисијата по добивање на доставените материјали, согласно условите 
предвидени во конкурсот констатира дека на објавениот конкурс во весниците "Нова 
Македонија" и "Коха" од 13.06.2016 година,  за избор на наставник во сите наставно-
научни звања од областите: Програмски јазици и технологии (21201); Организација и 
методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) 
(21207); и Друго- Менаџмент на ИКТ (21208), се пријави само кандидатот д-р Рамона 
Маркоска, дипл.ел.инж., доцент на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии во Битола. Комисијата исто така констатира дека поднесените материјали се 
навремени и целосни и дека се исполнети сите услови предвидени со Законот за високо 
образование и актите на Универзитетот Св. "Климент Охридски" Битола. 
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1. Основни биографски податоци 
 

Д-р Рамона Маркоска, дипл. ел.инж,  е родена  на 13.07.1963 година во Прилеп, 
каде завршува  основно и средно образование со континуиран одличен успех.  

Дипломира на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1991 година, со што се 
здобива со звањето дипломиран електротехнички инженер – насока електроника и 
телекомуникации. Во 1994 година, на Педагошкиот факултет во Скопје, дооформува  
педагошка доквалификација.  

Во мај 2008 година на Техничкиот факултет во Битола го одбрани магистерскиот 
труд со наслов „Стратегиски менаџмент на е-бизнис трансформација за мали и средни 
претпријатија во Р.Македонија“, со што се стекна со академски степен – магистер.  

Во ноември 2011 година на Техничкиот факултет Битола ја одбрани докторската 
дисертација под наслов „Менаџмент на информатичко-комуникациските технологии кај 
дигитални бизнис екосистеми во процесот на степенеста е-бизнис трансформација во 
малите и средни претпријатија“, со што се стекна со научниот степен доктор на науки 
во областа на техничките науки. 

 

 

2. Наставно-образовна, стручно апликативна дејност, и научно инстражувачка 

дејност 

2.1.Наставно- образовна дејност 

 

Од  септември, 1989 до октомври, 2008 година д-р Рамона Маркоска работи во 
СОУ „Р. Р. Ричко“ – Прилеп,  како професор по група теориски и практични предмети 
од областа на компјутерската техника и дигиталните комуникации.  

Од ноември, 2008 година, до јануари, 2012 година, се вработува како асистент на 
Техничкиот Факултет –Битола,  на Отсекот за информатика и компјутерска техника, по 
предметите: Вовед во програмирање 1, Вовед во програмирање 2, Објектно-
ориентирано програмирање, Техники на визуелно програмирање и Програмирање и 
програмски јазици за инженери.  

Од јануари, 2012 година, до септември, 2014 година, работи како наставник, 
доцент  на Техничкиот Факултет –Битола,  на Отсекот за информатика и компjутерска 
техника, од областите: Програмски јазици и технологии, Организација и методологија 
на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) и Менаџмент на 
информатичко-комуникациски технологии. Исто така, во тој период работи и како 
наставник доцент и на, Отсекот за Индустриско инженерство и менаџмент,  
Електротехничкиот отсек, и студиската програма по Мехатроника за предмети од 
областа на Програмски јазици и технологии. На додипломски студии ја реализира 
наставата по предметите  Вовед во програмирање 1, Вовед во програмирање 2, 
Програмски јазици за инженери, Mенаџмент на информациски системи.  Ангажирана  е 
и на втор циклус на Отсекот за информатика и компјутерска техника, каде како прв 
наставник ја реализира наставата, по предметите Моделирање на е-Бизнис процеси и 
Проектирање и развој на информациски системи.  
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Од септември 2014 година, продолжува да работи како наставник, доцент по 
предмети од истите погоре споменати области, во рамките на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола.  Во периодот до јуни, 2016 
година, во рамките на затекнатите и новата акредитирана програма, како предметен 
наставник ја реализира наставата по предметите Вовед во  програмирање 1, Вовед во 
програмирање 2, Meнаџмент на информациски системи, Структурирано програмирање, 
Напредно програмирање, како и Кориснички барања и бизнис анализа и Mоделирање на 
е-Бизнис процеси. И на овој факултет е ангажирана  на втор циклус и тоа како прв 
наставник на истите погоре споменати предмети и дополнително, како втор наставник 
по предмети од втор циклус на Катедрата за Софтверско инженерство.  

Д-р Рамона Маркоска, била член или ментор на повеќе дипломски трудови, член 
во комисија за одбрана на неколку докторски, и повеќе магистерски трудови, а во 
моментот исто така, менторира поголем број активни магистранти, во фаза на изработка 
на  магистерски теми. 

Вклучена е во повеќе активности  на студентска размена, во рамките на разни 
проектни линии за студенти од прв и втор циклус,  каде менторирала и успешно 
соработувала на изработка на конкретни практични апликации  со студенти од втор 
циклус од Универзитетот во Загреб, и  на прв циклус од Универзитет во Белград. 

 

2.2.Стручно- апликативна дејност  

 

Во рамките на своите професионални активности, д-р. Рамона Маркоска    ги 

остварила следните позначајни стручно- апликативни дејности:  

  

- Во периодот од 2009 – 2016 година, е целосен автор и креатор  на поголем број 
интерактивни електронски ресурси, наменети за потребите на наставата по предметите 
кои ги покрива,  во рамките на работата како наставник на разните отсеци на ТФБ и 
моментално, на ФИКТ. Ресурсите содржат поголем број контролни и услужни 
интерактивни содржини и авторизирани предавања и вежби, лиценцирани според 
правила на пристап и авторски права Creative Common.   
o Активни ажурирани ресурси: после изборот за доцент 

  www.ramona-markoska.info,  главен ресурс, за организација и пристап, до 
дигитални наставни содржини, активности и услуги во корелација со 
наставата.  

 http://cpp-ramona.blogspot.mk, ресурс кој се користи за потребите на 
предметите Структурирано програмирање и Вовед во програмирање 1,  

 http://cppadv-ramona.blogspot.mk/,  ресурс во функција на предметите 
Напредно програмирање и Вовед во програмирање 2.  

 

o Ресурси – архиви, од областите на програмски јазици и технологии, како: 
 

 

http://www.ramona-markoska.info/
http://cpp-ramona.blogspot.mk/
http://cppadv-ramona.blogspot.mk/
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 Објектно ориентирано програмирање:  
http://oop-ramona.blogspot.mk 

 Визуелно програмирањe:  
http://cshrarp-ramona.blogspot.mk/ 

 Програмирање во роботика – RobotC. 
http://robotc-tfb.blogspot.mk/,  

 

- Од  1996- 2007 година: систем администратор на мрежата Novel NetWare, и Windows, 
едукатор за пакети за канцелариска работа и електронски комуникации, едновремено 
со ангажманот како наставник во СОУ “Ристе Ристески- Ричко”- Прилеп,. 

- Од 1999- 2005 година: web-мастер и администратор на поголем број на сајтови, 
спонзорирани во рамките на разни проекти  за средно образование, како проект на 
СОРОС за поврзување на средните училишта во Р.Македонија, web-мастер и 
координатор на Проектот за електронско поврзување на училиштата од Југоисточна 
Европа, спонзориран од Aмериканската амбасада и Центарот за помош на католичките 
служби CRS, учесник во  проектите на SEA – Secondary Activity School и  е-Школо, 
наменети за средното стручно образование, исто така, ИКТ овозможени и поддржани. 
Покрај тоа,  како дополнителен ангажман,  има неколкугодишно искуство  како  web-
мастер, целосен автор и реализатор на телевизиски  и радио емисии од областа на 
компјутерската техника и дигиталните комуникации, на медиуми со регионална 
концесија ( Прилеп и Битола ).  

- Од 2000 до 2004 година: член во  Државната комисија за внесување на иновации во 
наставата и државните наптревари, за насоката Компјутерска техника и автоматика, и 
истовремено координатор и подготвувач на практичниот  дел од натпреварите  по 
програмирање, како и  иницијатор на воведувањето на делот со практични трудови 
како натпреварувачка категорија. 

 

 

2.3. Научно-истражувачка дејност 

2.3.1.Трудови објавени после изборот за доцент 

1. M. Kostov, V. Kostova; R. Markoska (2015). “AGV guidance system simulations with a 
programmable robotics kit”, Int. J. of Reasoning-based Intelligent Systems, 2015 Vol.7, 
No.1/2, pp.42 – 46. 

2. A.Markoski, M.Kostov, R.Markoska, M.Petkovski (2015) "Knowledge Discovery from 
Plume Rise Images Using Wavelet Transform and Genetic Programming" (oral 
presentation),  The 8th International Conference on Machine Vision, 19-21 November 
2015, Barcelona, Spain. 

 

 

http://www.oop-ramona.blogspot.mk/
http://cshrarp-ramona.blogspot.mk/
http://robotc-tfb.blogspot.mk/
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3. R. Markoska, A.Markoski (2014). “Methodology for initial connection of enterprises in 
Digital Business Ecosystems using cost-benefit analysis in collaborative processes 
planning”, 4th International Conference on Information Society and Technology 
(ICIST 2014), Kopaonik, Srbija. 

4. R.Markoska, A.Markoski, M.Kostov, M.Petkovski (2014). “E-mainetenance 
management in e-business processes of digital companies”, International May 
Conference on Strategic Management, Proceedings, ISBN: 978-86-6305-019-8, pp. 673-
681, Bor, 2014. 

5. M. Petkovski, M. Kostov, R. Markoska, A. Markoski, (2013). “DWT Coefficients 
Estimation in Images with Missing Samples”, TEM Journal, 2(4), pp. 277-282. 

6. V. Kostova, R. Markoska, M. Kostov, “AGV Guidance System Simulation with Lego 
Mindstorm NXT and RobotC”, Int. Scientific Conf. on Information, Communication 
and Energy Systems and Technologies ICEST 2013, Ohrid, Macedonia, Jun. 2013. 

7. M. Kostov, A. Markoski, M. Petkovski, R. Markoska, “Plume Boundaries Extraction 
by Multiresolution and Least Squares Approximation”, International conference on 
Applied Internet and Information Technologies, ISBN 978-86-7672-211-2, pp. 142-145, 
Zrenjanin, Oct. 2013. 

8. R.Markoska, M.Kostov, M.Petkovski, A.Markoski, “Cognitive mapping in robotics 
using genetic algorithms”, International conference on Applied Internet and 
Information Technologies, ISBN 978-86-7672-211-2, pp. 131-134, Zrenjanin, Oct. 2013. 

9. R. Markoska (2013), “Virtual Online University as a Digital Edusystem – Working 
Concept and Strategy for Further Development, International May Conference on 
Strategic Management, proceedings, ISBN: 978-86-6305-006-8, pp. 893-901, Bor, 2013. 

10. Р. Маркоска, М. Костов, А. Маркоски, М. Петковски, “Специфики на дебагирање 
во роботика преку практични примери со RobotC дебагер”, Зборник на трудови, 
Технички Факултет - Битола, Ноември, 2013. 

11. М. Костов, А. Маркоски, М. Петковски, Р, Маркоска, “Апроксимација на 
контури на перјаница чадни гасови во домен на вејвлети”, Зборник на трудови, 
Технички Факултет - Битола, Ноември, 2013. 

12. А. Маркоски, В. Костова, Р.Маркоска (2012) „Примена на Lego Mindstorm NXT и 
RobotC за симулација на автоматски водени возила“,Зборник на трудови, 
Технички Факултет - Битола, Ноември, 2012. 

13. Р. Маркоска, А.Маркоски (2012) „Генерални правила на програмирање во 
роботика“,Зборник на трудови, Технички Факултет - Битола, Ноември, 2012. 

14. R. Markoska, A. Markoski (2012), “Evolutionary Algorithms and e-business 
Optimisation in Digital Business Ecosystems”, International May Conference on 
Strategic Management, Proceedings, pp. 533-540, Bor, 2012. 

15. R. Markoska, (2012), “RobotC programming “ - teaching materials, TEMPUS DRIMS, 
International project for Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics 
Studies. TEMPUS IV Project 158644 – DE – JPCR. 
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9. 2.3.2.Трудови објавени пред изборот за доцент 

16. Јолевски, Т., Маркоска, Р. (2011), „ Мултидисциплинарен приод во софтверскиот 
инженеринг во дигиталните бизнис екосистеми“, Зборник на ТФБ. 

17. Markoska, R., Jolevski, T., (2011), „SIMULACIJA DIGITALNOG BIZNIS 
EKOSISTEMA POVEZIVANJEM REALNIH KOMPANIJA POSREDSTVOM 
MENADŽMENTA INFORMACISKO KOMUNIKACISKUH TEHNOLOGIJA U E-
BIZNIS PROCESIMA, Majska Konferencija o Strategijskom Menađmentu,  

18. Markoska, R., Jolevski, T., Markoski, A. (2011) „Methodology for development and 
evaluation of an ICT business environment for initial connection of companies in  
Digital Business Ecosystems based on estimation of processes and comparative analysis 
of e-business charts“, (paper submited for The 2nd International ICST Conference on 
Digital Business), DIGIBIZ 2011, London. 

19. Markoska, R., Jolevski, T., (2010), „ METODOLOGIJA PROCENE STANJA IKT 
SISTEMA -LINK KOJI OBEDINUJE TEORIJU DIGITALNIH BIZNIS 
EKOSISTEMA I PRAKSU E-BIZNIS TRANSFORMACIJE MALIH I SREDNIH 
KOMPANIJA“,Majska Konferencija o Strategijskom Menađmentu, Zbornik radova, 
ISBN:978-86-80987-77-4, pp. 914-927. 

20. Markoska, R., Jolevski, T., Jolevski, I.(2009 ) „Pilot model za  merenje e-biznis 
performansi  u malim i srednim kompanijama  u grafičkoj industriji“, XV Simpozijum 
CPAG2009, Zlatibor  

21. Маркоска, Р., Јолевски, И., Маркоски, А. (2009), „Компоненти на интегрирана 
софтверска околина во е-бизнис кај производствените процеси“, научен собир 
Техниката и техничките науки услов за современ одржлив развој, Македонско 
Научно Друштво, Битола. 

22. Markoska, R., Jolevski, T., Jolevski I. (2009) „ Concept and Role of Digital Business 
Ecosystems in e-Business Ecosystems in e-Business and Economic Processes in 
Development Countries “, ISBN: 978-86-80987-67-5, Majska Konferencija o 
Strategijskom Menađmentu, Zaječar, pp 223-228.  

23. Maркоска, Р., Јолевски, Т., Јолевски, И. (2009) „Cloud Computing и методологија 
за менаџмент на информациски ток во дигитални бизнис екосистеми“, Научно 
списание на УКЛО Хоризонти, Година V број 5, стр. 55-64, Битола. 

24. Markoska, R., Jolevski, I. (2009) „Perimetar sigurnosti i menađment bezbednosne IKT 
infrastrukture u e-biznis procesima“,  IX Меđunarodna Konferencija od elektonskom 
poslovanju i e-trgovini, Palić  

25. Markoska, R., Jolevski, T., Jolevski I. (2009) „ Methodology for evaluation of an ICT 
business environment for dynamic clustering of the Digital business ecosystems using 
comparative e-business charts “, 4th International Conference AIECA 2009. 

26. Маркоска, Р., Јолевски, Т. (2008) „Менаџмент на користење на информационо 
комуникациони технологии во мали и средни претпријатија во Р.Македонија“ 
Научно списание на УКЛО Хоризонти, Година III, број 3, стр. 104-113, Битола. 
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27. Јолевски, И., Маркоска, Р. (2008) „Виртуелни компании како катализатори на е-
бизнис процеси во транзиционите земји и во Р.Македонија“, Научно списание на 
УКЛО Хоризонти, Година III, број 3, стр. 95-103, Битола. 

 

2. Учество во  меѓународни проекти 

 

1. Tempus IV Project, 158644 JPCR International. project for Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronics Studies, TEMPUS DRIMS 2010-2012,  учество на 
конференција, изготвување на едукативни материјали, за едукативни потреби на сите 
учесници во проектот.  
 
2. Tempus IV Project, 511001-TEMPUS-1- 2010-1-IT-TEMPUSJPCR International Project 
for Development of Environmental and Resources Engineering Learning TEMPUS DEREL 
2010-2014., учество на конференции  и семинари како ко-презентерер. 
 
3. TSAES: Technology for Sustainable Automation of Energy-Systems, (2013 – 2015), 
Zentrum für Soziale Innovation, Vienna, Austria,  дополнителен член на тим, 

 

3. Учество на семинари  

 

1. DEREL life-long learning seminar (third): “Geo-environment, Seismic Protection 
and Solid”, Polytechnic University of Tirana, ко-презентер на тема, 
“Environmental Informatics – Basic Technologies and Tools”, oктомври, 2013, 

2. DEREL life-long learning seminar (fourth): “Water, Wastewater and Solid Waste 
Management” Ss Cyril and Methodius University in Skopje, ко-презентер на тема  
“Environmental informatics – Wireless Sensor Networks Role”, октoмври, 2013 

 
4. Остварени студиски престои  

 

1. University of Bergamo, Bergamo, Italy, Институт за роботика, јули 2012  
2. Vienna University of Technology, Vienna, Austria, октомври, 2012, јуни, 2014, 

март, 2015. 
3. Universita degli Stidi di Firenze, Florence, Italy, ноември, 2013. 
4. Polytechnic University of Tirana, Albania, септември, 2013 
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5. Technical University of Sofia, Sofia, Bulgaria, октомври, 2012, 
6. University of Prishtina, Prishtina, Kosovo,  ноември, 2012. 

 

5. Учество во локални проекти 

Проект за дизајнирање и имплементација на информациски систем на ФИКТ – 

тековен проект,  (2015 -) 

 

6. Објавени книги  

6.1. После  избор за доцент: 

1. Ramona Markoska,  (2012) “RobotC programming”, TEMPUS DRIMS, teaching 
materials. 

6.2. Пред избор за доцент:  
2. И. Јолевски, Р. Маркоска (2011) „Збирка задачи по вовед во програмирање 1“, 

ISBN 978-9989-786-60-0  
3. И. Јолевски, Р. Маркоска (2010) „Збирка задачи по вовед во програмирање 2“, 

ISBN-978-9989-57-691-1 
4. Р. Маркоска (1997), „Office & Windows95 – чекор по чекор“, Растер, Прилеп 
  

7. Учество во организации и здруженија 
- IEEE, Computer Society и Computational Intelligence Society 
- Македонско научно друштво. 
 
8. Извештај од самоевалуација 
 

Доцент д-р Рамона Маркоска, во согласност областите кои се предмет на нејзин 
интерес и работа, има интенција на перманентно надополнување  и прилагодување на 
наставните содржини, истовремено применувајќи соодветен методолошки пристап на 
нивно презентирање, кој  се темели на активно користење на современите ИКТ решенија. 
Во продолжение се приложени резултатите од спроведената самоевалуација од страна на 
Универзитетот во 2015 година, прикажани во следната табела: 

 
 
 
 
 
 

 

 



99 

 
    Број на испитаници – 151 
 
 
 
 
 
Прашања 
 

По
тпо
лно 
се 
сог
лас
ува
м 
(5) 

Гла
вно 
се 
сог
лас
ува
м 
(4) 

Ни
ту 
се 
сог
лас
ува
м 
нит
у 
не 
се 
сог
лас
ува
м 
(3) 

Гла
вно 
не 
се 
сог
лас
ува
м 
(2) 

Не 
се 
сог
лас
ува
м 
(1) 

Наставникот е соодветно 
подготвен за квалитетна 
реализација на наставата 

53 33 34 17 14 

Наставникот за време на 
предавањата е посветен и 
предизвикува интерес кај 
студентите 

45 39 27 28 12 

Наставникот користи 
интерактивни методи на 
наставата и ги мотивира 
студентите за вклучување во 
наставниот процес 

35 47 24 34 11 

Наставникот стимулира 
дополнителна активност на 
студентите 

27 46 39 27 11 

Дополнителните активности се 
во функција на зголемување и 
продлабочување на знаењата од 
предметот 

36 41 32 26 19 

Предметната настава ги прошири 
и продлабочи вашите знаења 48 35 38 23 7 

Фондот на часови за предавања и 
вежби е соодветен на обемот и 
тежината на предметната 
програма 

56 48 21 17 8 

Наставникот редовно ја изведува 
наставата 

10
2 29 13 3 3 

Наставникот е отворен и 
достапен за консултации и 
соработка 

87 37 14 6 7 

Личната култура и односот на 
наставникот се на соодветно 
ниво 

75 45 18 3 10 

Наставникот објективно ги 
оценува резултатите од работата 
на студентите 

75 44 21 6 5 
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Содржината и структурата на 
испитните прашања 
овозможуваат објективно да се 
оцени нивото на совладаност на 
материјалот 

59 46 25 15 6 

Предметната програма е 
современа, овозможува 
стекнување со квалитетни и 
применливи знаења и вештини 

48 41 36 18 8 

За предметот постои соодветна 
основна и дополнителна 
литература 

48 51 24 17 11 

Прашањата и задачите кои се 
поставуваат на колоквиумите и 
испитите се во рамките на 
материјалот од предметната 
програма 

77 38 23 10 3 

Обемот, содржината и тежината 
на предметната програма 
кореспондира со профилот на 
студиската програма 

65 47 28 6 5 

 
 

9. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Презентираниот  научен, научно-истражувачки, апликативен и едукативен 
придонес на доцент д-р Рамона Маркоска  е основа за дефинирање на научниот, 
истражувачкиот и апликативниот профил на кандидатот и е во целосна корелација со 
областите за кои се избира. Кандидатот покажува завиден степен на организиран и 
систематски пристап кон проблемите од предметните области за кои се врши избор. 
Преку презентираните материјали  за  начинот на организирање на наставата 
кандидатот се профилира како успешен  универзитетски педагог со   знаења, умеења и 
вештини,  ставени целосно во функција на севкупна квалитетна соработка со 
студентите, базирана на активна примена на современите ИКТ решенија. Со нејзиното  
учество во научно-истражувачки тимови и проекти како во земјата  и во странство се 
потврдува и како истражувач, кој преку својата работа инвентивно и конструктивно се 
вклучува во потребните истражувања, од кои произлегуваат конкретни мерливи 
резултати. Во оваа смисла рецензентската комисија има задоволство да констатира дека 
педагошката, научно-истражувачката работа, како и апликативната и практична дејност 
доцент  д-р Рамона Маркоска има особен придонес за развојот на научните области: 
Програмски јазици и технологии (21201); Организација и методологија на проектирање 
на сметачки системи (хардверски системи, софтвер)(21207), и Менаџмент на ИКТ  
(21208). 

Кандидатот доцент  д-р Рамона Маркоска своите знаења, умеења и вештини од 
подрачјата на Програмски јазици и технологии (21201); Организација и методологија на 
проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер)(21207); како и 
Менаџмент на ИКТ (21208) ги манифестирала преку самостојна работа и соработка  во 
рамките на претходно наброените активности, со што се профилирала во континуитет  
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како квалитетен научен  работник и предметен предавач, во предметните области кои  
ги покрива во текот на досегашната работа на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологи, при Универзитетот Св. "Климент Охридски" Битола.  
 

Од погоре изнесените оценки и констатации, а земајќи ја предвид вкупната 
научно-истражувачка, стручнo-апликативна и наставно-образовна активност на 
кандидатот Доц. д-р Рамона Маркоска, како и фактите дека целосно ги исполнува 
пропишаните критериуми и условите за избор предвидени со закон, како и со 
Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да  
предложи Доц. д-р Рамона Маркоска да биде избрана во звање вонреден професор во 
научните области: Програмски јазици и технологии (21201); Организација и 
методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) 
(21207) и Друго-Менаџмент на ИКТ (21208). 

 

 

Битола, 26.08.2016 

 

Рецензентска комисија 

 

1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски, ФИКТ – Битола, претседател, 
(с.р.) 

2. Ред. проф. д-р Илија Јолевски,  ФИКТ – Битола, член, (с.р.) 
3. Вонр. проф. д-р Љупчо Антовски, ФИНКИ – Скопје, член, (с.р.) 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
На ракописот „МУЛТИМЕДИСКИ МРЕЖИ – ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ“ од 

авторот: Д-р Зоран Котевски од Универзитетот „Св Климент Охридски“ – Битола, 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола.  

 
Со одлука бр. 14-242/9, донесена на 22.02.2016 година на 200-та седница на 

Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
определена е комисија за рецензирање на текстот за усвојување како основен 
учебник  со наслов „МУЛТИМЕДИСКИ МРЕЖИ – ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ“, во 
состав:  

1. Ред. проф. д-р Пеце Митревски, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола, и  

2. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Економски факултет – Прилеп. 
 
По разгледувањето на доставениот ракопис, рецензентската комисија го 

поднесува следниот: 
И З В Е Ш Т А Ј 

Материјата која е обработена во ракописот е презентирана на едноставен и 
јасен начин, со што е обезбедена солидна разбирливост, а читателот лесно се 
воведува во основите на мултимедиските мрежи кои треба да ги познава секој кој 
работи во областите на мрежните технологии и комуникациите. 

Ракописот „МУЛТИМЕДИСКИ МРЕЖИ – ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ“ 
содржи вкупно десет глави.  

Првата глава претставува вовед во која се зборува за комуникациските 
мрежи воопшто, со образложение на технологии како: PSTN, ISDN, DSL и други. 

Втората глава ги опфаќа стандардите за мултимедиски комуникации на 
меѓународните организации ITU-T и IETF, како и потребата за конвергенција кон 
единствена инфраструктурна платформа за мултимедиси мрежни комуникации. 

Третата глава зборува за контролните протоколи и нивните специфични 
функции. Поточно, во оваа глава се образложени протоколите SGCP, MGCP, H.248 
и Sigtran, кои претставуваат протоколи за контрола на медиските gateway уреди кои 
се неопходен дел од една мултимедиска мрежа. 

Четвртата и петтата глава се комплетно посветени на сигнално 
комуникациските протоколи H.323 и SIP, редоследно, со детално образложение за 
нивното функционирање, подрачје на примена, и нивните предности и недостатоци.  

Шестата глава го разработува транспортниот протокол RTP, кој во суштина е 
протокол кој се користи за транспорт на медиски податоци (звук, видео и други 
податоци) кај сите типови на мултимедиски системи, без разлика дали се работи за 
аудио или видео комуникациска сесија, или пак за аудио/видео стриминг. Исто 
така, во оваа глава е објаснето и функционирањето на пропратниот, контролен, 
RTCP протокол.   

Седмата глава ги адресира проблемите кои се појавуваат кога комуникацискиот 
сервер и/или крајните корисници се наоѓаат поставени зад извесен NAT уред. Тука 
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се претставени сите различни типови на NAT уреди и нивните специфичности, како 
и решенијата со кои се надминуваат ваквите проблеми.  

Осмата глава е посветена на прашањето за обезбедување на квалитет на 
услугите во мултимедиските комуникации, а образложени се сите актуелни техники 
и технологии за постигнување на ваквите неопходни барања. 

Деветтата глава се зборува за технологиите за аудио/видео стриминг, а 
десеттата глава претставува осврт кон најновите технологии на концептот домашни 
мултимедиски мрежи. 

Карактеристично за сите десет глави е тоа што се поткрепени со добро одбрани 
примери кои одлично ги дообјаснуваат содржините кои се разработуваат во 
соодветната глава. Примерите се од автори кои се врвни во своите области, што во 
целост го дозаокружува квалитетот на содржината на учебникот. 

 
 

                                                     ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
Врз основа на изложеното, може да се заклучи дека ракописот 

„МУЛТИМЕДИСКИ МРЕЖИ – ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ“ јасно ја обработува 
областа на мултимедиските мрежи и ги опфаќа сите суштински елементи потребни 
за едукација на студентите. Ракописот е пишуван на високо стручно ниво и е во 
потполна согласност со наставната програма по предметот „Мултимедиски мрежи“ 
кој се слуша на студиските програми: Информатика и компјутерска техника, 
Компјутерски науки и инженерство и Информатички науки и комуникациско 
инженерство, сите на Факултетот за информатички и комуникациски технлогии – 
Битола. 

Исто така, поради едноставниот начин на објаснување, покрај студентите, 
ракописот може да го користат и други заинтересирани читатели. 

 
Затоа, рецензентската комисија има чест и задоволство да му препорача на 

Деканатската управа на Факултетот за информатички и комуникациски технлогии – 
Битола да го прифати ракописот „МУЛТИМЕДИСКИ МРЕЖИ – ОСНОВНИ 
КОНЦЕПТИ“ како основен учебник по предметот „Мултимедиски мрежи“. 

 
 
Рецензентска комисија:                                                                          

 
Ред. Проф. Д-р Пеце Митревски с.р. 

 
Ред. Проф. Д-р Ѓорѓи Манчески с.р.  
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН (1) НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ЗВАЊА НА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВОТО И 

КРИМИНАЛИСТИКАТА (51117) И СОЦИОЛОГИЈА НА НОРМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЈА (51121), НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Факултетот за безбедност-Скопје на 26.05.2016 година објави конкурс во 
весниците “Нова Македонија” и “Коха” за избор на еден (1) наставник во сите 
наставно-научни звања на научните области Социологија на правото и 
криминалистиката (51117) и Социологија на норми и организација (51121). 

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје на седницата 
одржана на 3.06.2016 година донесе Одлука за формирање на Рецензиона комисија 
(Одлука бр.08-5/86 од 3.06.2016 година) за избор на еден (1) наставник во сите 
наставно-научни звања на научните области Социологија на правото и 
криминалистиката (51117) и Социологија на норми и организација (51121), во 
состав ред. проф д-р Цане Мојаноски, ред. проф д-р Пере Аслимоски и ред. проф д-
р Златко Жоглев. 

По разгледување на пријавата и прилозите, Рецензионата комисија на 
Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ му го поднесува следниот: 

 
 

Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
за избор на наставник 

 
Рецензионата комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот 

се пријавил еден кандидат вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска (пријава и 
прилози доставени во Архивата на Факултетот за безбедност- Скопје на 01.06.2016 
година). 

 
1.Биографски информации и професионален развој 

Вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска е родена на 20.04.1969 година во 
Скопје. Основно и средно училиште завршила во Скопје. Во 1991 година 
дипломира на Факултетот за безбедност со што се стекнува со стручен назив 
дипломиран криминалист. На постдипломските студии на Факултетот за 
безбедност- Скопје, на 27.12.2002 година магистрира на тема “Улогата на 
криминалистичката полиција во заштитувањето и унапредувањето на животната 
средина“ и се стекнува со звање магистер од областа на криминалистиката. Со 
звање доктор по социолошки науки се стекнува на 20.02.2007 година, на 
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Скопје со одбрана на 
докторска дисертација на тема “Еколошкиот криминалитет во Република 
Македонија со посебен осврт на пустошење шума“. На Факултетот за безбедност е 
избрана за доцент на предметот Еколошка криминалистика на Факултетот 
12.07.2007 година, а за вонреден професор е избрана во Февруари 2012 година.  
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Во меѓувреме кандидатката е избрана за продекан за материјално-
финансиски прашања до 10.2012, а функцијата раководител на Катедра за 
криминалистички науки ја обавува од 15.09.2012 до 15.09.2014 година.  

Како вработена на Факултетот за безбедност - Скопје,  работните задачи ги 
извршува совесно, одговорно и со посветеност, со резултати и постигања кои го 
обликуваат нејзиниот стручен и научен профил. Содржина на нејзиното 
ангажирање се бројни задачи, поврзани со наставата и практичната работа на 
студентите, потоа преку учество на бројни симпозиуми и меѓународни 
конференции, во земјата и странство. Објавува прилози во научни списанија и 
учествува на научни дебати. Така, објавени и рецензирани се определен број 
трудови, што се предмет на анализа во овој извештај, членува во комисии за оценка 
и одбрана на докторски дисертации, ментор и член на на повеќе магистерски и 
дипломски трудови на Факултетот за безбедност- Скопје и на Институтот за 
безбедност, одбрана и мир. Се јавува како рецензент на научно-стручни трудови. 
Исто така повеќе пати, по повик, на одредени теми, учествувалa во медиуми, на 
трибини, тркалезни маси и советувања. 

Како наставник членува и во определени комисии, работни групи, меѓу како 
што се: (1) Академски одбор на меѓународниот високо образовен-безбедносен 
проект “Летен кампус 2013” (2) Организационен одбор за организирање на 
меѓународната конференција “Безбедноста и Евроатлантските перспективи на 
Балканот” за 2012 година (3) Комисија за клиничка настава (4) Организационен 
одбор за организирање на стручна расправа “Превенција на криминалот преку 
дизајнирање на околината“- одржана на 14.12.2012 година (5) Организациониот 
одбор за организирање на 35 години од Факултетот за безбедност- Скопје (6) 
Организационен одбор за организирање стручна расправа “Сузбивање на еколошки 
криминал во Република Македонија” (7) Работната група за изготвување студиски 
програми на Факултетот за безбедност-Скопје (8) Главен истражувач во 
истражувачкиот тим на истражувачкиот проект “Јавното мислење за корупцијата во 
Република Македонија 2013-2016” (9) Уредувачкиот одбор на Годишникот на 
Факултетот за безбедност- Скопје, 2015 год. (10) Уредувачкиот одбор на научно 
стручното списание на Меѓународното криминалистичко здружение 
“Криминалистичка теорија и пракса” во Загреб, (11) Работната група за 
реакредитација на студиска програма криминалист (12) и во работната група за 
акредитација на студиска програма за Полициски науки. 

Членува и е активна и во невладиниот сектор и дава  придонес во следните 
здруженија: (1) Меѓународното криминалистичко здружение со седиште во Загреб, 
Хрватска, (2) Здружението 8ка за екологија и здравствена едукација; (3) “Аминта” 
Здружение за заштита на културното наследство и природно богатство. 

Професионалното движење на кандидатката е насочено кон теориско и 
научно промислување на еколошките проблеми и нивно продлабочено 
истражување. Посебен интерес пројавува кон криминалистичките пристапи, кон 
социолошките и криминалистичките проблеми и појави, со посебен усет кон 
криминалистичката истрага, кон барањето на решенија, во контекстот на примената 
на современите научни сознанија од сферата на социологијата, криминологијата и 
посебно на криминалистиката. 
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2. Педагошка дејност 

Стекнатото педагошко искуство како асистент и доцент на Факултетот за 
безбедност успешно го надоградува и како вонреден професор. Покрај 
реализирањето настава по предметот “Еколошка криминалистика“, кандидатката 
наставно-образовна дејност обавува и по други предмети, согласно одлуките на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје. Била ангажирана во 
изведувањето настава и испити по предметите: „Безбедносни стратегии и 
менаџмент“; „Криминалистичка тактика 2“; “Меѓународна заштита на животна 
средина”, а на постдипломските студии по предметните програми: „Еколошки 
криминалитет“, „Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање“, 
„Менаџмент на човечки ресурси“, „Меѓународни стандарди и практики за заштита 
на животната средина“. Настава изведува и на „Институтот за безбедност, одбрана 
и мир“ на Филозофскиот факултет, по предметната програма „Еколошка 
криминалистика“. 

Наставно-педагошката дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со 
постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и 
стручните искуства на студентите. Се залага за осовременување на наставата и 
унапредување на научната соработка како со студентите така и со високостручниот 
кадар на Факултетот, како и научно-стручна соработка со други Високо-образовни 
и други институции, во земјата и странство. При тоа кандидатката реализира и 
гостувања на бројни гости-предавачи од одредени стручни области застапени во 
соодветните наставни програми на Факултетот за безбедност- Скопје, а исто така 
организира и посета на бројни институции со цел запознавање на студентите со 
практичните аспекти на програмите. При тоа се издвојува соработката која 
кандидатката вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска ја остварува со Центарот за 
управување со кризи во Република Македонија, Дирекцијата за заштита и 
спасување, Државниот инспекторат за заштита на животна средина и природа, 
Црвениот Крст на Република Македонија, Министерството за внатрешни работи и  
други институции од областа на безбедноста. 

 

3.Оценка од самоевалуација 
 
Составен дел на изнесените констатации се и податоците од спроведената 

внатрешна евалуација во 2015 година од страна на Комисијата за евалуација. Имено 
вкупното ангажирање и работа е оценето со оценка 4,32 или 86,40% успешност. 
Просечната оценка е изведена од батерија на 22 анкетни прашања согласно 
Упатството за самевалуација. 

Согласно извршената евалуација видно е дека кандидатката е соодветно 
подготвен за квалитетна реализација на предавањата (оценка од 4,53), за време на 
нив е подготвен и предизвикува интерес кај студентите (4,21), користи 
интерактивни методи на наставата и ги мотивира студентите за вклучување во 
наставниот процес (4,25), стимулира дополнителна активност кај студентите (4,37), 
нуди повеќе професионални можности во функција на зголемување и 
продлабочување на знаењата по предметот (4,13), предметната настава ги 
проширува и продлабочува знаењата на студентите,  фондот на наставата  
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соодветствува со тежината и обемот на предметната програма (4,57), кандидатката 
редовно ја изведува ги изведува обврските од наставниот процес, отворен е и 
достапен за консултации и соработка, личната култура и односот на кандидатката 
се на соодветно академско ниво.  

Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите кандидатката, 
е позитивно оценета во однос на: стилот и разбирливоста на презентација на 
материјалот, регуларноста на наставата, можноста на студентите да бидат вклучени 
во интерактивна настава, предизвикува заинтересираност за предметот кај 
слушателите, нагласувајќи ја посебно практичната примена на знаењата од 
предметните содржини за во иднина, рационално го искористува времето 
предвидено за настава при што за време на одржувањето на истите создава пријатна 
атмосфера, со посветување на додатно време за консултации, транспарентно ги 
оценува резултатите од работата на студентите, им овозможува на студентите 
користење на помошни материјали, теоретската и практичната настава ги има добро 
избалансирано и поврзано, студентите имале можност да работат самостојно и 
содржината на часовите е погодна за подготвување на испитите, стимулирање 
активност во проекти, презентации, семинарски и други активности, 
комуникативноста при презентирање на материјалот и односот спрема студентите.   

Согласно горе наведеното Рецензионата комисија оценува дека извештајот 
од самоевалуацијата за кандидатката е позитивен. 

 
4. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност 
 
Во изминатиот период кандидатката вон. проф. д-р Марина Малиш 

Саздовска, покрај педагошката дејност пројавува активност и на планот на 
научната, стручната и апликативна дејност, манифестирана преку учество на 
научни симпозиуми, конференции и дебати во земјата и странство и со објавување 
на научни и научно-стручни трудови. Во нив се врши презентирање на сознанија од 
научните подрачја во кои пројавува особен интерес, при тоа мошне успешно ги 
презентира резултатите од богата практична и истражувачка дејност. 

Кандидатката посетувала повеќе курсеви во организација на домашни и 
странски институции, учествувала во повеќе работни групи, предавања и стручни и 
научни собири како и обуки каде присуствувала како предавач, презентер и 
слушател. Дел од нив  се и следните: 

1. “Leadership as a part of security management”Летен кампус 2013, Воена 
академија, Пепелиште, 11.6.2013 

2. “Образование на кадри од областа на приватната безбедност” Стопанска 
комора, 25.9.2013, Скопје 

3. Regional Training Workshop “Protection of Environment through Criminal law” 
03-04 May, 2012, Budva, Montenegro 

4. Cepol course 45/2012 Crime Prevention through Environmental Design,11-15 
June, Riga, Latvia 

5. Second Environmental Crimes Training, Themis network, November 28-30, 2012, 
Vienna, Austria 
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6. “Новиот закон за приватно обезбедување и обврските кои произлегуваат 
наменети за правните лица” Стопанска комора на Македонија,семинар 
(предавач) 25.09.2013 год. 

7. “Новиот закон за приватно обезбедување и контролните активности на МВР 
(надзорот) во правните лица со обезбедување за сопствени потреби”Стопанска 
комора на Македонија, семинар (предавач), Скопје,  19.11.2013 год. 

8. Семинар за Безбедносен менаџмент во организација на Комора на Република 
Македонија за приватно обезбедување 24.02.2014, (предавач) Скопје 

9. Enforcement and Inspection Techniques regional training, Themis network, 3-6 June, 
2015, Portugal 

10. “Challenges and bottlenecks of implementation of the EU law on nature protection”  
Themis network regional training, Budapest, Hungary, 27-29.10.2015 

11. Прва македонска конференција “Процена- проблеми, дилеми и практики во 
Р.Македонија” Комора на проценувачи на Република Македонија, (презентер и 
модератор), Скопје, 5-6-11.2015 

Покрај активноста во делот на издавачката дејност кандидатката вон проф. д-р 
Малиш Саздовска се афирмира како научен работник на меѓународни и домашни 
конференции, семинари, тркалезни маси, работилници и сл., на кои учествувала како 
излагач, модератор, организатор и др. Меѓу позначајните ќе ги споменеме:  
 

1. Тркалезна маса “Спроведување на третиот столб од Архуската Конвенција во 
Македонија” 18.04.2012, Скопје 

2. Научно-стручна конференција MILCON 12, 14 Мај, Скопје 
3.  International scientific conference  “Security and Euroatlantic perspectives of the 

Balkans” 25-26 May 2012, Ohrid 
4. International scientific conference “Research in Education and Rehabilitation 

Sciences,27-29 September, Zagreb, Croatia 
5.  Работна средба –TEMPUS Project “Regional Joint Degree Master of Intellectual 

property Law  3.10.2012, Софија, Бугарија 
6. “Превенција на криминалот преку дизајнирање на околината“ (Crime 

Prevention through Environmental Design),14.12.2012, Скопје, (организатор, 
презентер) 

7. “Сузбивање на еколошки криминал во Република Македонија” стручна 
расправа (воведничар и модератор), 26.03.2013, Скопје 

8. „Економските аспекти на имплементација на меѓународните стандради за 
заштита на животната средина во Република Македонија„ Научно-стручна 
конференција “Влијанието на евро – атлантските интеграции врз економијата 
во Република Македонија” Стопанска Комора на Македонија, Скопје, 03 
Април 2013- презентер 

9. Тркалезна маса „Безбедносни предизвици на Република Македонија” Скопје, 
18.04.2013 год 

10. 6-th International conference “Crisis management days” 29 and 29 May 2013, 
University of applied sciences Velika Gorica, Zagreb, Croatia 
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11. Научно-стручна расправа на тема “Развојот на приватното обезбедување во 
Република Македонија: правни, економски и безбедносни аспекти” 5.12.2013 
год, Скопје 

12. Национална работилница под наслов “Криминал во животната средина, 
одржливо управување со шуми и природни ресурси во Република 
Македонија” 26-28.2.2014, Струмица 

13.  International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” 3-4 March 2014, 
Beograd 

14. Тркалезна маса “Научната мисла во функција на унапредување на безбедноста 
во сообраќајот на патиштата” Скопје, 21 март, 2014 

15. Меѓународна конференција “Хидроенергетски проекти наспроти заштитата на 
природата” дали ќе го изгубиме природното богатство? Скопје, 10 април, 2014 

16. Презентација на “Интегриран систем за превенција и рано предупредување за 
шумски пожари во Република Македонија” во организација на Центар за 
управување на кризи,Скопје, 16  април, 2014 

17. Меѓународна конференција “Хидроенергетски проекти наспроти заштитата на 
природата” дали ќе го изгубиме природното богатство? Скопје, 10 април, 2014 

18. Презентација на “Интегриран систем за превенција и рано предупредување за 
шумски пожари во Република Македонија” во организација на Центар за 
управување на кризи,Скопје, 16  април, 2014 

19. Презентација на истражувачки извештај “Мислењето на граѓаните за 
корупцијата во Република Македонија” Факултет за безбедност- Скопје, 
Скопје, мај 2014 год 

20. Меѓународна научна Конференција, “Македонија и Балканот 100 години од 
првата светска војна-безбедност и евроатлантски интеграции” 4-5.6.2014, 
Охрид  

21. меѓународна научна конференција „Криминалистичкото образование, 
состојби и перспективи – 20 години по Водинелиќ“, 24-25.10.2014 година, 
Скопје 

22. 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 “ 18.11.2014, Скопје 

23. учество на меѓународна конференција во организација на Бугарската 
академија на науки “Space, Ecology, Safety” 12-14.11.2014, Софија 

24. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days” 2-4 March 2015, 
Beograd 

25. International scientific and professional conference “Zagreb police college research 
days” 23-24 April, 2015, Zagreb, Croatia 

26. Тркалезна маса на тема “Заштитата на културното и природно богатство во 
Република Македонија- актуелни состојби и предизвици” во организација на 
здружението на граѓани “Аминта” 20.5.2015, Скопје 

27. International Scientific Conference “RESEARCHING SECURITY - 
APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES” Ohrid, 2 June 2015 

28. Annual meeting EnviCrimeNet and Evropol, Milan, Italy, 21-22.10.2015, 
29.  ”Criminalistics and Psychological Aspects of Providing Evidence and Collecting 

Information by Personal Information Sources” International Scientific Conference 
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“Criminalistic theory and practice- Personal sources of information in criminal 
investigation” Zagreb, 13.11.2015 

30. Национална работилница во организација на Regional Environment Center, 
 “Стандардна оперативна процедура (СОП) за кривични дела од областа на 
животната средина со посебен акцент на специфичен СОП за постапување 
со отпадни масла“, 21 и 22.12.2015 год. во Велес 

31. “Елементи на ризик во персоналната безбедност: препознавање и 
пресретнување” Работилница во рамките на иницијативата 6С, во 
организација на Дирекција за безбедност на класифицирани информации, 
25.2.2016 год., Скопје 

32. Конференција “Геостратегиската и геополитичката положба на Република 
Македонија во услови на бегалска криза” Македонска Академија на Науките и 
Уметностите, 21.3.2016 год, Скопје 

33. Soil pollution from exhaust gases and waste substances from light vehicles 
International conference GREDIT 2016, 30.03.-02.04.2016 Skopje,  (poster 
presentation)  

34. “Analysis of the refugee crisis in Republic of Macedonia” Crisis Management 
Days, 9th International Scientific Symposium 12.04-13.04 April, Split 

35. “Application of new software solutions in criminalistics investigations” 5TH 
International Scientific and Professional Conference, The Police College Research 
Days in Zagreb, Zagreb 21-22 April 2016. 

36. The human being and the environment: global challenges, protection and 
perspectives, 6.7. May 2016, Rome, Italy  

37. EU Environmental Compliance Networks Conference-Strengthening environmental 
compliance: Challenges and Solutions, 12.13 May, Utrecht, Netherlands 

Од листата за учество на домашни и странски стручни собири, може да се заклучи 
дека вон. проф. д-р Малиш Саздовска активно учествува на голем број научни и стручни 
собири, од кои позначајни се повеќе меѓународни конференции во земјата и во 
странство, презентации на истражувачки извештаи, тркалезни маси и др. Исто така 
ангажирана била и на одреден број на обуки за истраги на еколошки кривични дела во 
Будимпешта, Унгарија, Португалија, работилници претежно во областа на заштита на 
животна средина, кризен менаџмент и многу други. Овде посебно ќе го потенцираме 
учеството на неколку значајни научно истражувачки проекти меѓу кои се и: 

(1) -истражувачки проект “Мислењето на граѓаните за корупцијата во Република 
Македонија” Факултет за безбедност- Скопје, 2012-2013 
(2) -поднесена апликација во рамките на Хоризонти 2020 (H2020-

REFLECTIVE-SOCIETY-2015 USER NAME Marina MALISH SAZDOVSKA 

TOPIC REFLECTIVE-5-2015 TYPE OF ACTION RIA ACRONYM OUTWAR) 

Во сферата на издаваштвото кандидатката е рецензент на научни и други 
трудови од областа на безбедноста, а во тој контекст како рецензент на монографијата 
на: 

-вон. проф д-р Тони Милески “Еколошка безбедност-одржлив развој одржлива 
безбедност”. 
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Покрај  учеството на повеќе научни и стручни домашни и меѓународни 
конференции со свои трудови, кандидатката се пројавува и со следните објавени 
трудови:  

 
Објавени научни и стручни трудови меѓу двата избора 
 

Учебници и учебни помагала 
 

1.  Учебно помагало “Прирачник за истраги кај еколошки кривични дела” 
Факултет за безбедност- Скопје, 2013 

2. Учебник “Меѓународна заштита на животна средина” Факултет за 
безбедност- Скопје, 2014 

3. Учебно помагало “Прирачник за безбедносен менаџмент” Факултет за 
безбедност Скопје, 2014 

 
 
Истражувачки извештаи: 
 

4. ”Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата” 
Истражувачки извештај, Факултет за безбедност Скопје, Скопје, 2014 (група 
автори) 
5. ”Мислењето на граѓаните на Република Македонија за корупцијата” 
Истражувачки извештај, Факултет за безбедност Скопје, Скопје, 2016 (група 
автори) 

 
Комисијата констатира дека  вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска има 

објавено еден учебник, две учебни помагала и коавтор е на два истражувачки извештаи. 
Ваквата творечка активност го определува нејзиниот истражувачки сенс кон 
промислувањето на прашањата од областа на заштитата на човековата средина, 
проблемите со еколошката заштита и секако, совладувањето на стандардите кои влијаат, 
детерминираат и ја исцртуваат значајноста на еколошките проблеми, како актуелни во 
меѓународната заедница, но и во нашата земја. Исто така кандидатката твори и во областа 
на безбедносниот менаџмент, со посебен осврт на организацијата на норми и работа на 
безбедносните служби и органи во услови на кризни состојби. 

 
Трудови во списанија, годишници и зборници од собири од меѓународен и 

домашен карактер 
1. “MANAGEMENT IN CONDITIONS OF CRISIS EVENTS” Зборник од 

Меѓународна научна конференција, “БЕЗБЕДНОСТА НА 
ПОСТКОНФЛИКТНИОТ (ЗАПАДЕН) БАЛКАН, ТРАНЗИЦИЈАТА И 
ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„ Факултет за 
безбедност, 27-28.05.2011, Охрид 

2. “Планирање во полицијата- предуслов за успешно справување со кризни 
состојби” (коавторски труд) специјално издание на научно-теоретското 
списание “Современа македонска одбрана” Процесот на планирање и 
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донесување одлуки во современите операции- MILKON 12, Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, 2012 

3. Penal Policy for Environmental Crime in Macedonia, Themis Library 
http://themis.rec.org/library/documents/28 2012 

4.  “Имплементација на меѓународните договори предуслов за еколошка 
безбедност” Современа Македонска одбрана, Скопје, декември, 2012 

5. “Имплементација на првиот столб од Архуската конвенција- состојби и 
предизвици” Годишник на Факултет за безбедност- Скопје, Скопје, 2012 

6. “Crisis management in Macedonia: conditions and prospects” International 
scientific conference Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, 
Faculty of security, Skopje, Volume II 2012 

7. NATO and the Environment, (Scientific article), Security Dialogues, Vol. 3, 
Number 2, 2012 

8. “Managing in conditions of crisis events- environmental aspects” Zbornik radova, 
6 Medjunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanja”28.29.05.2013, Velika 
Gorica, Hrvatska 

9. “Victims of Environmental Crime (Students Perceptions of Environmental 
Crime)” Criminal Justice Issues, Journal for Criminalistics, Criminology and 
Security Studies, Year XII, Sarajevo, 2012, No.5-6 

10. Usage of special investigation measures in detecting environmental crime –
Macedonian perspectives, From White, R. (ed.) (2013) Transnational 
Environmental Crime. Farnham: Ashgate. 

11. “Application of crime prevention method through environmental design” 
Archibald Reiss Days, Volume I, Belgrade, 2013 

12. “Оперативне акције у функцији истраживања организованог економско-
финасијског криминала у Републици Македонији” Супротстављање 
организованом криминалу, правни оквир, мегународни стандарди и 
процедуре, Београд, 2013 

13. “Intelligence-led action in combating environmental crime”- “The Balkans 
between past and future: security, conflict resolution and Euro-Atlantic 
integration” Volume II, Skopje, 2013 

14. Prevention of violence in secondary schools, capital of Macedonia, NBP, Journal 
of criminalistics and law, Vol. XVIII, No. 2, Beograd, 2013 

15. “Environmental Crime and Forest damage in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia” Themis Outlook 2014 

16. “Managing in Conditions of Crisis Events-Environmental Aspects” Collegium 
Antropologicum, Volume 38, 2014, Supplement 1,p. 1-254, Zagreb, April, 2014 
(impact factor) 

17. “Safety in emergency situations caused by natural disasters” Archibald Reiss days, 
Volume II, Belgrade, 2014 

18. “Modern concepts and methods for dealing with organized crime with special 
reference to the crime ,white collar crimes” Наука, образование, сигурност, Нов 
Бугарски Универзитет, 2014 
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19. “Criminal liability of the perpetrators for the crime “Money laundering and other 
proceeds for crime” in Republic of Macedonia” Horizons, International scientific 
journal, series A, Year X, Volume 16, September 2014, Bitola 

20. “Some aspects of corruption in Republic of Macedonia” Horizons, International 
scientific journal, series A, Year X, Volume 16, September 2014, Bitola 

21. “Sistem prevencije pranja novca u Republici Makedoniji” Zbornik radova, Banja 
Luka, 2014 

22. “Apllication of situational analysis during crime scene investigation” with 
Slobodan Oklevski, Proceedings of the 4th International scientific and professional 
conference “Police college research days in Zagreb” 2014, ISBN 978-953-161-
291-6 

23. “Protection of copy right- criminalistics aspects” International Yearbook, Faculty 
of security, Skopje, 2014, ISBN 1857-6508 

24. CORRUPTION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
MACEDONIA AND THE BALKANS, A HUNDRED YEARS AFTER THE 
WORLD WAR I – SECURITY AND EUROATLANTIC INTEGRATIONS; 
05/2014 

25. “Application of S.A.R.A. method in combating crime” with Marina Mitrevska, 
Thematic conference proceedings of International significance, “Archibald Reiss 
Days” Tom I, Volume I, Beograd 2015, ISBN 978-86-7020-319-8  

26.  CRIMINALISTICS AND PSYCHOLOGICAL  ASPECTS OF PROVIDING 
EVIDENCE AND COLLECTING INFORMATION BY PERSONAL 
INFORMATION SOURCES, CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE, 
god. 2., br. 3, str. 1 - 152, Zagreb, 2015. ISSN 1849 – 6164 (UDK:159.9:343.98)  

27. YOUTH AND ETHNIC MINORITIES AND CRIME IN THE SECONDARY 
SCHOOLS IN MACEDONIA-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
RESEARCHING SECURITY: APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES, 
Volume II SKOPJE, 2015 UDK: 343.91-053.6:323.15]:373.5(497.7) 

28. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, NATURE AND INSPECTION 
SUPERVISION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (with coauthor) -
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCHING SECURITY: 
APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES, Volume II SKOPJE, 2015 UDK: 
502.17:35.072.6(497.7) 

5. Краток осврт на трудовите: 
а) Учебници и учебни помагала  

 
1.Учебникот “Меѓународна заштита на животна средина” ја разработува 

областа на меѓународната заштита на животната средина, меѓународните договори, 
потребните стандарди за заштита на животната средина и сл. Се разработуваат и голем 
број на значајни субјекти надлежни за сузбивање на интернационалниот еколошки 
криминал, со посебен осврт на меѓународните документи од областа на кривичното 
право, меморандумите на обвинителите и др. Вториот дел е значаен за проучувањето на 
еколошките кривични дела, бидејќи се однесува на неколку значајни настани 
реализирани во праксата, преку кои читателот може да добие конретни сознанија за 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/284721385_CORRUPTION_AND_PUBLIC_ADMINISTRATION_IN_THE_REPUBLIC_OF_MACEDONIA?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/284721385_CORRUPTION_AND_PUBLIC_ADMINISTRATION_IN_THE_REPUBLIC_OF_MACEDONIA?ev=prf_pub


114 

 

мерките и активностите за превенирање и сузбивање на еколошките кривични дела. Се 
дава акцент и на разузнавањето и на меѓународната соработка во примената на 
конкретните оперативни акции на меѓународен план. 

2.Учебното помагало “Прирачник за безбедносен менаџмент” ги разработува 
функциите на менаџментот, и тоа планирање, организирање, раководење и контрола, 
менаџирањето во услови на кризни настани, при што посебен осврт се дава на 
раководењето на кризните настани, поставувањето на командно место, и одговорот во 
шест фази. Натаму се дава преглед и на стратешкото планирање, управувањето со 
безбедносните ризици и донесувањето на одлуки. Посебно значаен дел на Прирачникот 
се методите кои се презентирани, а кои се однесуваат на планирањето и анализата на 
безбедносните состојби, тука спаѓаат SWOT анализата, SARA методот, линк матриците, 
ПЕСТ анализата, ДЕЛФИ методот и Превенцијата на криминалот преку дизајнирање на 
околината. 

3. Учебното помагало “Прирачник за истраги кај еколошките кривични дела” 
дава преглед на кривичните дела од областа на еколошкиот криминал, надлежните 
субјекти за превенција и сузбивање, истрагата и увидот на местото на настанот, 
примената на разузнавањето за откривање на еколошките кривични дела, меѓународната 
соработка, казнената политика и др. Особено значаен дел е разработката на 
ситуационото вештачење, и увидот кај вода, почва и воздух, како и посебните case study 
кои се разработуваат за конкретни случаи на транснационален еколошки криминал. 

 
б) Статии во списанија, зборници и на меѓународни конференции 

 
1. “MANAGEMENT IN CONDITIONS OF CRISIS EVENTS” Зборник од 

Меѓународна научна конференција, “БЕЗБЕДНОСТА НА 
ПОСТКОНФЛИКТНИОТ (ЗАПАДЕН) БАЛКАН, ТРАНЗИЦИЈАТА И 
ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА„ Факултет за 
безбедност, 27-28.05.2011, Охрид 

Во трудот се разработува материјата за управување со кризните 
ситуации, донесувањето на одлуки како значаен дел на раководењето во 
услови на криза, како и постапувањето на безбедносните органи, со цел 
справување со кризните ситуации во конкретни оперативни услови на 
терен. 

2. “Планирање во полицијата- предуслов за успешно справување со кризни 
состојби” (коавторски труд) специјално издание на научно-теоретското 
списание “Современа македонска одбрана” Процесот на планирање и 
донесување одлуки во современите операции- MILKON 12, Министерство за 
одбрана на Република Македонија, Скопје, 2012 
Планирањето е значаен дел на безбедносниот менаџмент, а во трудот се дава 
целосен осврт на стратешкото, тактичкото, и оперативното планирање, а се 
презентираат и податоци од истражувањето на планирањето во рамките на 
полицијата. При тоа се опфатени сознанијата на раководните лица во 
полицијата и нивното практично работење од аспект на планирањето. 

3. Penal Policy for Environmental Crime in Macedonia, Themis Library 
http://themis.rec.org/library/documents/28 (коавторки труд) 2012 
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Трудот ја опфаќа материјата на казнената политика во Република Македонија 
која се однесува на еколошките кривични дела. При тоа се презентираат 
повеќе статистички показатели за сторителите и висината на казните за 
еколошките кривични дела во земјава. 

4.  “Имплементација на меѓународните договори предуслов за еколошка 
безбедност” Современа Македонска одбрана, Скопје, декември, 2012 
Во трудот се разработуваат повеќе значајни меѓународни договори и 
конвенции од областа на заштитата на животната средина, нивната 
имплементација, како и еколошката меѓународна дипломатија. Исто така се 
анализира и еколошката безбедност како значаен сегмент на национално и 
интернационално ниво во денешни современи услови. 

5. “Имплементација на првиот столб од Архуската конвенција- состојби и 
предизвици” Годишник на Факултет за безбедност- Скопје, Скопје, 2012 
Во овој труд се поместени значајните постулати на Архуската конвенција и 
трите столба на кои таа се потпира во врска со прмена на прописите од 
областа на заштита на животната средина. Посебно значаен дел 
претставуваат истражувачките податоци претставени во трудот, кои се 
резултат на пристап до информации од јавен карактер во Република 
Македонија, а кои се однесуваат на состојбата со загадување во земјава. 

6. “Crisis management in Macedonia: conditions and prospects” International 
scientific conference Security and Euroatlantic perspectives of the Balkans, Faculty 
of security, Skopje, Volume II 2012 

Во овој труд се разработуваат значајните документи во Република 
Македонија, а кои се однесуваат на раководењето во услови на криза. При 
тоа се разработуваат деловите на Националната стратегија, како и 
посебните мерки кои се применуваат во услови на природни и други 
катастрофи, кога е прогласена кризна состојба. 

7. NATO and the Environment, (Scientific article), Security Dialogues, Vol. 3, 
Number 2, 2012  
Трудот разработува материја за НАТО и мерките кои ги преземаат 
припадниците на оваа организација во услови на војна и воени жаришта. 
Посебно се дадени податоци за конкретни мерки каде што НАТО има 
воени и други бази, како и конкретни мерки кои се преземаат за 
деминирање и сл. 

8. “Managing in conditions of crisis events- environmental aspects” Zbornik radova, 
6 Medjunarodna konferencija “Dani kriznog upravljanja”28.29.05.2013, Velika 
Gorica, Hrvatska 
Посебен акцент во овој труд се става на условите на криза во 2001 година 
во Република Македонија, кризата на Липковското Езеро, како и 
директните импликаци кои воениот конфликт го имаше врз заштитата на 
животната средина и здравствената состојба на граѓаните од кризните 
региони. 

9. “Victims of Environmental Crime (Students Perceptions of Environmental 
Crime)” (коавторски труд) Criminal Justice Issues, Journal for Criminalistics, 
Criminology and Security Studies, Year XII, Sarajevo, 2012, No.5-6 

 

 



116 

 

Овој труд ги разработува лицата жртви на еколошкиот криминал, како и 
улогата на жртвата во процесот на виктимизација кај овој вид на криминал. 
Посебно значаен дел се истражувачките резултати од анкетирањето кое е 
реализирано со цел согледување на перцепцијата на граѓаните за нивната 
виктимизација. 

10. Usage of special investigation measures in detecting environmental crime –
Macedonian perspectives, From White, R. (ed.) (2013) Transnational 
Environmental Crime. Farnham: Ashgate. 
Трудот е составен дел на посебна едиција на зборник на трудови за 
еколошки криминал, чиј уредник е познатиот австралиски криминолог Rob 
White, а се однесува на примената на посебните истражни мерки за 
откривање на еколошки кривични дела. Се разработува и посебен case 
study за меѓународниот шверцер на заштитетни видови од Малезија Ансон 
Вонг. 

11. “Application of crime prevention method through environmental design” 
Archibald Reiss Days, Volume I, Belgrade, 2013 
Во овој труд се анализира примената на методот за Превенција на 
криминалот преку дизајн на околината, се дава приказ на принципите на 
транспарентност, видливост, поделба на просторот и сл. Покрај тоа се 
анализираат европските искуства, но и искуствата во Република 
Македонија. 

12. “Оперативне акције у функцији истраживања организованог економско-
финасијског криминала у Републици Македонији” (коавторски труд) 
Супротстављање организованом криминалу, правни оквир, мегународни 
стандарди и процедуре, Београд, 2013 
Организираниот економски криминал е сериозна закана за финасискиот 
систем на една земја, и затоа мерките и активностите за негово сузбивање се 
многу значајни. Заради тоа во трудот се става акцент на оперативните 
акции, како посебна мерка, покрај другите мерки на полицискиот 
инструментариум. 

13. “Intelligence-led action in combating environmental crime”-(коавторски труд) 
“The Balkans between past and future: security, conflict resolution and Euro-
Atlantic integration” Volume II, Skopje, 2013 

Трудот ја разработува акуелноста на примената на разузнавачките 
мерки за откривање на еколошкиот криминал воопшто. Имено покрај 
останатите оперативно тактички мерки и истражни дејствија, 
разузнавањето е значајна алка во примената на мерки за добивање на 
релеватни информации за сторување на еколошки криминал 

14. Prevention of violence in secondary schools, capital of Macedonia, (коавторски 
труд) NBP, Journal of criminalistics and law, Vol. XVIII, No. 2, Beograd, 2013 

Во трудот покрај основните информации за насилството кај младите 
луѓе, се презентираат и информации од истражувањето во средните 
училишта во земјава, а кои се однесуваат на видовите, мотивите и 
сторителите на насилни поведенија во школите. 
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15. “Environmental Crime and Forest damage in the Former Yugoslav Republic of 
Macedonia” Themis Outlook 2014 

Во овој труд се разработуваат еколошките кривични дела предвидени 
во Република Македонија, но посебен осврт се дава на пустошењето 
шума. Имено пустошењето шума во земјава претставува и организиран 
криминал и заради тоа се прави анализа на појавните форми, modus 
operandi и др аспекти на ова кривично дело. 

16. “Managing in Conditions of Crisis Events-Environmental Aspects” Collegium 
Antropologicum, Volume 38, 2014, Supplement 1,p. 1-254, Zagreb, April, 2014 
(коавторски труд)  (impact factor) 
Трудот ја разработува материјата за управување со кризи во услови на 
прогласена кризна состојба во Република Македонија. Посебен акцент 
се става на влијанието на воените дејствија врз заштитата на животната 
средина за време на воениот конфликт во земјава во 2001 година. 

17. “Safety in emergency situations caused by natural disasters” (коавторски труд) 
Archibald Reiss days, Volume II, Belgrade, 2014 
Во овој труд се анализираат условите за постапување во услови на 
криза кога има природни катастрофи. Имено мерките кои се 
применуваат за сузбивање на кризите и справување со последиците се 
различни во зависност од типот на кризата. Трудот ги разработува 
механизмите за соочување на кризата во услови на природни 
катастрофи. 

18. “Modern concepts and methods for dealing with organized crime with special 
reference to the crime ,white collar crimes” (коавторски труд) Наука, 
образование, сигурност, Нов Бугарски Универзитет, 2014 
Трудот ја разработува материјата за превенција, но особено и делот на 
сузбивање на организираниот криминал на “белите јаки”. При тоа се 
дава посебен акцент на мерките и активностите кои се применуваат за 
негово сузбивање, поточно модерните концепти и методи. 

19. “Criminal liability of the perpetrators for the crime “Money laundering and other 
proceeds for crime” in Republic of Macedonia” (коавторски труд) Horizons, 
International scientific journal, series A, Year X, Volume 16, September 2014, 
Bitola 
Во трудот се поместени сознанијата за сторителите на перењето пари во 
Република Македонија. Покрај тоа се презентираат податоци за начинот 
на извршување на делото, како и мерките и активностите кои се 
применуваат за негово откривање и докажување. 

20. “Some aspects of corruption in Republic of Macedonia” (коавторски труд) 
Horizons, International scientific journal, series A, Year X, Volume 16, September 
2014, Bitola 
Во трудот се обработува корупцијата во Република Македонија, 
појавните облици, ставовите на граѓаните кои се презентирани согласно 
резултатите на истражувачкиот проект реализиран на Факултетот за 
безбедност Скопје. 
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21. “Sistem prevencije pranja novca u Republici Makedoniji” (коавторски труд) 
Zbornik radova, Banja Luka, 2014 
Во овој труд се разработува кривичното дело перење пари, но и начинот 
како да се сузбие ова кривично дело во Република Македонија. Имено 
се даваат предлози за примена на конкретни мерки и активности за 
негово превенирање. 

22. “Apllication of situational analysis during crime scene investigation” (коавторски 
труд), Proceedings of the 4th International scientific and professional conference 
“Police college research days in Zagreb” 2014, ISBN 978-953-161-291-6 
Во трудот се поместени сознанијата за ситуационото вештачење, 
начинот на неговата примена и други теоретски концепти за овој вид на 
вештачење. Покрај тоа презентирани се податоци од истражувањето 
реализирано во Министерството за внатрешни работи, а кое се однесува 
за бројот и видот на вештачењата кои се применуваат во секојдневното 
практично работење. 

23. “Protection of copy right- criminalistics aspects” International Yearbook, Faculty 
of security, Skopje, 2014, ISBN 1857-6508 
Во овој труд се презентираат кривично правните и криминалистичките 
аспекти на нарушувањето на авторските права согласно позитивните 
законски прописи во земјава. Исто така се прави анализа на case study 
за нарушување на авторски права од областа на музичката индустрија. 

24. CORRUPTION AND PUBLIC ADMINISTRATION IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA, (коавторски труд) INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
CONFERENCE MACEDONIA AND THE BALKANS, A HUNDRED YEARS 
AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EUROATLANTIC 
INTEGRATIONS; 05/2014 
Во трудот се анализираат резултати на истражување, а кои се 
однесуваат на улогата и положбата на јавната администрација во 
општественото уредување во Република Македонија, и нивната 
изложеност на корупција. При тоа се рангираат и пооделни професии и 
занимања и нивниот удел во корупцијата во земјава, според мислењето 
на граѓаните. 

25. “Application of S.A.R.A. method in combating crime” (коавторски труд), 
Thematic conference proceedings of International significance, “Archibald Reiss 
Days” Tom I, Volume I, Beograd 2015, ISBN 978-86-7020-319-8  
Во овој труд се презентираат податоци за начинот на примена на SARA 
методот, а се даваат и конкретни примери за негова апликација во 
сферата на решање на конкретни безбедносни проблеми на едно 
подрачје. 

26.  CRIMINALISTICS AND PSYCHOLOGICAL  ASPECTS OF PROVIDING 
EVIDENCE AND COLLECTING INFORMATION BY PERSONAL 
INFORMATION SOURCES, CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE, 
god. 2., br. 3, str. 1 - 152, Zagreb, 2015. ISSN 1849 – 6164 (UDK:159.9:343.98)  
Во трудот се поместени истражувачките резултати од спроведена 
анкета на испитаници кои се изјасниле за примена на персоналните и 
материјалните докази при докажување на кривичните дела. Значајни се 
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резултатите и укажуваат во која насока треба да се движи натамошната 
примена на овие доказни средства во нареден период. 

27. YOUTH AND ETHNIC MINORITIES AND CRIME IN THE SECONDARY 
SCHOOLS IN MACEDONIA-INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
RESEARCHING SECURITY: APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES, 
Volume II SKOPJE, 2015 UDK: 343.91-053.6:323.15]:373.5(497.7) 
Во овој труд се презентираат истражувачките резултати од спроведена 
анкета во средните училишта на град Скопје, а кои се однесуваат на 
етничките аспекти на насилството кај младите луѓе во образовните 
средини во Република Македонија. Значајна е перцепцијата на младите 
за мотивите и причините за насилството, како и нивната перцепција за 
негово превенирање. 

28. PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, NATURE AND INSPECTION 
SUPERVISION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (with coauthor) -
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE RESEARCHING SECURITY: 
APPROACHES, CONCEPTS AND POLICIES, Volume II SKOPJE, 2015 UDK: 
502.17:35.072.6(497.7) 
Во овој труд се анализираат аспектите на законската легислатива која се 
однесува на улогата на Државниот инспекторат за заштита на животна 
средина и природа, како и презентирање на предлози за решавање на 
одредени проблеми во неговата имплементација. 

 
Од листата на објавени трудови на кандидатката може да се забележи богат 

опус на издадени трудови меѓу кои: труд во списание со импакт фактор, трудови од 
меѓународни конференции, трудови во годишници и научни списанија, 
истражувачки извештаи, статии во стручни списанија. 

 
6. Оценка, мислење и предлог на комисијата 
 
Рецензионата комисија со особено внимание ја разгледа пријавата на 

кандидатката вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска со сите доставени прилози и 
констатира дека ги исполнува условите наведени во Законот за високо образование, 
Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, Правилникот за 
критериумите и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола и 
општите акти на Факултетот за безбедност-Скопје. 

Од приказот на објавените трудови и прилози во научните дебати на 
научните собири може да се оцени дека кандидатката покажува особен интерес и е 
особено активна во научната и стручна заедница, дека творечкиот опус се одликува 
со аналитичност и систематичност во промислувањето и анализирањето на 
прашањата поврзани со сложените безбедносни процеси, поврзани со еколошките 
предизвици и проблеми, а во тој контекст за општествените претпоставки и 
криминалистичките пристапи во решавањето на овој вид сложени проблеми. Во таа 
смисла може да се оцени како значаен и продуктивен научниот, научно-
истражувачкиот и апликативен пристап на вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска 
во развојот на општествените науки, посебно на Социологијата на правото и 

 

 



120 

 

криминалистиката и Социологијата на норми и организација, поврзани со облиците 
на загрозување, особено со начините на нивното превенирање, спречување и 
разрешување, при што посебно значење има начинот на примената на правилата и 
нормите. Научниот опус упатува на тоа дека кандидатката, научниот интерес го 
насочила кон теоретското промислување на социолошките, криминолошките и 
криминалистичките феномени, посебно на Социологијата на правото и 
криминалистиката и Социологијата на нормите и организацијата, и нивната 
апликативна страна особено во решавањето на проблемите, но и во начинот на 
криминалистичката анализа и стратегија.  

Комисијата констатира дека досегашната научна, научно-истражувачка и 
стручна ангажираност на вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска е насочена кон 
анализирање на социолошките, правните, криминолошките и криминалистичките 
специфичности на еколошкиот криминалитет и правото на заштита на животната 
средина и хуманизацијата на просторот, како и на социологијата на нормите и 
организацијата, што на еден или друг начин го специфицира нејзиниот научен, 
истражувачки и апликативен идентитет. Таа се пројавува како настојчив, 
организиран и систематичен набљудувач на современите состојби со заштитата на 
човековата средина и посебно на кривичните дела, начинот на откривање, 
разјаснување и решавање на кривичните дела поврзани со еколошките состојби, а 
особено, нивното влијание во повеќе сфери на човековото живеење, како што е 
одржливиот економски развој, туризмот, како и другите облици на незаконито и 
криминално поведение во делот на заштитата на човековата средина. Кандидатката 
со организирана, систематска и насочена активност се профилира како успешен 
универзитетски педагог со  методички знаења и способност нив да ги афирмира во 
областа на социологијата на правото и криминалистиката. Исто така, 
истажувачкиот сенс е насочен кон проучувањето на институциите, организациите и 
нормите со чија помош се утврдуваат стадардите за заштита на човековата околина, 
а особено спречувањето, откривањето и разрешувањето на кривичните делата од 
еколошката област. Во таа смисла, кандидатката несомнено се потврдува и како 
истражувач кој умее да ги проблематизира, продлабочи и врз таа основа да понуди  
решенија и идеи за разрешување на  сложените криминалистичко-криминолошки и 
безбедносни прашања, поврзани со заштитата на човековата средина, 
екотероризмот, институциите за спречување, откривање и разрешување на 
меѓународниот еколошки криминал, нивното менаџирање, недозволената трговија, 
шверцот, особено на културното богатство, корупцијата и другите проблеми 
поврзани со криминалистиката и социолошките димензии на правото, 
организациите и нормите. Исто така кандидатката успешно ја обработува и твори 
во областа на безбедносниот менаџмент, примена на методи и алатки за управување 
со кризи, кризен менаџмент, безбедносни проценки и др. Оттаму со право можеме 
да констатираме дека вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска  низ научната 
работа, се потврдува како сериозен, систематичен и прониклив истражувач и умее 
на стручен начин, согласно педагошките стандарди да ги пренесе своите методски 
искуства и знаења на студентите. Во таа смисла рецензионата комисијата има 
особена можност да подвлече дека во педагошката работа, научно-истражувачката, 
апликативната и практична дејност на вон. проф.  д-р Марина Малиш Саздовска се 
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присутни содржини кои се од особен придонес за развојот на научните области: 
Социологија на правото и криминалистика и Социологија на норми и организација. 

Од анализата на прилозите може да се констатира дека објавените статии се 
одликуваат со примена на специфичен методолошки пристап, со систематичност и 
аргументираност во поставувањето, а особено во докажувањето на прашањата 
поврзани со предметот на расправа што го определува научниот пристап и карактер 
на анализираните трудови. На тој начин може да се констатира дека вон. проф. д-р 
Марина Малиш Саздовска е профилиран во научен работник кој постигнал 
значителни резултати во научно промслување на сложените прашања на 
Социологијата на правото и криминалистиката, социологијата на нормите и 
органзизацијата како поширок теоретски ракурс и дава видлив придонес во развојот 
на научните подрачја: Социологија на правото  и криминалистиката (51117) и 
Социологијата на нормите и организацијата (51121)  и дека во нив успешно ги 
развива и афирмира специфичностите и посебноста криминалистичките науки, 
посебно еколошката криминалистика и безбедносниот менаџмент,  нивните 
епистемолошки и методололошки проблеми. 

Имајќи предвид дека вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска објавила 
учебници, учебни помагала, монографии, научни, стручни трудови, учествувала на 
научни конференции, преку кои се потврдила и ги афирмирала своите знаења, 
компетентност и способности, особено на подрачјата Социологијата на правото и 
криминалистиката, и Социологијата на норми и организација, како и богатата 
педагошка дејност поврзана со вршењето на наставната дејност каде се афирмирала 
како наставник на сите циклуси универзитетски студии (прв, втор и трет) – како, 
член на повеќе дипломски, магистерски и докторски дисертации, односно како 
ментор на докторски, магистерски и дипломски трудови, Рецензентската 
комисијата оценува дека станува збор за научен работник кој е трудољубив и 
продуктивен член на универзитетската заедница на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ и има значаен придонес во научните подрачја Социологија на правото и 
криминалистиката и Социологија на норми и организација.  

 
 
 
Предлог: 
 
Согласно изнесеното, а во контекст на критериумите за избор во звања 

според ЗВО и Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно- стручни и соработнички звања на 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, можеме да констатираме дека 
кандидатката ги исполнува сите критериуми и тоа: 

- научен степен доктор на науки од научната област за која се избира – 
Доктор по социолошки науки; 

- објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната 
област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни 
публикации или четири научни трудови во научно списание со импакт 
фактор во последните пет години- Кандидатката објавил 27 (дваесет и 
седум) научноистражувачки трудови во соодветната област во 
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меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации и 
3 (три) книги; 

- учествувала во научно-истражувачки проекти- (два национални и еден 
меѓународен); 

- има придонес во оспособувањето на помлади истражувачи - како ментор 
на повеќе дипломски, магистерски и како ментор на кандидат за 
изработка на докторски труд; 

- покажала способност за изведување на сите видови вискообразовна 
дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата- способен и позитивно 
оценет од страна на студентите со просечна оценка 4,32 или 86,40% 
успешност. 
 
 
 

Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид 
содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и наставна 
активност на кандидатката вонреден професор д-р Марина Малиш Саздовска 
како и со оглед на тоа дека ги исполнува пропишаните критериуми и условите 
предвидени во Законот за високо образование за избор во наставно-научно 
звање и во Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија има 
особено задоволство на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“, да 
му предложи вонредниот професор д-р Марина Малиш Саздовска да ја избере 
во звањето Редовен професор во научната област Социологија на правото  и 
криминалистика (51117) и Социологија на норми и организација  (51121). 
 

 

      РЕЦЕНЗЕНТСКА  КОМИСИЈА: 

           1. Проф. д-р  Цане Мојаноски, редовен професор, с.р. 

           2. Проф. д-р Пере Аслимоски, редовен професор, с.р. 

          3. Проф. д-р Златко Жоглев, редовен професор, с.р 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 

 На учебникот  “Корупција и организиран криминал  – нови 
епистемолошки димензии и практични консеквенци на конкретните решенија 

од стратешката визија за длабоки структурни реформи во клучните 
општетствени области,  со цел за значително подобрување на владеење на 

правото“, од редовен, професор д-р Миодраг Лабовиќ 
 

 

Одредена сум за рецензент на учебникот “Корупција и организиран 
криминал – нови епистемолошки димензии и практични консеквенци на 
конкретните решенија од стратешката визија за длабоки структурни реформи во 
клучните општетствени области,  со цел за значително подобрување на владеење на 
правото“, од редовен, професор д-р Миодраг Лабовиќ, со Одлука на Ректорската 
управа на Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола, бр.14-1131/7-1 од 31.08. 
2016 година,  

По внимателното читање на учебникот го доставувам следниот 
 

                                               ИЗВЕШТАЈ 

 

I. Општ приказ на учебникот 
 

Учебникот содржи 549 страни (во обем од околу 34 авторски табаци) 
компјутерски  текст со проред 1,5. Се состои од: Предговор, три дела и 
Библиографија, во која се наведени преку 200 библиографски единици од странски  
и домашни автори, од научната област на  криминологијата, но и од правните и 
политичките науки, филозофијата на  правото и политичка филозофија.  

Учебникот е систематизиран во три дела. Првиот дел има четири глави, со 
неколку  поглавја и потпоглавја. Вториот дел има две глави, разработени во повеќе 
поглавја и подпоглавја. Во третиот дел има една глава, распоредена во повеќе 
поглавја и потпоглавја. Систематизацијата на учебникот ја рефлектира логичката 
поврзаност меѓу деловите, главите, поглавјата и потпоглавјата.  

 
Првиот дел на учебникот е нословен како „ Корупција“.  
 
Првата глава носи наслов „ Етиологија на корупцијата и организираниот 

криминал“. Во неа авторот, го објаснува значењето на научното истражување на 
причините за  криминалот. Потем, авторот ги изнесува своите видувања за целите и 
функциите на науката, укажувајќи на разликата меѓу науката и струката, односно на 
научниот и стручниот придонес, со напомена дека дистинкцијата недоволно се 
истакнува во научната литература. Авторот верува дека свеста за разликата е важна 
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при истражувањето на  причинско-последичната поврзаност на  појавите, процесите 
и односите, кои што влијаат врз објективното спознание на криминалот воопшто, 
како и на корупцијата и организираниот криминал. Ова е важно со оглед на 
сознанието дека криминалот е  комлексен и слоевит универзален феномен, кој што, 
всушност, претставува  рефлексија на  севкупната општествена патологија. Во 
следното поглавје авторот се усредсредува на трите нивоа на причините за 
корупцијата и организираниот криминал. Според него, првото ниво го 
претставуваат најдлабоките причини до кои што ограничените интелектуални 
потенцијали на човековиот ум можат да допрат. Второто ниво се  специфичните 
причини-фактори за корупцијата и организираниот криминал во секоја земја 
посебно. Овие фактори тешко и бавно се менуваат, затоа што се длабоко вкоренети 
во свеста на граѓаните, која се пренесува од “колено на колено“ Третото ниво го 
претставуваат политичките, правните и економските услови, кои што 
придонесуваат за корупцијата и организираниот криминал во секоја земја посебно. 
На крајот на оваа глава изложени се ставовите на  авторот за конкретниот амбиент 
во кој што виреат корупцијата и организираниот криминал во Република 
Македонија. 

 
Во втората глава, која што е насловена како „Феноменологија на корупцијата“ 

најпрво, авторот дава кус осврт на етимолошкото потекло на поимот корупција и на 
неговото значење низ историскиот контекст, а потоа ги презентира  теоретските, 
меѓународните и службените дефиниции, дадени во најзначајнијите меѓународни 
документи, како и во националната легислатива за корупцијата. Следи критички 
осврт  кон ставовите на познати светски авторитети во областа на 
конвенционалните и посебните видови и типови на корупција. Во оваа глава, 
авторот не запознава со концептите за патрон-клиентелизмот, медијаторната 
политичка корупција и другите концепти на  политичката корупција во слабите 
држави , во кои што власта се практикува како лична сопственост, односно 
профитно друштво за остварување на лични и тесно-партиски интереси на 
владеачките елити. Тој презентира свој концепт за неконвенционалната политичка 
корупција, укажувајќи дека истата не е правно санкционирана, ниту во 
националните законодавства, ниту во меѓународно-правната регулатива, заради 
многу причини на кои што се осврнува. По него, овие најперфидни  и најсуптилни 
типови на корупција, кои се тешко препознатливи за голем дел од научната и 
стручната јавност, а да не зборуваме за пошироката јавност и самите, од последици 
стануваат причини за најголемите проблеми на дешеницата во светски рамки, како 
што се: војните, тероризмот, миграциите, сиромаштијата, невработеноста итн. Во 
прашање е феноменот на системска корупција во меѓународните политички и 
економски односи,  која авторот, најпрво ја објаснува, како нов поим, а потоа ја 
анализира низ четирите основни облици преку кои се манифестира во Република 
Македонија, како и во многу други земји со слични, специфични детерминирачки 
фактори. На крајот на оваа глава, авторот, врз основа на јасно поставени 
критериуми, прави дистинкција на видовите,  типовите и облиците на корупцијата. 

 
Емпирискиот осврт кон корупцијата во Република Македонија е лоциран во 

третата глава од првиот дел на учебникот. Се соочуваме со емпириски податоци од 
 

 



125 

 

официјалните евиденции на надлежните државни органи во Република Македонија.  
Презентирани се резултати од мерењата на корупцијата, извршени од меѓународни 
невладини и домашни  НВО, како и од научни институции. Во посебни поглавја 
авторот ги коментира научно-методолошките и другите проблеми врзани за 
мерењата на обемот на корупцијата, како и со “темната бројка“ на корупцијата. 

 
Четвртата глава е посветена на меѓународната регулатива за борба со 

корупцијата,  пред се` на Конвенцијата против корупцијата на ООН, 
компаративните искуства и нормативно-институционалните решенија на 
определени земји, кои важат за репери во успешната борба против корупцијата. 

 

Вториот дел од учебникот е насловен како „Организиран криминал“.  

 

Во првата глава, со назив „Феноменологија на  организираниот криминал“, по 
историскиот развој,  следи укажувањето на објективните лимити за сеопфатното 
дефинирање на феноменот организиран криминал, се презентираат службените и 
меѓународните дефиниции на  организиран криминал, се маркираат неговите 
константни и варијабилни елементи, специфичните карактеристики, како и 
трансцеденталниот карактер на организираниот  криминал. Следи поглавјето 
„Типологии на организиран криминал “. Во рамките на оваа глава авторот, најпрво 
не запознава со типологиите на организираниот криминал, креирани од ООН, врз 
основа на истражувањата, спроведени од експертскиот тим ангажиран од ООН, во 
16 земји во текот на 2002 година. Истражувањата резултираат со  заклучоци за пет 
организациски типови на организиран криминал, врз основа на  организациската 
структура на  различните криминални организации, како критериум. Во 
продолжение, прикажани се петте организациски типови на организиран криминал 
според типологијата на ООН: стандардна хиерархија, регионална хиерархија, 
кластерирана хиерархија, јадрена група и криминални мрежи. Авторот дава свој 
научен приодонес, креирајќи оригинална типологија на организиран криминал, 
заснована на пет критериуми, од кои четирите се нови.  Имено, врз основа на 
истите, авторот ги разликува следните пет типа на организиран криминал: 
криминална група (групен организиран криминал); организирани криминални 
мрежи; традиционален-мафијашки тип на организиран криминал; институционален 
тип на организиран криминал и институционализиран тип на организиран 
криминал. Последните два типа, авторот ги квалификува, како оригинален научен 
придонес, односно нов теоретски концепт за стари практики во многу земји во 
светот, во текот на долг историски период. Во продолжение, нотираните типови на 
организиран криминал, авторот ги илустрира со бројни примери, заради 
разоткривање на  нивните специфики, односно разлики. Во последното поглавје, 
именувано како  „Транснационалниот организиран криминал“ авторот потенцира 
дека  транснационалноста е карактеристика на организираниот криминал.         

 
Втората глава од вториот дел се занимава со „Односот на организираниот 

криминал со другите типови на неконвенционален криминал“. Во првото поглавје 
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од оваа глава, авторот,  врз основа на седум критериуми, ја објаснува разликата 
меѓу конвенционалниот и неконвенционалниот криминал, консеквентно на тоа и 
неконвенционалните типови на корупција и организиран криминал. Во следните 
поглавја се потенцирани разликите и сличностите меѓу организираниот криминал  и 
корупцијата, тероризмот, перењето пари, финансискиот криминал, криминалот на 
„белите јаки“, професионалниот криминал, легалниот криминал и криминалот под 
заштита на законот. Последното поглавје од оваа глава е посветено на  
„Глобализацијата и предизвиците на нековенционалните типови криминал“. 

 
Третиот дел на учебникот е насловен како „De lege ferenda- идејни и 

конкретни решенија за структурни реформи во организацијата на власта и 
политичкиот систем, заради ефективна контрола врз системската корупција и 
институционалниот тип на организиран криминал, како два најопасни пункта 
на загрозување на владеењето на правото во Република Македонија“. Во овој 
дел има една глава: “Развиен систем на поделба на власта – нужен  предуслов за 
владеење на правото во Република Македонија“, во која авторот се залага за 
системски пристап во борбата против наведените проблеми.  

 
Првото поглавје е посветено на владеењето на правото, во чија сушина е 

ограничувањето на политичката моќ, врамување на политиката во границите на 
правото и правдата, во духот на природно-правната концепција за преегзистентната 
природа на човековите права. Во следното поглавје се презентирани и елаборирани 
основните постулати на системско-стратешкиот пристап за длабоки реформски 
зафати. Авторот, од една страна, полемизира со некои концепти, ставови и мислења 
за општествените реформи, неопходни за надминување на една од најдлабоките 
политички кризи во историјата на самостојна и независна Република Македонија , а 
од друга, ја развива тезата за системско-стратешки реформски пристап, преку 
градење хармонична мрежа на институции, механизми и постапки не само за 
доследна поделба на власта, особено на енормната доминација на Владата, како 
најефективен елемент на егзекутивата, туку и на активирање на демократската моќ 
и енергија на низа независни институции, на активно, квалификувано и одговорно 
вклучување на невладиниот сектор и на јавното мислење, како контролни 
инструменти и чувари на демократијата.   

 
 Генералната теза ја операционализира преку конкретни предлог–решенија за 

уставно-правни, но и институционални реформи на македонскиот модел на 
организација на власта, со посебен акцент на правосудниот и безбедносниот систем, 
определени потсистеми од јавната и државната администрација, како и реформи во 
кривично-правниот систем. Во секој од овие потсистеми на политичкиот систем, 
авторот предлага повеќе алтернативни решенија. На повеќе места во учебникот е 
потенцирано дека предлог операционализацијата на генералната теза (идеја) за 
нужноста од системски реформи во функција на рамнотежа на трите власти, преку 
развиен систем на меѓусебни спреги и кочници, но и демократска контрола и 
притисок од независни институции, развиено јавно мислење и партнерски 
поставено цивилно општество, не значи дека нема други  подобри решенија од оние 
на авторот.  
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Свесен за нужноста од консензус пред да се посегне по радикални реформи, 

но и за длабоката поделеност на мекедонското општество по сите линии, тој се 
фокусира на феноменологијата на консензусот, како модел на донесување на 
одлуки.  Следат поглавјата: „Кратка распрaва за значењето на примордијалната 
категорија - “вистина“; Односот на делиберативните концепции за демократија кон 
рационалистичката и нерационалистичките епистемологии и „ Антрополошко-
психолошки детерминанти и нивната импликација врз социо-политичкиот контекст 
во процесот на одлучување“. На крајот се „Заклучните согледувања за консензусот-
како модус за донесување одлуки, со критички осврт врз моделот на консенсуална 
демократија, како модифицирана верзија на консоцијалната. Авторот смета дека 
овие потпоглавја  се во логична врска со клучните теми од овој учебник и дека се 
особено важни за (раз)откривање и разбирање на конвенционалните и 
неконвенционалните облици на политичка корупција и институционалниот 
(политички) тип на организиран криминал, како доминантно присутен во 
Република Македонија. Според авторот, поврзувањето на овие теми е потребно за 
да се види, како основните начини на спознавање на реалноста, од епистемолошки 
аспект, различно се рефлектираат врз перцепцијата на феномените, кои што се 
предмет на учебникот, со оглед на нивната суптилна и тешко препознатлива 
природа, дури и во научните и стручни кругови.  Од тие причини, истите, во голем 
дел,  не се правно санкционирани, иако му нанесуваат поголема штета на 
општеството од било кој друг вид  или тип на криминал. Исто така, потребата од 
експликација на овие теми, за авторот се наметнува заради потребата да се даде 
скромен придонес кон расветлување на голем број заблуди, дилеми и трилеми што 
го обременуваат  сознајниот процес во современата наука, но и самиот процес на 
одлучување, кога директно или индиректно граѓаните се исправени пред можноста 
да (не)прифатат или да влијаат  врз (не)прифаќањето на разни концепти за реформи.    

 

 

II. Оценка и мислење 
 

Пред мене е Учебник за предмет и област(и) што не се моја специјалност. 
Кога авторот ми понуди рецензентски ангажман, му одговорив дека не се сум 
квалификувана за експертска евалуација на феномените на корупцијата и 
организираниот криминал. Ме замоли да го прочитам трудот пред да дадам конечен 
одговор, со напомена дека применил системски пристап. По читањето, го препознав 
полето на мојот интерес и знаење во третиот дел, насловен како „De lege ferenda- 
идејни и конкретни решенија за структурни реформи во организацијата на 
власта и политичкиот систем, заради ефективна контрола на системската 
корупција и институционалниот тип на организиран криминал, како два 
најопасни пункта на загрозување на владеењето на правото во Република 
Македонија.  
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Се разбира, до третиот дел се стигнува само преку читање на првиот и 
вториот, па со задоволство го сторив тоа.   

 
Она што го прави овој учебник оригинален и свеж е третманот на 

корупцијата и организираниот криминал, не само од криминолошки и 
криминалистички аспект, туку и од уставно-правен, политолошки, па и филозофски 
аспект, што соодветствува на нивната сложена природа, која налага истите да не се 
третираат како изолирани феномени, независни од уставноправната рамка и 
социјалниот контекст (национален, регионален,  меѓународен), туку како појави  
детерминирани од многу варијабли. 

  
Колку што ми е познато, нема многу учебници од ваков тип, со елементи на 

студија, кои носат научна свежина.  
   
За одбележување е и полемичниот карактер на текстот, како и научната 

храброст да се излезе не само со идејни, туку и со конкретни излезни решенија за 
дијагностицираните состојби, врз основа на критичка анализа и аргументи.    

 
Авторот,  како што веќе потенцирав во приказот на третиот дел,  

корупцијата и криминалот ги лоцира и анализира и низ призмата на уставните 
норми и политичкиот систем. Така, нормативно и стварно открива низа 
недоследности. Следствено на тоа, неговиот системски реформски зафат започнува 
со уставни измени во делот за организацијата на власта, односно на изборот, 
надлежноста и меѓусебните односи на легислативата, егзекутивата и судската власт 
и продолжува со измени во делот за Уставниот суд, државната и јавна 
администрација, народниот правобранител, локалната самоуправа. Се прашува: 
како да се надмине /ублажи опасно пореметената рамнотежа на трите власти и 
енормната доминација на Владата, како ефективен елемент на егзекутивата, како да 
се раскине симбиозата на партијата/партиите на власт со државата, како да се 
деполитизира и департизира администрација, како да се зајакне зашитата на 
човековите слободи и права, како да се отвори простор за владеењето на правото и 
демократијата.   Убеден е дека уставно-правните и институционални реформи ќе 
отворат пат за полесно справување со бавно и тешко отстранливите ефекти од 
отсуството на демократска традиција, авторитарното наследство и поданичката 
политичка култура, како и дека ќе овозможат поинклузивен процес на одлучување 
во кој ќе има место и за цивилното општество и медиумите.  

 
Не останува на ниво на идеја и констација, туку предлага систем од 

решенија, како одговор на системката криза во која сме потонати. Делува 
проактивно, а не само реактивно.   

  
Може да се забележи дека ова не е вообичаено  за учебник, со оглед на 

вообичаениот  дидактички карактер на учебниците, но не и непознато во 
компаративната научна литература.  
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За акцентирање е и аплицираната релевантна литература за прашањата и 
делот кој беше во центарот на моето внимание.     

 
Да заклучам, пред мене е вреден труд.  

 
На крајот, по долги дискусии за прашањата што се моја специјалност, 

авторот посегна по некои измени во учебникот, но не секогаш.  
 

Јас не сум цензор, туку рецензент, но сепак му препорачувам уште еднаш да 
размисли околу следниве препораки: радикално скратување на насловот на 
учебникот; преиспитување на должината на елаборациите во третиот дел од аспект 
на нивната (не) функционална поврзаност со корупцијата и организираниот 
криминал, па и ублажување на реториката во комуникацијата со 
неистомислениците.  

Се разбира, авторот го има последниот збор, но и најголемата одговорност за 
својот учебник.  

 

 

III. Предлог-препорака. 

 
 Врз основа на преходно кажаното им препорачувам на ректорската управа 

при Универзитетот “Св. Климент Охридски“-Битола и деканатската управа на 
Факултетот за безбедност-Скопје,  да го прифатат ракописот  “Корупција и 
организиран криминал  – нови епистемолошки димензии и практични консеквенци 
на конкретните решенија од стратешката визија за длабоки структурни реформи во 
клучните општетствени области,  со цел за значително подобрување на владеење на 
правото“, од д-р Миодраг Лабовиќ,  редовен професор,  како учебник за прв, втор и 
трет циклус на студии за предметот Корупција и организиран криминал, а во 
определени делови и за предметот Криминологија на сите циклуси на студии, со 
предлог- препорака дека првиот и вториот дел треба да бидат наменети за 
студентите од прв циклус студии, додека третиот дел треба да биде наменет за 
слушателите на втор и трет циклус студии. 

Со почит и искрена желба за соработка,  

Гордана Сиљановска - Давкова, редовен професор на Правниот факултет  

“Јустинијан Први“- Скопје 

 

 Скопје, 31. 08. 2016 година 
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РЕЦЕНЗИЈА 

На ракописот "Корупцијата и организираниот криминал - нови 
епистемолошки димензии и практични консеквенции на конкретните  решенија од  
стратешката визија за длабоки структурни реформи во клучните општествени 
области, со цел за значително подобрување на владеењето на правото" од авторот, 
професор д-р Миодраг Лабовиќ 

 
 
                 Со одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битолс бр. 14-1131/7-1 од 31.08.2016 година, одреден сум за рецензент 
на ракописот, "Корупцијата и организираниот криминал - нови епистемолошки 
димензии и практичните консеквенции на конкретните  решенија од  стратешката 
визија за длабоки структурни реформи во клучните општествени области, со цел за 
значително подобрување на владеењето на правото" од авторот, професор д-р 
Миодраг Лабовиќ. 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
1. ОПШТ ДЕЛ - ОПИС НА РАКОПИСОТ 

Ракописот содржи 549 страници (во обем од 34 авторски табаци) куцани на 
компјутер, во еднореден проред. Составен дел од ракописот  се содржина, 
предговор, две фигури, четири организациони шеми, две табели и библиографија. 
Во наведената библиографија авторот навел околу 200 библиографски единци од 
референтни странски и домашни автори во научната областа на криминологијата, 
но исто така и од правните, политичките и други науки, како и од областа на 
филозофијата на правото и филозофијата на политиката.  

Ракописот е систематизиран во три дела, составени од повеќе глави, поглавја 
и подпоглавја. Систематизацијата на ракописот покажува логичка поврзаност 
помеѓу деловите, главите и поединечните поглавја во кои се изложува етиологијата, 
феноменологијата и ставовите на авторот за социјалната контрола на корупцијата и 
организираниот криминал, како два најкомплексни феномени на нашето време, не 
само во контекст на криминолошки науки, туку и во целиот арсенал на 
општествените науки. Во оваа смисла, авторот со право укажува на тоа дека тие 
претставуваат две најважни точки на загрозување на владеењето на правото, како 
најголем проблем со кој што се соочуваат повеќето земји во светот, особено оние во 
развој и транзиција, вклучувајќи ја и Република Македонија. 

Првиот дел од трудот носи наслов "корупција". Овој мошне голем дел од 
трудот е поделен во четири дела, повеќе поглавја и подпоглавја.  

Првата глава е насловена "Етиологијата на корупцијата и организираниот 
криминал". Авторот, најпрво, ја објаснува важноста на научните истражувања во 
откривањето на причините за криминал, а потоа ги изнесува своите сопствени 
видувања за целите и функциите на науката, како и разликата помеѓу стручниот 
труд и научниот труд.. Според авторот, оваа разлика игра огромна улога во 
истражувањето на причинско-последичната врска на појавита, процесите и 
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односите, кои влијаат на објективноста на спознавањето воопшто и за криминалот, 
како најизострена рефлексија на целата општествена патологија. Во второто 
поглавје, авторот се осврнува на три нивоа на причините на корупцијата и 
организираниот криминал. Првото ниво-најдлабоките причини; другото ниво-
фактори  на корупцијата и организираниот криминал; и третото ниво-условите кои 
придонесуваат за корупцијата и организираниот криминал. Во следните 
подпоглавје се третираат политичките, економските и правните услови, што 
придонесуваат за рапидниот пораст на корупцијата и организираниот 
криминал,особено во земјите во транзиција. На крајот од ова поглавје изложени се 
ставовите на авторот за условите на корупцијата и организираниот криминал во 
Република Македонија. 

Во втората глава, "Феноменологија на корупција" во неколку поглавја и 
подпоглавја, најпрво, авторот го објаснува концептот на корупцијата, дава неговата 
дефиниција за корупцијата и ги изложува теоретските, меѓународните и 
институционалните дефиниции дадени во најзначајните меѓународни документи за 
корупцијата, како и во позитивните законски погледи прописи во националната 
регулатива.. Авторот ги изнесува и теоретските на светски познати автори за 
различните видови, типови и облици на корупција, како и неконвенционалните 
типови корупција, како што се веќе познатите теоретските концепти на медијаторна 
политичка корупција, патронот-клиентелизам и други концепти на политичка 
корупција во т.н.. “кревки“ општества. Посебно истакнува примери на општествени 
односии и уредување, каде што Владата ја разбира и практукува власта, како  лична 
сопственост или трговско друштво за остварување на лични или партиски интереси 
на врвовите на владеачките партии. Сепак, авторот, ги презентира и своите 
теоретски ставови за неконвенционална политичка корупција, која што не е правно 
санкционирана, ниту во националните законодавства, ниту во меѓународно 
правната регулатива. Затоа, овие најперфидни и најсуптилни видови на корупција, 
кои и самите се причини за најголемите проблеми во светот денес, како што се 
војни, тероризам, сиромаштијата, невработеноста и многу други социјални 
неправди, тешко се препознатливи дури и за најголемиот дел од научната  
стручната јавност, а да не зборуваме за пошироката јавност. Ова главно се однесува 
на генералниот концепт на системски корумпирана надворешна политика во 
меѓународните политички и економски односи, како и системската корупција. Овој 
последниот тип, авторот  најпрво го претставува како теоретски концепт, а потоа го 
разложено го објаснува во четири основни облици преку кои системската 
кјорупција се изразува во Република Македонија, а според мислењето на авторот и 
во многу земји со слична конфигурација.. Авторот врз основа на многу јасни 
критериуми ги разликува облиците на корупција во однос на видовите, типовите и и 
посебните типови на неконвенционална корупција. 

Разгледувањето на  емпириските состојба на корупцијата е претставено во 
третата глава. Авторот обезбедува емпириски сознанија врз основа на достапните 
статистички податоци од државните институции во Република Македонија, како и 
информации за корупција собирани од меѓународни невладини организации, 
локални невладини организации, како и некои научни институции. Авторот, исто 
така, ги изнесува сопствените ставови за научно-методолошките и други сознајни 
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проблеми поврзани со мерењето на  обемот на корупцијата, како и проблемот на 
утврдување на "темната бројка" на корупцијата. 

Четвртата глава во овој прв дел е посветена на меѓународните прописи 
против корупцијата, пред се` на Конвенцијата на ООН против корупција, во смисла 
на враќање на средствата стекнати од корупција, на одредени компаративни 
искуства, како и на нормативно-институционални решенија на одредени земји кои 
се успешни примери во борбата против корупцијата. 

Вториот дел е насловен како "Организиран криминал". Во првата глава 
"Феноменологија на организираниот криминал", покрај историското потекло и 
развојот на концептот на организираниот криминал, дадени се и поглавјата за 
објективните тешкотии на сеопфатна дефиниција на феноменот на организираниот 
криминал, официјалните, теоретските и меѓународните дефиниции за организиран 
криминал, неговите константни и променливи елементи, специфичните 
карактеристики на организираниот криминал и трансценденталниот карактер на 
поимот на организираниот криминал. Следува поглавјето - "Типологија на 
организираниот криминал". Во ова поглавје, авторот во две одделни подпоглавја, 
најпрво, ја прикажува типологијата на организираниот криминал на Обединетите 
Нации, врз основа на истражувања од страна на експертски тим на ОН спроведено 
во 16 земји во текот на 2002 година. Резултатите од истражувањето на ОН утврдиле 
пет (5) организациони облици, според критериумот на организациската структура 
на разни криминални организации.  Во продолжение на ракописот систематски се 
претставени следните пет организациони типови на организиран криминал, според 
ООН: стандардна хиерархија, регионална хиерархија, кластерирана хиерархија, 
јадрена група и криминални мрежи. Потоа, авторот на ракописот ја објаснува 
неговата оригинална типологија на организираниот криминал, врз основа на пет (5) 
критериуми, од кои четири (4) претставуваат оригинален научен придонес кон 
типологизацијата наорганизираниот криминал. Во таа перспектива, авторот 
разликува пет (5) типови на организиран криминал: организирана криминална 
група (групен организиран криминал); организирани криминални мрежи; 
традиционалниот мафијашки тип на организиран криминал; институционален тип 
на организиран криминал и институционализиран тип на организиран криминал. 
Последните два типа, според авторот, претставуваат оригинален научен придонес, 
како резултат на теоретските концепти на авторот, кои што се практично присутни 
во многу земји во светот во подолг историјски период. Ставот на рецензентот за 
овој нов теоретски концепти ќе биде објавен во посебниот дел на овој извештај. 
Вопродолжение на ракописот, авторот ги илустрира гореспоменатите типови 
организиран криминал, со бројни примери, за да полесно се воочат разликите меѓу 
нив. Врз основа на јасни критериуми, авторот прави разлика помеѓутиповите, 
облиците и подвидовите на организираниот криминал. Последниот дел од ова 
поглавје се однесува на "транснационалниот организиран криминал",  каде што, 
меѓу другото, авторот објаснува зошто транснационалноста на  организираниот 
криминал,  е негова најчеста карактеристика денес во светот. 

Втората глава во вториот дел е насловена, како "Односот меѓу организираниот 
криминал со другите видови на неконвенционален криминал". Во првото поглавје 
врз основа на многу јасни седум (7) критериуми се прави разлика помеѓу 
конвенционален и неконвенционален криминал. Понатаму следуваат поглавјата во 
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кои се истражуваат разликите, но и сличностите помеѓу организираниот криминал, 
корупцијата, тероризмот, перењето пари, финансискиот криминал, криминалот на  
"белите јакни" професионалниот криминал, “легалниот“ криминал и криминалот 
под заштита на законот. Последното поглавје од овој дел е посветено на 
"Глобализацијаата и предизвиците на неконвенционалните типови на криминал." 

Третиот дел од ракописот со наслов "de lege ferenda-конкретни идејни 
решенија од стратешката визија за подлабоки структурни реформи во клучните 
општествени системи, со цел за ефикасна контрола на системската корупција и 
институционалниот тип на организиран криминал, како двете најопасни точки на 
загрозување на владеењето на правото во Република Македонија". Овој дел е  
предвидена главата: “Развиениот систем на поделба на власта-основен предуслов за 
значително подобрување на владеење на правото во Република Македонија, каде 
што авторот, всушност, предлага нов системско-стратешки пристап за борба против 
овие проблеми. 

Првото поглавје е посветено на разгледување на идеалот на владеењето на 
правото во однос на борбата против корупцијата и организираниот криминал. 
Потоа,  следува поглавје во кое се објаснети основните постулати на кои што се 
темели предложениот концепт на системски-стратешки пристап за подлабоки 
структурни реформи. Во продолжение се дадени критички погледи на авторот кон 
веќе постојните концепти на реформите во општеството, со цел за подобрување на 
владеењето на правото во Македонија. Во оваа смисла, во следните поглавја 
авторот ги објаснува причините за потребата од нова стратешка визија и нов 
пристап на целиот правен и политички систем. Потоа, ги дава своите предлог- 
решенија во рамките на реформата на политичкиот систем, правосудниот систем, 
безбедносниот систем, одделни сегменти на државната и јавната администрација, 
како и реформи во кривично-правниот систем. Во секој од овие потсистеми во 
рамките на целиот општествен систем, авторот предлага  5-6 конкретни 
алтернативни решенија за секој поголем проблем. Притоа, на  неколку места е 
објаснето, зошто е потребно да се следи основната идеја на авторот за системски 
вкрстѕена серија зна оптимално независни институци од извршнатаи законодавната 
власт, но не и апсолутно независни од еден поширок сет на институционални 
механизми, што треба да бидат конституира  на еден сосема нов квалитативен 
начин со претставници на релевантните социјални интереси и групи. 

 

2. ПОСЕБЕН ДЕЛ - оценка и мислење за ракописот 

 
         Ракописот, покрај исполнувањето на наставно- образовните стандарди  за 
универзитетски учебник, како што се: концизност, јасност, прегледност, и 
дидактичка систематизираност, поседува и карактеристиките на научна студија. 
Оваа карактеристика преовладува низ целиот текст. Ова е особено забележливо во 
инсистирање на авторот за потребата од научен дијалог, во контекст на 
рационалистичката епистемологија, каде што неговите ставови ги поставува во 
критички однос со ставовите на водечките светски и домашни автори. Сепак, 
авторот е свесен за ограничените можности на рационалната конфронтација на 
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аргументите, така што оваа форма на расудување ја користи само кога смета дека 
вредносните цели помеѓу опонентните страни се идентични, а моралните разлики 
во ставовите се сведени на минимално ниво. 

Во првиот дел од Глава IV од учебниот може да се стави примедба на авторот 
што не е во поголема мера коментирано значењето и улогата што ја имаат 
меѓународните документи, како  потенцијал за понатамошно развивање на 
стратегии во борбата против корупцијата и организираниот криминал, како и 
нивната практична примена. Тука пред се` се мисли на најважните меѓународни 
инструменти во борбата против корупцијата и организираниот криминал, како што 
се Конвенцијата против корупција на ООН и Конвенцијата на ООН за борба против 
транснационалниот организиран криминал. На оваа забелешка авторот во 
предговорот на учебникот самиот одговара дека свесно се одлучил за ваков 
пристап, со оглед на фактот што веќе е мошне широкопишувано на овие теми, така 
што смета дека не треба да го оптоварува ограничениот простор на учебникот со 
теми за кои што е коментирано веќе доста широко. Наспроти тоа, авторот ги 
набројува само најважните меѓународни инструменти во борбата против 
корупцијата и организираниот криминал, задржувајќи само на третманот на 
одредени делови на Конвенцијата против корупцијата (UNCAC), во врска со 
наплата на стекнатите средства од корупција (поврат на средства) и можностите кои 
произлегуваат од предвидениот казнен деликт - незаконско збогатување. 

Можеби може да се каже дека би било пожелно во практичната примена на 
учебникот, преку вежби и работилници да се развие повеќе искуството од регионот, 
освен многу добро обработените случаи на Романија и Хрватска. 

Посебно треба да се напомене дека во првиот дел од ракописот се сретнуваме 
со теоретски конструкции како што се: системската корупција и генералниот 
концепт на системски корумпирана надворешната политика. Ова се стари практики, 
кои се и претходно допрени во науката од различни аспекти, но оригиналниот 
придонес на автор на создавање на нови теоретски концепти не се гледа во фактот 
што авторот им дал само ново теоретско име на овие стари практики, туку во 
најмалку три релевантни научни критериуми,  кои што треба да ги поседува секој 
теоретски концепт, кој се стреми да се нарече нов концепт во науката: 1) научно 
откривање и објаснување на причинско-последичната поврзаност на истражуваниот 
феномен во дотогаш неоткриените, подлабоки секвенци на  причини, во 
бесконечното откривање на причинско-последична поврзаност на појавите, 
процесите и односите во одредената научна област на истражување; 2) откривање и 
објаснување на новите феноменолошки карактеристики на новите типови на 
определен феномен; 3) врз основа на откривачката и објаснувачката функција и цел 
на науката, комплементарни со нив се прогностичката,  нормативно-
прескриптивната и практично-применливата функција и цел на науката. Со други 
зборови, тоа значи – предлагање на квалитативно нов научен пристап за долгорочно 
и системски стабилно решавање на негативните појави, како што се, во овој случај, 
системска корупција и со неа поврзаниот институционален тип на организиран 
криминал.  

. Разбирањето на авторот на системската корупција е особено иновативно во 
однос на нејзиното разгледување, како неконвенционални тип на политичка 
корупција, која ги карактеризира поголемиот дел од земјите во развој и во 
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транзиција, вклучувајќи ја и Македонија. Во оваа смисла, авторот прилично 
аргументирано објаснува дека, специчичните детерминирачки фактори, кои, 
впрочем, претставуваат објективни лимити во секое општество, не се земени во 
предвид при дизајнирање на уставно-правниот систем и сите потсистеми кои треба 
да бидат во една демократско- правна држава зависни од него. Со други зборови, 
уставните и најважните системски законски одредби не се приспособени соодветно 
на специфичните детерминирачки фактори, како што се: недостаток на демократска 
традиција, ниското ниво на политичка култура и правна свест, посебен менталитет 
на луѓето, обичаите, итн Поради овие причини, се случува парадоксална ситуација - 
механичките копирање на одредени странски решенија или во најдобрата варијанта 
- еклектичка синтеза на законодавни решенија од повеќе земји, не даваат никакви 
резултати во Македонија, иако во земјите од каде што потекнуваат оригиналните 
решенија, исти или дури и далеку послаби решение, гледано од формално-правен 
аспект, даваат позитивни резултати. Ваквата поврзаност одразува специфични 
форми на корупција во системот, што на највисоко државно ниво се манифестира, 
како мешање на владејачката партија со државата, или во најлошата варијанта- 
целосно поклопување на владејачката партија со државата. Постои верување кај 
најголем дел од домашните и странските експерти дека оваа поврзаност помеѓу 
системската корупција и институционалниот организиран криминал може да му се 
стави крај со повикувањето на моралниот интегритет на функционерите и 
вработените, подобрување на критериумите при нивниот избор, како и подигање на 
свеста за поголема политичка волја за спроведување на законот. Авторот објаснува 
дека значително намалување на системската корупција не може да се случи во овие 
општества, како што е Македонија, со начелни ставови и стандардни мерки, кои ги 
препорачува дел од меѓународната заедница. Значителното подобрување на 
состојбата со системска корупција бара нестандарден, системски пристап. Во овој 
поглед, авторот предлага свој системско-стратешки пристап, стратешка визија за 
подлабоки структурни реформи во клучните општествени потсистеми во рамките 
на целиот општествен систем. Авторот  дава силен теоретски и практичен придонес 
за разбирањето и стратешкиот пристап кон односот помеѓу системската корупција и 
институционалниот  организирани криминал заснован на анализа на низа 
емпиријски фактори од политички, правен, институционален, глобален, регионален 
и културолошки карактер.   

Ова особено го прави овој учебник да биде придонес  кон научниот развој во 
областа на корупцијата и организираниот криминал. 

Во однос на теоретскиот концепт на системски корумпирана надворешна 
политика, авторот истакнува дека таквата политика константно ја спроведуваат 
големите светски сили, без оглед на идеолошко-политичкипровиниенција на 
актуелните политички номенклатури во овие земји, бидејќи таквата политика 
генерирана од подлабоки општествени противречности, кои се иманентни за 
суштината на современиот капитализам. Една од основните карактеристики на овој 
концепт, авторот  ја пронаоѓа во облик на најсуптилните политички, дипломатски, 
економски, па дури и културни и спортски мерки под изговор дека се спречуваат 
хуманитарни катастрофи, заштита на човековите права и слободи, борба против 
диктаторски режими, со цел да се постигнат долгорочни гео-стратешки и гео-
економски интереси на најкрупнот глобалниот капитал. Во функција на 
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остварувањена тие интереси инструментализирани се мултилатералните и макро-
регионалните организации, меѓународните политички, безбедносни и финансиски 
институции, меѓународните судови, итн . Кога овие интереси не можат да се 
остварат со политички, дипломатски и економски мерки, како ultima ratio се 
прибегнува кон преземње воени интервенции (т.н. воздушни кампањи), понекогаш 
и без согласност на Советот за безбедност на ООН, што е флагрантно кршење на 
меѓународното јавно право. 

Во овој контекст, авторот прибегнува кон употреба на конструкција, која ја 
нарекува институционализиран тип на организиран криминал. Суштината на овој 
нов теоретски концепт е во тоа што, како вон-институционален, социо-
криминолошки феномен е надвор од меѓународното право и националните 
кривични законодавства, иако штетата од овој тип на криминал, особено кон 
цивилни и невини жртви, е стотици пати повисока отколку во споредба со било кој 
друг тип на организиран криминал или било кои други сериозни форми на 
криминал, познати денес во светот, вклучувајќи го и тероризмот. 

Во вториот дел од ракописот особено е интересна типологијата  на 
организираниот криминал, која е далеку поразлична од досега постоечките. Според, 
типологијата на авторот, покрај веќе  познатите типови организиран криминал, како 
што се: организирана криминална група, традиционален тип на мафијашки 
организиран криминал и мрежите на организираниот криминал, врз основа на нови 
критериуми, авторот лансира во научната сфера. 

За институционализираниот тип на организиран криминал веќе беше 
дискутирано. Теоретскиот концепт на институционалниот тип организиран 
криминал се разликува значително, како од другите типови на организиран 
криминал, особено и од институционализираниот тип на организиран криминал. 
Така, додека од една страна, според авторот, институционализираниот тип на 
организиран криминал исклучиво може да го вршат само големите сили, со цел да 
се постигнат долгорочни гео-стратешки и гео-економски  интереси на глобалниот 
капитал, од друга страна, институционалниот тип на организираниот криминал е 
најопасната и најштетна варијанта на системската корупција, на која што се 
надоврзуваат  елементи на организиран криминал. Овој тип на организиран 
криминал се сретнува главно во неразвиените и  “кревки“ општества со висок 
индекс на конвенционална корупцијата (се разбира, и неконвенционалните типови 
на корупција, кои што засега се надвор од стандардното мерење на корупцијата). 
Досегашните научни истражувања покажуваат дека најреферентните автори во 
светот, кои се занимаваат со проблемот на организираниот криминал, зборуваат за 
најопасните варијанти на организираниот криминал, како "тесна поврзаност", 
"блиска соработка" или "симбиотска врска" меѓу членови на криминални 
организации и највисоките претставници на државниот и политичкиот врв во една 
земја. Авторот на  рецензираниот ракопис зборува за квалитативно нова дефиниција 
за овој тип на организиран криминал. А, тоа е дека во овој тип не станува збор само 
за "тесна поврзаност", "блиска соработка" или "симбиотска врска" меѓу членови на 
криминални организации и највисоките претставници на државниот и политичкиот 
врв во една земја, туку поентата е во тоа што највисоките претставници на државата 
и политичката моќ во една земја се главните организатори и раководители на 
организираните криминални групи и активности. Тие воопшто, или, во најголем 
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дел, нема потреба да соработуваат со криминалното подземје, бидејќи преку 
искористување на можностите понудени од страна на коруптивниот систем, ја 
злоупотребуваат својата висока и неприкосновена моќ во институционалната 
хиерархија на државните структури преку искористување на нивните најблиски 
подредени функционери и службеници, како криминални соработници, кои се тие 
ги имаат поставено на одредени 4раководни и други позиции во најважните сектори 
на државата и општеството. Покрај искористувањето на подредените соработници, 
раководителите на институционалниот тип на организиран криминал најчесто 
соработуваат со доверливи претставници од бизнис секторот, со цел за извршување 
на најдоминантните облик институционален тип организиран криминал, а тоа е 
организираниот финансиски криминал. Се разбира, секоја земја има различни 
доминантни облици на институционалниот тип на организиран криминал. Во 
Македонија, тоа е обликот на финансиски криминал, во оваа фаза, обично во 
областа на јавните набавки. Во други земји, на пример, тоа може да биде 
институционален тип на еколошки криминал, нарко-криминал, трговија со луѓе, 
трговија со оружје, итн. Сепак, суштинската разлика помеѓу институционалниот 
тип и другите типови на организиран криминал, каде што има помала или поголема 
соработка меѓу највисокото ниво на државно-политички претставници и 
криминалните организации, кога станува збор за институционалниот тип 
организиран криминал е директното вршење на работите од страна на претставници 
на управувачката класа.  

Третиот дел од ракописот е мошне специфичен за вакви пристапи, но тоа не го 
намалува неговото значење. Напротив, анализата на институционалнио-правните и 
политичките аранжмани се исклучително  значајни и многу интересени за развој на 
критичкиот капацитет на студентите. Покрај тоа, оваа студија заслужува посебно 
внимание на сите актери на македонската правна и политичка сцена, како и на 
странските експерти. Таа се заснова на принципот на поделба на власта, во рамките 
на владеењето на правото. Централната точка и воедно, клучен елемент на 
пристапот што авторот го заговара е системски вкрстената серијата на оптимално 
независни институции од извршната власт, но, не и апсолутно независни од еден 
поширок сет на институционални механизми за контрола, што по видување на 
авторот, треба да се конституираат на еден квалитативно нов начин, со соодветни 
претставници од клучните сегменти на општеството. 

На крајот на третиот дел, но не и на крајот по научното значење се наоѓа 
предлогот на авторот за нова инкриминација, која е насловена - "противправно 
стекнување несразмерен имот". Идејниот концептот на овој нов предлог е 
образложен во ракописот на  околу 45 страници. Овој предлог за ново кривично 
дело, всушност, претставува модифицирана верзија на постоечкото меѓународно 
кривично дело "нелегално збогатување", кое е инкриминирано во Конвенцијата 
против корупција на ООН член 20 (UNCAC). Оригиналната модификација на ова 
дело се состои во фактот што авторот предлага три нови квалификаторни елементи 
во законското битие на делото:  

Прво, во посебно аргументатирани образложенија, авторот сугерира дека ова 
кривично дело, наместо delicta propria биде delicta comuniа. Со други зборови, за 
субјекти на овој деликт, авторот ги предлага сите граѓани, а не само јавните 
функционери или државни службеници. Второ, во посебно аргументатирано 
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образложение, авторот предлага, како еден од квалификаторните елементи да биде 
одредена сума на вредноста на имотот, со цел да не паднат под ударот на ова дело 
граѓани со релативно мали имоти.Трето, авторот сугерира дека во валидна 
кривична постапка се докаже дека имотот на обвинетиот не произлегува од 
оданочените и (или) законски приходи, треба да се конфискува во износ од 70%. 
Незаконски стекнатиот имот, кој е предмет на овој деликт, ако се префрли  на 
роднини или на трети лица, може да се одземе од роднините или на трети лица, 
доколку не се докаже дека тие се совесни купувачи. Според авторот тоа е подобро 
решение од постоечкото во Кривичниот законик на Република Македонија, чл. 359-
a. 

 

3. ПРЕДЛОГ И ПРЕПОРАКА 

Со оглед на се што е погоре наведено, предлагам на деканатската управа на 
Факултетот за безбедност во Скопје и ректорската управа, при Универзитетот 
"Свети Климент Охридски" во Битола, да го прифати ракописот "Корупцијата и 
организираниот криминал - нови епистемолошки димензии и практични 
консеквенции на конкретните решенија од стратешката визија за длабоки 
структурни реформи во клучните општествени области,  со цел за значително 
подобрување на владеењето на правото" од страна на авторот, професор д-р 
Миодраг Лабовиќ, како универзитетски учебник за сите академски студии циклуси 
(I, II, III циклус на студии) во сите студиски програми на Факултетот за безбедност 
во Скопје, каде што се изучува предметот "Корупција и организиран криминал", 
како и на предметот "Криминологија", каде што феноменот на корупцијата и 
организираниот криминал, исто така, се изучува. 

Ракописот “Корупцијата и организираниот криминал - нови епистемолошки 
димензии и практични консеквенции на конкретните решенија од стратешката 
визија за длабоки структурни реформи во клучните општествени области,  со цел за 
значително подобрување на владеењето на правото" го препорачувам како учебник, 
кој што претставува високо квалитетен научен придонес, за споредување на 
научните достигнувања на  различните концепти во науката, врз основа на 
постулатите на рационалистичката епистемологијата, на сите факултети во рамките 
на Универзитетот "Свети Климент Охридски" во Битола, кои имаат исти или 
сродни насртавно-научни дисциплини,каки и на сите други факултети во 
Македонија и во странство. Од друга страна, го препорачувам овој ракопис, како  
високо-квалитетен научен придонес на сите оние кои се вклучени во 
понатамошната работа на развивање стратегии за борба против корупцијата и 
организираниот криминал на национално и на меѓународно ниво. 

На мислење сум дека авторот на високо развиени и продлабочен теоретски 
начин укажа на многу посебен вид на поврзаност на корупцијата и организираниот 
криминал, кој се одразува на специфични социјални, политички, правни и културни 
конфигурации. Го нагласувам ова, бидејќи авторот, со неговиот придонес отиде 
чекор понапред од многу познати научници во светот, во теоретската и 
емпириската концептуализација на конекцијата меѓу корупцијата и организираниот 
криминал, како и со другите потсистеми и актери на општесвото во целина. Ова е 
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значаен придонес во науката, а особено за развојот на аналитичките и синтетички 
капацитети на студентите, корисниците на овој учебник. 

Ова дело на Миодраг Лабовиќ е голем придонес за развивање на 
разбирањето на комплексните односи меѓу корупцијата и организираниот 
криминал, како и развивање на капацитетот на студентите, да теоретските 
конструкции ги применат во анализа на постојните и развој на нови и автентични 
стратегии за борба против криминалот и корупцијата, кои се научно засновани врз 
емпириската стварност на определени општествени, политички, правни и културни 
конфигурации и констелации во регионални и глобални рамки и предизвици. 

Значи, овој учебник претставува придонес за дидактиката и науката, во 
примената на правото и законодавството и политиката. 

 

 

   Редовен професор д-р Угљеша Звекиќ 
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 Р Е Ф Е Р А Т 
за избор на наставник од научната област “Управно право (50802)” на Правен 

факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола 
 

 
Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од 

Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски”– Битола, член 69 од 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево 
и Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно-
научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” – Битола, Наставно-научниот совет на Правниот факултет во 
Кичево на седницата одржана на ден 24.06.2016 година, со Одлука бр. 02-299/9 
формира Рецензентска комисија за избор на еден наставник од научната област 
“Управно право (50802)”, во следниот состав: 

 
 

1. проф. д-р Темелко Ристески – претседател, 
 
2. проф. д-р Мирјана Сланинка - Динева – член, 
 
3.    вон. проф. д-р Ристо Речковски – член 
 

 
Членовите на Комисијата, заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по 

целосно разгледување на добиените материјали од спроведениот конкурс, го 
поднесуваат следниот: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На распишаниот конкурс за избор на наставник од научната област 

“Управно право (50802)” објавен во дневните весници “Нова Македонија” и ,,Лајм“ 
на ден 05.04.2016 се пријави еден кандидат: д-р Дејан Витански, наставник во звање 
доцент на Правниот факултет- Кичево. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 
1.1.Едукација 

 
              Д-р Дејан Витански е роден на 08.01.1979 година во Ресен. Основно и 
средно образование завршил во Ресен. Дипломирал на Правниот факултет 
,,Јустинијан Први“ при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје во 2001 
година, како еден од најдобрите студенти во генерацијата и се стекнал со стручниот 
назив дипломиран правник. Во 2004 година продолжил на постдипломските студии 
на Правниот факултет ,,Јустинијан Први“ во Скопје, каде во 2007 година го 
одбранил магистерскиот труд со наслов ,,Статусот на државниот службеник во 
Република Македонија“ и се стекнал со научен степен – магистер на правни 
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науки, од областа на Управното право. Во 2011 година, на истиот факултет ја 
одбранил докторската дисертација со наслов ,,Начелото на сервисна ориентација на 
државната администрација“ и се стекнал со научен степен доктор на правни 
науки. 
 

1.2.Професионално и наставно-образовно искуство 

• 2002-2004: работел во ТВ Сител, како новинар во дневно-информативната 
програма; 

• 2006-2007: бил договорно ангажиран како помлад асистент на 
Интердисциплинарните студии по јавна администрација при Универзитетот 
,,Св.Климент Охридски“-Битола, на предметите: Јавна и државна 
администрација, Управно право, Управно-процесно право и Службенички 
систем; 

• 2009-2011: асистент на Правниот факултет-Кичево по предметите: Управно-
процесно право, Семејно право и Стварно право; 

• 2011-2016: работи како доцент на Правниот факултет-Кичево по група 
предмети на додипломските студии, и тоа:  

o Вовед во право;  
o Административно право и административна постапка;  
o Граѓанско процесно право; и  
o Јавна и државна администрација; 

•  2012-2016: е ангажиран за одржување настава на вториот циклус студии и 
тоа:     

o Модул: Деловно право; 
   Јавна управа и јавни служби; 

o Модул: Казнено право; 
   Прекршочно право и прекршочна постапка; 

o Модул: Граѓанско право; 
   Земјишно и книжно право 

• 2015: е избран за Раководител на втор циклус (последипломски студии) на 
Правниот факултет-Кичево 

 
Д-р Дејан Витански наставно-образовната дејност ја извршува одговорно и 

максимално посветено, коректно и професионално се однесува со колегите, 
соработниците и студентите. Потврда на овие карактеристики на кандидатот се и 
континуираните високи оценки од студентите, презентирани по извршената 
евалуација, и тоа во поглед на неколку параметри (квалитетна и редовна 
реализација на настава, посветеност, практикување на интерактивни методи, 
мотивација на студентите, објективност и непристрасност во оценувањето, 
достапност и отвореност за консултации и соработка со студентите, предавање и 
испитување по соодветни предметни програми, итн.). Во овој контекст, приложени 
се и резултатите од анкетата на студентите: 
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      1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата: 
Просечна оцена – 4.00 

      2. Наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес кај студентите: 
Просечна оцена –3.91 

      3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за 
вклучување во наставниот процес: 

Просечна оцена – 3.77 
     4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите: 

Просечна оцена – 3.73 
       5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на 
занаењата: 

Просечна оцена – 3.73 
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења: 

Просечна оцена – 3.91 
 7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на предметната 

програма: 
Просечна оцена – 3.5 

8. Наставникот редовно ја изведува наставата: 
Просечна оцена – 4.43 

 
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите: 

Просечна оцена – 4.62 
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: 

Просечна оцена – 4.52 
     11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите: 

Просечна оцена – 4.43 
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се 
оцени нивото на совладаност на материјалот: 

Просечна оцена – 4.14 
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и 
применливи знаења и вештини: 
                        Просечна оцена – 4.14 

14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература: 
                       Просечна оцена – 4.19 
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15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и на испитите се во 
рамките на материјалот од предметната програма: 
                       Просечна оцена – 4.29 
 
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот 
на студиската програма: 
                       Просечна оцена – 4.24 

 
 
1.3. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност 
 
      Во изминатиот период кандидатот доцент д-р Дејан Витански, покрај наставно-
образовната дејност пројавува активност и на планот на научната, стручната, 
истражувачката и апликативната дејност,манифестирана преку учество на 
меѓународни и домашни научни симпозиуми, конференции, дебати и семинари, 
преку објавување и презентирање на научни и стручни трудови. Во нив врши 
успешно презентирање на сознанија од научните подрачја во кои пројавува особен 
интерес.  
 Во досегашната научно-истражувачка работа, доцент д-р Дејан Витански ги 
има објавено следните научни и стручни трудови, од кои најголем дел во 
меѓународни научни списанија и публикации: 
 
1. Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of 
social relations, International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, 
Editor: IKM-Skopje, 2016; 
2. The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws, 
International journal scientific papers, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: IKM-
Skopje, 2016; 
3. Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, 
International journal scientific papers Vol 11/1, Bansko, Republic of Bulgaria, Editor: 
IKM-Skopje, 2015; 
4. Професионалните кадри како супстанцијален елемент на административниот 
систем, Человек в глобаљном мире, Международнои научнои конференции-
Воронеж, Издаватељскии дом ВГУ, 2015; 
5. Measuring the performances in the healthcare sector, KNOWLEDGE International 
Journal Scientific and applicative papers Vol.8/2, Institute of knowledge management, 
Skopje 2015; 
6. Positive discrimination and representative bureaucracy, HORIZONS, International 
scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Volume 18, 2015; 
7. Discretionary powers of the administration, (JPMNT) Journal of Process Management 
– New Technologies International, Vol. 3, No. 2, 2015; 
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8. Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state 
authorities, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, 
Institute of knowledge management, Skopje 2015; 
9. Free movement and mobility of public servants within the EU, KNOWLEDGE 
International Journal Scientific and applicative papers Vol.9, Institute of knowledge 
management, Skopje 2015; 
10. Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific 
and professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 
2015; 
11. The effectiveness of the existence and functioning of the institution of Ombudsman, 
International Journal of Recent Research in Arts and Sciences Volume 4, MIT Univerzitet 
Skopje, 2015; 
12. Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific 
conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, 
Ohrid; 
13. Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International 
Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 
June 2015, Ohrid; 
14. Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста 
меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет ,,Гаврило 
Романович Державин“, 2015; 
15. Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, 
Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот 
свет, Штип, 2015; 
16. The knowledge of the clerks as a condition ,,sine qua non,, for creation a functional 
administrative system, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative 
papers Vol.7, Institute of knowledge management, Skopje 2014; 
17. Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social 
development, KNOWLEDGE International Journal Scientific and applicative papers 
Vol.4, Institute of knowledge management, Skopje 2014; 
18. Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international 
scientific conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички 
истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип, 2014; 
19. Контрола над администрацијата, Годишник на Правен факултет-Кичево, 2013; 
20. “3-Е“ administrative principles – efficiency, effectiveness and economy, HORIZONS, 
International Scientific magazine, University St.Kliment Ohridski-Bitola, Volume 8, 
2012; 
21. Европски административен простор, Меѓународно научно списание Хоризонти, 
Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2011; 
22. Службеничка етика во општинската администрација, ПРОЕКТ: Граѓаните во 
одлучувањето за областите од локално ниво и значење, Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања-Скопје, 2011; 
23. За институцијата Народен правобранител, Годишник на Правен факултет-
Кичево, 2011; 
24. Одговорност на државните службеници, Зборник на Правниот факултет 
,,Јустинијан Први“-Скопје во чест на проф. д-р Томислав Чокревски, Скопје, 2010; 
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25. Деполитизација на вработените во органите на управата, Зборник на Правниот 
факултет ,,Јустинијн Први“-Скопје во чест на проф. д-р Влдимир Митков, Скопје, 
2010; 
26. Мерење на перформансите во административниот сектор,  Научно списание 
Хоризонти, Универзитет ,,Св.Климент Охридски“-Битола, 2010;  
27. Респонзивност и сервисна ориентација на државната администрација, 
Меѓународен научен собир: Социо-културните аспекти на европската интеграција, 
Институт за социолошки и политичко-правни истражувања и Здружение 
,,Мариовско-мегленски културни средби“-Прилеп, 2009; 
28. Административна бирократија, Годишник на Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања за 2008 година; 
29. Селекција на државните службеници, Годишник на Институт за социолошки и 
политичко-правни истражувања за 2007 година; 

Во текот на својата стручна и академска кариера, доцент д-р Дејан Витански 
учествувал со свои презентации и на меѓународни конференции, симпозиуми и 
научни трибини: 

1. Determination of attributes specifics of administrative law relations within the set of 
social relations, Bansko, Republic of Bulgaria, 08-10 april 2016; 

2. The place and the role of secondary general acts in the legal system of laws,  Bansko, 08-
10 april 2016; 

3. Discretionary powers of the administration – necessity or folding screen for abuses, 2015 
4. Reforms aimed at service orientation of security services, International Scientific 

conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 June 2015, 
Ohrid; 

5. Systems selection and promotion of civil servants in the security bodies, International 
Scientific conference, Researching security – approaches, concepts and policies, 02-03 
June 2015, Ohrid; 

6. Public administration and public policy – dichotomy vis-à-vis loans complementarily, 
Втора меѓународна научна конференција, Општествените промени во глобалниот 
свет, Штип, 2015; 

7. Бирократијата низ гротескна призма, Меѓународен дијалог: исток-запад, Шеста 
меѓународна научна конференција, Меѓународен славјански универзитет ,,Гаврило 
Романович Державин“, Свети Николе, 2015; 

8. Terrorism as a transnational problem and challenge, The first international scientific and 
professional conference of victimology in Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 5 mart, 
2015; 

9. Measuring the performances in the healthcare sector, 5rd international scientific 
conference;  
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10. Knowledge and competence as a basic substrate of meritocracy system in state 
authorities, 

11. Free movement and mobility of public servants within the EU, 

12. The knowledge of the clerks as a condition ,,sine qua non,, for creation a functional 
administrative system, 3rd international scientific conference: Knowlwdge – capital of the 
future, Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014; 

13. Knowledge-the most important resource and driver of the economic and social 
development, 3rd international scientific conference: Knowlwdge – capital of the future, 
Bansko, R.Bulgaria, 27-29 November 2014; 

14. Принцип на сервисна ориентација на администрацијата, First international scientific 
conference, Social change in the global world, Центар за правно-политички 
истражувања, Правен факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев“-Штип, 2014; 
 

За потребите на наставно-образовниот процес доц.д-р Дејан Витански ги има 
објавено следните книги: 

1. Јавна и државна администрација, Второ издание, Скопје, 2014; 

2. Јавна и државна администрација, Прво издание, Кичево, 2013; 

3. Јавна администрација – состојби, проблеми и предизвици, Кичево, 2012; 

4. Сервисна ориентација на администрацијата, Гостивар, 2011; 

5. Статусот на државниот службеник во Република Македонија, со осврт во 

европските земји, Скопје, 2008. 

 

 
                                      ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

            Рецензентската комисија со внимание ја прегледа и оцени приложената 
пријава со соодветната документација на кандидатот доцент д-р Дејан Витански и 
констатира дека истиот ги исполнува во целост условите и критериумите наведени 
во Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент 
Охридски“-Битола, Правилникот за критериумите и постапка за избор во наставно-
научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски“-Битола и општите акти на Правниот факултет- Кичево, за 
избор во наставно-научно звање – вонреден професор во научната област Управно 
право (50802). Во прилог на тоа е и фактот дека темите што кандидатот ги 
обработувал во неговата научна, стручна и истражувачка дејност се блиско 
поврзани со содржините на областа во која ќе биде избран, како и дека тој 
располага со наставно-образовно и истражувачко искуство во Правниот факултет- 
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Кичево при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“-Битола како доцент по 
предмети од научното поле и соодветната област.  
 Имајќи предвид дека доцент д-р Дејан Витански објавил научни и стручни 
трудови, учествувал на меѓународни научни конференции, преку кои се потврдил и 
ги афирмирал своите знаења и компетенции, особено во областа на Управното 
право (50802), како и неговиот вкупен ангажман во наставно-образовниот процес на 
прв и втор циклус студии, цениме дека станува збор за мошне солиден научен 
работник, кој е трудољубив и продуктивен член на универзитетската заедница. 
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја предвид 
содржината на целокупната наставно-образовна, научно-истражувачка, стручна и 
апликативна активност на кандидатот, Рецензентската комисија во состав: ред. 
проф. д-р Темелко Ристески - претседател, ред. проф. д-р Мирјана Сланинка 
Динева-член и вонр. проф. д-р Ристо Речкоски- член со задоволство му 
предлага на Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола, да го прифати овој извештај 
и да го избере д-р Дејан Витански за наставник во наставно-научно звање 
вонреден професор во научната област Управно право (50802).  
 

                                                           Рецензентска комисија: 
 

1. д-р Темелко Ристески, редовен професор с.р. 
 
 

2. д-р Мирјана Сланинка Динева, редовен професор 
с.р. 

 
 

3. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор с.р. 
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 

од областа ФИНАНСИИ 
на Правниот факултет - Кичево 

      Врз основа на конкурсот објавен на 05април 2016 год. во„Нова Македонија“и во      
„Лајм“ за избор на наставник од областа финансии, Наставно - научниот совет на 
Правниот факултет – Кичево, со одлука  бр. 02-141/3 од 24.06.2016 година,формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од областафинансии,во состав:  

• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп; 
• д-р Драгица Оџаклиеска,вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп 

и 
• д-р Ристо Речкоски, вонреденпрофесор на Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид. 

     Врз основа на одредбите од Законот за високото образование како и одредбите од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали,  Рецензентската 
комисија го поднесува следниов:  

 
 

     И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
 

 
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“и„Лајм“ од 05 

април2016 годиназа избор на наставник од областа финансии,во предвидениот рок се 
пријави само кандидатот д-р Анастас Џуровски. 

Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Анастас Џуровски ги 
презентираме следните аргументи во прилог на предлогот за избор: 

 

 

Биографски податоци за кандидатот д-р Анастас Џуровски 
Анастас Џуровски е роденна18.03.1980годинавоРесен. Средното образование – 

гимназиска насока г озавршил во Ресен. Во учебната 1998/99 година, сезапишал на 
Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”на насоката 
надворешна трговијa и истиот го завршил на 08 јули 2002 година.  

Во ноември 2002год., А. Џуровски се запишал на последипломските студии на 
насоката Европски студии на Економскиот факултетво Скопје. На 13.09. 2007 година, 
успешно го одбранил магистерскиот труд на тема “Современи тенденции на банкарската и 
на финансиската интеграција во Европската Унија“.    Анастас  
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Џуровски докторирал на 16.06.2011година на тема “Вреднување на банките и 
правните аспекти на превземањето на банки во Европската унија“, со што се стекнал со 
научен степен доктор на економски науки. Д-р Анастас Џуровски запишал и втор 
докторат и тоа на Правниот факултет “Јустинијан Први“ при Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” и докторирал на тема “Транспонирањето на законодавството на Европската 
унија од облата на вработувањето и социјалната политика во Република Македонија“ на 
25.06.2012 година. 

Во врска со професионалното искуство, кандидатот А. Џуровски наведува дека 
од 01.12. 2003 година до 30.11.2005 година работел  во македонската филијала на транс-
националната корпорација Лиз Клејборн во Скопје како асистент- менаџер за операции. 
Од 01.12.2005 до 01.10.2008 година бил ангажиран во регионалната канцеларија на 
Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) на позицијата проектен асистент. 
Во септември 2008 година бил избран за асистент по група предмети од областа на 
eкономските науки на Правниот факултет при Универзитетот „Св Климент Охридски“ – 
Битола, a во 2011годинабил избран за доцент по истата група на предмети на Правниот 
факултет каде што работи и денес.  

А. Џуровски наведува дека бил ангажиран и како консултант во повеќе области. 
Така, во периодот од 2007 до 2009 година бил бизнис тренер на Фондот за развој на 
човекови ресурси како јавно приватно партнерство помеѓу Европската агенција за 
реконструкција, консултантската куќа ECORYS од Белгија и Министерството за 
економија. Во 2008 година бил ангажиран од страна на  ГОФРЕ проектот и 
Секретаријатот за европски интеграции при Владата на РМ во врска со подготовката на 
кратка анализа за чекорите за интеграција на РМ во Унијата, како и од страна на 
Регионалниот еколошки центар со седиште во Будимпешта, а во врска со контролата врз 
државните институции. Во рамките на УСАИД Проектот за конкурентност, финансиска 
платформа,А. Џуровски работел како советник за пристап до финансии на домашните 
компании, а воУСАИД проектот за иновации работел како советник за помош на 
иновативните бизниси.Исто така тој бил и евалуатор на проектите од ИПА програмата 
Македонија – Албанија, а бил ангажиран и на проекти од областа на ИПА програмата.  

Своите професионални способности Џуровски ги потврдува и со ангажманот 
какоделовен советник во Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РМ, како 
судски вештак во областа на сметководството и финансиите при Основниот суд во 
Ресен, како овластен проценител на недвижен имот и овластен проценител во областа 
земјоделие, како free lance консултант кој соработува со Охридска банка, ТТК банка, 
Уни банка и други институции, а  учествувал и на повеќе од 30 обуки и семинари од 
различни општествени теми. 

А. Џуровски активно се служи со англискиот јазик, го употребува и 
францускиот и се служи со софтверските програми на Microsoft. 
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Учество во реализација на наставата 

 
Кандидатот д-р Анастас Џуровски успешно ја реализира наставата на 

следниве наставни дисциплини на Правниот факултет - Кичево: 
• јавни финансии, финансиско право, деловно и договорно право и економско 

казнено право – прв циклус на студии; 
• корпоративно право – втор циклус студии. 

 

Во образованата и апликативната дејност А. Џуровски бил активен во 
имплементацијата на следниве едукативни курсеви:  

- Развој на програма за обука за невработени лица, ЕУ и Агенција за 
вработување, 80 учесници, 2011-2013; 

- Развој на програма за обука за социјална вклученост на Ромите, 10 учесници ЕУ 
и ПРЕДА, 2013 ; 

- Развој на програма за учење во рамките на туризмот, Фонд за развој на 
човековите ресурси, околу 70 ученици компании и физички лица ЕУ и 
Министерство за економија, 2008-2010. 
 

Во рамките на инстуцијата кадешто е вработен,кандидатот во повеќе наврати 
бил ангажиран во Конкурсната комисија за прием на студенти на прв и втор циклус 
на студии. 

За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност е потврда и позитивната 
оценка од самоевалуацијата. Имено, од резултатите на извршената самоевалуација 
произлегува дека кандидатот д-р Анастас Џуровски позитивно е оценет на сите 
испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Во врска 
со прашањата за тоа колку наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација 
на наставата, дали стимулира дополнителна активност кај студентите, дали предметната 
програма ги проширува и продлабочува знаењата на студентите и дали обемот, 
содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот на 
студиската програма, наставникот е оценет со 4.3. Што се однесува до прашањата 
поврзани со посветеноста на наставникот на предавањата и колку тие предизвикуваат 
интерес кај студентите, личната култура и односот на наставникот кон студентите и дали 
прашањата и задачите што се поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките на 
материјалот од предметната програма, наставникот е оценет со 4.4. Согласно претходно 
наведеното, Рецензентската комисија гo оцени како исклучително позитивен Извештајот 
од самоевалуацијата за кандидатот д-р Анастас Џуровски. 
 

Список на објавени научни трудови 
Објавени трудови во периодот 2011–2016 

 

 



151 

 

 

1. Вреднувањето на друштвата низ комплексноста на нејзините основни појавни 
варијации, Научно списание Хоризионти,Универзитет Св Климент Охридски 
Битола 2015; 
 

2. Пост конфликтниот менаџмент и меѓународната интервенција- дали економските 
мерки се од суштинско значење: случајот на Македонија, Конференција 
реконцептуелизација на меѓународната интервенција, University of Surrey, Велика 
Британија 2014; 
 

3. Процесот на денационализација и неговата ефективност: Случајот на Македонија, 
11  Меѓнародна источно европска конференција, Универзитет Варшава, Варшава, 
Полска, 2014; 

 
4. Правната рамка во Eвропската унија за вклученост на вработените во процесот на 

носење на одлуки на компаниите, III Научна конференција Стратегиски 
фокусирана организација и одржлива компаниска конкурентност, БАС Институт за 
менаџмент, Бизнис академија Смилевски и Београдска пословна школа 2014; 

 
5. Причини за забавената интеграција на пазарот на банкарството на мало во 

Европската унија,  Правен факултет, Универзитет Св Климент Охридски, Битола 
2013; 

 
6. Актуелни аспекти на  регулативата за превземање на друштва во Европската унија 

и нивната транспозиција во македонскиот правен систем, Правен факултет, 
Универзитет Св Климент Охридски, Битола 2013; 

 
7. Создавање на синергија помеѓу факторите на конкурентност како предуслов на 

развојот на руралниот туризам во регионот на Преспа, XII Меѓународна 
конференција за туризам и угостителство, Факултет за туризам и угостителство , 
Универзитет Св. Климент Охридски Битола 2012; 

8. Создавање на системи за рано предупредување на микро ниво  за економските 
кризи, Економски факултет, Европски универзитет, Македонија 2012; 

9. Дефинирањето на концептот на одговорно работење на раководните органи кај 
акционерските друштва во Европската унија, Научно списание Хоризонти, 
Универзитет Св. Климент Охридски Битола, 2011. 
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Објавени трудови пред 2011 година 

 

1. Потребата од промени во современото право на друштва и примената на искуствата 
на Германија, Хоризонти, Универзитет Св Климент Охридски Битола 2010; 

 

2. Процесот на преговори со ЕУ , Секретаријат за европски прашања, Влада на 
Република Македонија, 2008; 

3. Истражување на националниот природен резерват Езерани, UNESCO комитет на 
Чешка, Требон ,Чешка 2008; 

4. Менаџмент на конкурентската моќ на пазарот на обработена храна и чоколади, 
ХРДФ, Скопје и Брисел 2008; 

5. Во потрага по купувачи на олигополизиран пазар,ХРДФ,Скопје и Брисел 2008; 
6. Одржувањето на позицијата на пазарен лидер базирано на конкурентските 

предности како континуриран процес,  ХРДФ, Скопје и Брисел 2008; 
7. Иновациите во туристичкиот сектор како алатка за конкурентска предност на 

туристичките компании, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008; 
8. Професионално пазарно истражување во XXI  век, ХРДФ, Скопје и Брисел 2008. 

 

 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р 

Анастас Џуровски, во која се содржани податоците за неговата стручна, научна и 
наставна активност, може да се констатира дека тој покажува перманентен прогресивен 
научен и професионален развој.  

КандидатотА. Џуровски е вклучен во наставно-образовниот процес на Правниот 
факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битолаод 2008година од кога 
успешно ги организира и реализира вежбите по следниве наставни дисциплини: 
принципи на економијата, применета економија, еколошко право и јавни финансии. Во 
2011година Анастас Џуровски е избран во звањето доцент по група предмети од областа 
на економските науки, пришто, до денес тој квалитетно и одговорногиисполнува 
своитео бврски во наставно-образовниот процес. 

Врз основа на резултатите од спроведената евалуација од студентите е евидентно 
дека кандидатот А. Џуровски поседува респектабилно педагошко искуство и користи 
педагошки методи преку коишто не само што успешно им ги пренесува своите знаења 
на студентите, туку ја поттикнува и ја развива нивната креативност. 
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Целокупниот едукативен background на кандидатот и неговото професионално 
усовршување покажуваат континуитет кој што се реализира, не само на полето на 
економските науки, туку и во правните науки. Имено, кандидатот д-р А. Џуровски 
докторирал и на правни науки, и тоа на Правниот факултет при Универзитетот “Св. Кирил 
и Методиј”-Скопје. 

Творечкиот опус на кандидатот јасно индицира дека тој перманентно се занимава 
со истражувачка работа којашто резултира со голем број објавени научни и стручни 
трудови во домашни и меѓународни списанија. Исто така треба да се потенцира неговиот 
професионален ангажман и резултати како консултант, соработник и учесник во 
реализацијата на повеќе домашни и меѓународни проекти, програми, обуки, семинари и 
други активности.  

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот,а имајќи ја 
предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија констатира 
декакандидатот ги исполнува сите предвидени условисо гласно Законот за високото 
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор вонаставно-научни, 
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања наУниверзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и му предлага на Наставно-научниот совет на Правниот факултет – 
Кичево да го избере д-р Анастас Џуровски за наставник во звање вонреден професор од 
областа финансии. 

 
                                        Рецензентска комисија: 

1. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот 
факултет – Прилеп 

2. д-р Драгица Оџаклиеска, вонреден професор на 
Економскиот факултет – Прилеп 

3. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор на Факултетот за 
туризам и угостителство - Охрид 
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Р Е Ф Е Р А Т 
 

За избор на соработник - Асистент на Правен факултет во Кичево од научната 
област:  „Наследно право“ (50820) 

 
Наставно – научниот совет на Правен факултет - Кичево, при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола по претходно распишан конкурс 
за избор на еден соработник - Асистент на Правен факултет во Кичево од 
научната област:  „Наследно право“ (50820), на седницата одржана на ден 
24.69.2016 година со Одлука бр. 02-299/8 од 24.06.2016 година формираше 
Рецензентска комисија во состав:  д-р Саша Дукоски, вонреден професор – 
претседател д-р Светлана Вељановска, доцент – член  и  д-р Елена Темелковска 
– Аневска, доцент– член.   

Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс се пријавил само еден 
кандидати: Асс. м-р Лазе Јакимоски . По разгледувањето на пристигнатите 
материјали по распишаниот и објавен конкурс, Рецензентската комисија има 
задоволство на Наставно-научниот совет на Правен факултет – Кичево да му го 
поднесе следниот: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

      Асс. М-р Лазе Јаќимоски е роден   на 13.04.1984 год. во Кичево Р 
.Македонија . 
 Основно и средно образование - Гимназија  завршив во Кичево, а по 
матурирањето односно 2002/2003 год. се запишува како редовен студент на 
Југозападниот универзитет ,,Неофит Рилски, во Благоевград  Република Бугарија и 
тоа на Правно Историскиот факултет. 
 Со полагањето на трите државни испити и тоа: од областа на Граѓанско 
правните науки како и Кривично правните и Административно правните науки, 
успешно ги завршува студиите и се стекнува со диплома за високо образование за 
образовно квалификациски степен Магистер по специјалноста Право во 2009 год. 
Ваквата диплома со решение на Министерството за образование на Р. Македонија  
се признава како документ за завршен втор циклус на студии и стекнат научен 
степен магистар по правни науки. 
 Со ваквото образование е ангажиран на Правниот факултет во Кичево и тоа 
во летниот семестар на академската 2009/2010 год. како демонстратор по предметот 
Наследно Право кај професорот д-р. Трајан Бендевски, а потоа и во зимскиот 
семестар на академската 2010/2011 год. како демонстратор по предметот 
Облигационо Право кај професорот д-р. Игор Камбовски.  Наредната академска 
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година е ангажиран како помлад асистент на Правниот факултет Кичево каде што 
работи и денес . Во овој период е ангажиран по предметите од областа на 
Граѓанското право како што се Наследно право, Облигационо право, Семејно право, 
Стварно право и Римско право. Во своето работење остварува, успешна соработка 
со Проф. д-р Александра Патовска, Доц. д-р Светлана Велјановска, Проф. д-р. Арсе 
Петревски, Проф. д-р. Татјана Петрушевска, Проф. д-р. Ристо Речкоски, Проф. д-р 
Игор Камбовски и  Доц. д-р. Елена Темелковска - Аневска. По поминати  3 год. 
како помлад асистент во Декември 2013год. е реизбран како асистент на Правниот 
факултет во Кичево, каде што  и денес успешно работи. 
 Во меѓувреме  успешно  завршува и трет степен на образование т.е Докторски 
студии а во постапка е и нострификацијата на  диплома .  
 Има објавено повеќе научни трудови во меѓународни научни списанија и 
учествувано на неколку меѓународни конференции . 
 Исто така достави потврда за познавање на  Англискиот јазик , а има потврда 
и за почетен курс по Албански јазик . Асс. м-р Лазе Јакимоски говори и пишува на 
Бугарски јазик, исто така поседува сертификат за информатички познавања и се 
служи соWORD, EXSEL, POWER POINT . 
 На последната спроведена евалуација на Правниот факултет во Кичево , при 
Универзитетот „Свети Климент Охридски “ Битола , Асс.м-р Лазе Јакимоски има 
добиено по проверка на 15 параметри вкупна оцена 4,49, со што ја покажува својата 
успешност во наставно – образовниот процес каде е ангажиран како асистент. 
  

 

                             Заклучок и предлог 
 

 Рецензентската комисија со внимание ги прегледа и оцени приложените 
пријави со соодветната документација на кандидатот Асс.м-р Лазе Јакимоски и 
констатира дека истиот ги исполнува во целост условите и критериумите наведени 
во Законот за високо образование, Статутот на Универзитетот ,,Св. Климент 
Охридски“-Битола, Правилникот за критериумите и постапка за избор во наставно - 
научни, наставни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски“-Битола и општите акти на Правниот факултет- Кичево, за 
избор во соработник - Асистент на Правен факултет во Кичево од научната област: 
„Наследно право“ (50820). 

Поаѓајќи од погоре изнесените констатации, а имајќи ја предвид содржината 
на целокупната наставно - образовна, стручна и апликативна активност на 
кандидатот, Рецензентската комисија во состав: д-р Саша Дукоски, вонреден 
професор – претседател, д-р Светлана Вељановска, доцент– член  и  д-р Елена 
Темелковска – Аневска, доцент – член, со задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Правен факултет - Кичево при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, да го прифати овој извештај и да го избере 
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Асс. м-р  Лазе Јакимоски како соработник - Асистент на Правен факултет во 
Кичево од научната област: „Наследно право“ (50820). 

 
Рецензентска комисија, 

 
1. д-р Саша Дукоски, вонреден професор  с.р. 

 
2. д-р Светлана Вељановска, доцент с.р. 

 
3. д-р Елена Темелковска - Аневска, доцент с.р. 
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Врз основа на решението бр. 08-304/9 од 29.06.2016 година донесено врз база на 
одлуката на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, 
рецензионата комисија во состав: 
 
Проф. Др. Весна Јаневска, претседател 
Проф. Др. Лилјана Спасевска, член 
Проф. Др. Јованка Тутеска, член 
 
До Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола го донесува 
следниот: 
 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите звања од научната област 
Патологија, по наставната дисциплина Патологија, објавен во весниците “Нова 
Македoнија” и “Коха” од 20.06.2016, се пријави еден кандидат: Проф. Др. Петар 
Стефановски. 
 

Др.сци.мед. Др. Петар Стефановски 

 
Др. Петар Стефановски е роден во Битола 1964 година. Медицински 

факултет завршил во Загреб 1988 год. со просек 9.19, а постдипломски студии од 
областа на онкологијата завршил и се стекнал со звањето магистер 1990 година 
исто така во Загреб. Др Стефановски специјализирал Онкологија и радиотерапија 
на Медицинскиот факултет во Љубљана. Специјализацијата ја завршил 2000 година 
и истата година докторирал на Универзитетот во Љубљана на тема: “Прогностички 
фактори на мекоткивните саркоми”. За време на специјализацијата престојувал во 
одделите за медицинска онкологија и радиотерапија во Centro di Riferimento 
Oncologico во Авиано, Италија. 

Вработен е во 1990 година во МЦ Битола, а од 1991 год. во Службата за 
нуклеарна медицина во Онколошкиот кабинет. Во 2000 год. по завршување на 
специјализацијата раководи со Онколошкиот центар, а од 2001 год. со Службата за 
онкологија и палијативна терапија при Клиничката болница во Битола. Во периодот 
од 1991-1993 год. работи и како предавач по предметот Патологија на Вишата 
медицинска школа во Битола. Во 2004 година е избран за Виш предавач по 
предметите Патологија и Петологија со хистопатолошки техники, а во 2008 година 
е избран за Професор по истите предмети на ВМШ на Универзитетот во Битола. Во 
2006 и 2011 година е избран за Професор по предметот онкологија и палијативна 
терапија на ВМШ на Универзитетот во Битола. Др. Петар Стефановски е 
раководител на Универзитетскиот истражувачки центар за биологија и терапија на 
малигни тумори при Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола од 2012 
год.  
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Корисник е на повеќе стипендии и учествувал на симпозиуми, воркшопови и 
кратки студиски престои во Ниш, Анкона, Милано, Скопје, Англија, Грција, 
Италија, САД и други. Член е на повеќе меѓународни асоцијации како што се: 
International Association for the Study of Pain, European Association for Palliative Care, 
European Society for Medical Oncology и American Society of Clinical Oncology. 
Автор е на Компендиум по општа патологија, издание на Високата медицинска 
школа при Универзитетот во Битола. Одржал две предавања во Ioannina University 
Campus, September 6-10, 2004 на ESO Course in Oncology for Medical Students на 
следните теми: Paraneoplastic Syndromes и Systemic Treatment of Testicular cancer. 
Одржал и предавања на тема: Systemic Treatment of Metastatic Breast Cancer, ESO 
Course, Advances in Clinical Oncology, April 28-30,, 2005, Milocer, Montenegro, 
Treatment of metastatic colorectal cancer, ESO Balkan Masterclass in Clinical Oncology, 
May 11-15, 2011, Dubrovnik, Croatia, Early/locally advanced breast cancer – targeted 
therapy, ESO Course, Women’s Cancers, April 26-28, 2013, Ribarska Banja, Serbia. 
Учествува како главен истражувач во повеќе интернационални клинички студии од 
областа на онкологијата. 
 

Автор и коавтор е на 60 стручни и научни трудови. 

 

Список на рецензирани трудови: 

 

1. Stefanovski P.D., Bidoli E., De Paoli A., Buonadonna A., Boz G., Libra M., Morassut 
S., Rossi C., Carbone A., Frustaci S.: Prognostic factors in soft tissue sarcomas: a study 
of 395 patients. EJSO 2002;28: 153-164 

2. Rupolo M., Berretta M., Buonadonna A., Stefanovski P., Bearz A., Bertola G., 
Canzonieri V., Morassut S., Frustaci S.: Metastatic angiosarcoma od the spleen. A case 
report and treatment approach. Tumori, 87: 439-443, 2001 

3. Franchin G., Minatel E., Gobitti C., Stefanovski P., Vaccher E., Mascarin M., Politi D., 
Talamini R., Titelli U., Trovo M.G., Barzan L.: Hiperfractionated radiotherapy (HRT) 
with alternating concomitant chemotherapy (CT) with carboplatin and cisplatin in 
patients (PTS) with oropharingeal cancer operable with laringectomy. Final Program 
and Abstract Book, 5th International Conference on Head and Neck Cancer San 
Francisko, 2000;213 

4. Franchlin G., Vaccher E., Gobitti C., Minatel E., Stefanovski P. D., Mascarin M., Politi 
D., Talamini R., Titelli U., Trovo M.G., Barzan L.: Organ preservation therapy (OPT) 
in patients (PTS) with advanced respectable head and neck cancer. Final program and 
Abstract Book, 5th International Conferece on Head and Neck Cancer San Fracisco, 
2000; PA360 

5. Stefanovski P.D., De Paoli A., Bidoli E., Buonadonna A., Libra M., Frustaci S.: 
Prognostic factors in soft tissue sarcomas. Book of abstracts. First All Macedonian 
Congres of Doctors, Dentists and Pharmacists. Ohrid, 2000;139 

6. Libra., Buonadonna A., Freschi A., Bearz A., Stefanovski P.D., Berretta M., De Cicco 
M., Balestreri L., Corona G., Talamini R., Galligioni E., Sorio R.: A retrospective 
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analisys of a single institution experience on intervenous rinterleukin – 2 (rIL-2) 
treatment for patients (PTS) with metastatic renal cell cancer (RCC). Abstracts. 1 
Congresso Nazionale di Oncologia medica. Roma, 1999;55 

7. Buonadonna A., Berretta M., Libra M., Bearz A., Stefanovski P., Soto-Parra H., 
Lionetoo R., Dani C., Dalla Plama M., Tagliaventi M., Santoro A., Frustaci S.: 
Filgrastim schedule variation: inpact of hemathopoetic toxity post 
chemotherapy.Preliminary results. Abstracts. 1 Congresso Nazionale di Ongologica 
medica. Roma, 1999;97 

8. Stefanovski P. D., De Paoli A., Buonadonna A., Bidoli E., Frustaci S.: Prognostic 
factors in soft tissue sarcomas (STS): A multivariante analysis of 444 cases. Abstracts. 
1 Congresso Nazionale di Oncologia medica. Roma, 1999;30 

9. Stefanovski P. D., De Paoli A., Buonadonna A., Bidoli E., Frustaci S.: Prognostic 
factors in soft tissue sarcomas (STS). Abstracts. Ninth International Congres on anti-
cancer Treatment. Paris, 1999 

10. Freschi A., Stefanovski P. D., Bearz A., Deodato F., Lombardi D., Sorio R.: Feasibility 
pilot study on association between 13-cis-retinoloc acid (cRA) and alfa-intrferon (alfa 
INF) in metastatic renal cancer. Tumori. Suppl. 1 Vol. 94, No 5, 1998;106  

11. Frustaci S., Comandone A., Bearz A., Boglione A., Buonadonna A., Stefanovski P., 
Bumma S.: Efficacy and tolerancy of an ifosfamide continuous infusion (IFO-C.I.) in 
soft tissue sarcoma (STS) patients (PTS). Program/proceedings. American Society of 
Clinical Oncology. Vol. 17 1998;518a 

12. Buonadonna A., Crivellari D., Frustaci S., Stefanovski P., Robieux I., Sorio R., Ferlate 
A., Versonesi A., Tumolo S.: Vinorelbine (VRL) as palliative treatment in erderly 
patients (PTS) with metastatic breast cancer. Final results. Abstracts. Eight 
International Congress on Anti – Cancer Treatment. Paris, 1998;161 

13. Buonadonna A., Boethner B., Pasquiti B., Alessio A., Stefanovski P., Lo Re G., Duati 
M., Rossa C., Canzonieri V., Carbone A., Frustaci S.: Clinico-pathological evaluation 
od lung metastases in soft tissue sarcomas. Tumori. Suppl. 1 Vol. 84, No 4, 1997;61 

14. Stefanovski P., Tumolo S., Toffoli G.: Dose finding and pharmacokinetic (PK) study of 
dial oral idarubicin (IDA) in metastatic brest cancer (MBC). Programa e Abstract. 
Giornata Scientifica Internationale A.I.O.M. Luogo, 1997;51 

15. Stefanovski P., Sorio R., Frustaci S., Buonadonna A., Tumolo S.: Computerized 
management of polychemoterapy. Abstracts. First Infernational Meeting on Advances 
in the Knowledge of Cancer Menagement. Viena, 1997;62 

16. Stefanovski P. D., Galligioni E., Sorio R., Buonadonna A., Lucenti A., Rimondi G., 
Monfardini S.: Computerizing Menagement od Chemoterapy Protocols. Abstracts. 
Annals of Oncology. Vol 7. Suppl 5, 1996;133 

17. Stefanovski P. D., Lo Re G., De Paoli A., Buonadonna A., Sorio R., Freschi A., 
D’Alessio A., Serraino A., Frustaci S.: Computerized management od sarcoma patients. 
Abstracts. First International Meeting on Advances in the Knowledge of Cancer 
Menagement. Viena, 1997;67 

18. Robieux I., Aita P., Buonadonna A., Stefanovski P., D’Alessio A., Rimondi G., Toffoli 
G., Sorio R., Tumolo S.: Pharmacokinetic of oral Etoposide in patients with 
hepatocarcinoma. Abstracts. Hepatocelular Carcinoma at the sunrise of the year 2000. 
Venezia, 1997 
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19. Stefanovski P.: Cancer pаin relief – Our experience and implication on quality of life. 
Abstracts. Sixt International Congress on Anti-Cancer Treatment. Paris, 1996;188 

20. Stefanovski P.: Problemi na terminalniot stadium kaj bolnite od rak. Zbornik. XIV 
Kongres na lekarite na Makedonija. Ohrid, 1995;605 

21. Stefanovski P., Sekulovska M.: Experience with oral morphine for cancer pain relief. 
Abstracts. European Journal of Palliative Care. Fourth Congress of the European 
Association for Palliative Care. Barcelona, 1995;99 

22. Stefanovski P.: Cancer pain relief – The implication on quality of life in cancer 
patients. Programme/Proceedings. OECI Conference on Cancer and Quality of Life. 
Bled, 1995 

23. Stefanovski P.: Knowledge and attitudes of cancer in young people: the implication for 
cancer education. Programme and abstract book. 8th Annual Scientific Meeting of 
Developments in Cancer Education. Groningen, 1995 

24. Stefanovski P.: Computerizing management of patients in Outpatients Palliative Cancer 
Care Unit. Proceedings od the XVI International cancer Congress. New Delhi. 
1994;3003 

25. Stefanovski P.: Importance of Computerizing Management of patients with Cancer 
pain. Abstracts. 7th World Congress on Pain. Paris, 1993 

26. Stefanovski P., Pupucevski V.: Znacaj kompjuterskog vodenja onkoloskih bolesnika. 
Program I zbornik sazetaka. XXVIII Kaceroloska nedelja. Beograd, 1991 

27. Stefanovski P., Kosturski N.J., Mihajlovska S., I., Petrovski Z.I., Gorgievski J. V.: The 
efficacy of bone scanning in the follow-up of patients with breаst cancer. Eur J Nucl 
Med (1995) 22 {suppl}: S284 

28. Petrovski Z.I., Mihajlovska S., I., Gorgievski J. V., Stefanovski P.: Clinical Value of 
simultaneus determination of CA 15-3 and CEA in patients operated of brest cancer. 
Eur J Nucl Med (1994) {suppl}: S118 

29. Kosturski N.J., Mihajlovska S., I., Petrovski Z.I., Stefanovski P.D., Gorgievski J. V.: 
Platelets labeled with Tc99m pyrophosphate stannous complex used for imaging the 
lungs. Eur J Nucl Med (1994) 21 {suppl}: S240 

30. Stefanovski P.D., Kosturski N.J., Mihajlovska S., I., Petrovski Z.I.: The value of serum 
alkaline phosphatase level in relation to radionuclide bone scans. Turkish Journal of 
Nuclear Medicine Vol 2 No 4. 1993. 

31. Stefanovski P.: Consumption od Oral Morphine in a Medical Centre in Bitola, 
Macedonia. Journal of Palliative Care, 10:2. 1994;101 

32. Stefanovski P.: Sekvencijalni pristup u medikamentoznoj terapiji karcinomske bolesti. 
Program i zbornik sazetaka. XXVIII Kanceroloska nedelja. Beograd, 1991 

33. Libra M., Sorio R., Buonadonna A., Berretta M., Stefanovski P., Toffoli G., Mazzaglia 
G., Cordani N., Stivala F., and Boiocchi M. Cisplatin may be a valid alternative 
approach in ovarian carcinoma with carboplatin hypersensitivity. Report of three cases. 
Tumori, 89:311-313, 2003. 

34. Libra M. Talamini R., Crivellari D., Buonadonna A., Freschi A., Stefanovski P., 
Berretta M., De Cicco M., Balestreri L., Merlo A., Volpe R., Galligioni E., and Sorio R. 
Long-term survival in patients with metastatic renal cell carcinoma treated with 
continuous intravenous infusion of recombinant interleukin-2. The experience of a 
single institution. Tumori, 89: 401-403, 2003. 
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35. Kuzmanovski D., Georgievska C., Popovski D., Pejkovski R., Veljanovska L., 
Popovski V., and Stefanovski P. Frequency and breast cancer management in Bitola. 
ESO Day in Bitola, Macedonia, October 31 2003. 

36. Stefanovski P. Frequency and breast cancer management in Bitola, Republic of 
Macedonia. ESO, 3rd Saraevo breast cancer conference, 13-16 April 2005. 

37. Buonadonna A. Crivellari D., Frustaci S., Stefanovski P.D., Sorio R., Veronesi A., 
Tumolo S. Vinorelbine (VRL) as palliative treatment in elderly patients (PTS) with 
metastatic breast cancer. 20th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium, 
December 3-6, 1997, Book of abstracts, p.96. 

38. Stefanovski P. Epirubicine, Cisplatin, and Capecitabine in Chemotherapy Naïve 
Patients with Locally Advanced or Metastatic Gastric Cancer. Annals of Oncology, 19 
(Suppl 8): viii183, 2008. 

39. Petar Stefanovski.  Long-Term Survival in Patient with Metastatic Gastro-esophageal 
Adenocarcinoma. Annals of Oncology, 20 (Suppl 5): v16, 2009. 

 

Рецензиите на горе наведените трудови се објавени во Билтен бр. 261 од 
04.05.2004 год., Билтен бр 267 од 01.11.2004 год., Билтен бр. 288 од 04.10.2006 
год. и Билтен бр. 352 од 01.09.2011 год. на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” во Битола. 

 

 Рецензија на до сега нерецензирани трудови: 

 

1. Gordana Ristevska-Dimitrovska, Petar Stefanovski, Snezhana Smichkoska, Marija 
Raleva, Beti Dejanova. Depression and Resilience in Breast Cancer Patients” OA Maced 
J Мed Sci. 2015;3:661-665. 

 

2. Gordana Ristevska-Dimitrovska, Izabela Filov, Domnika Rajchanovska, Petar 
Stefanovski, Beti Dejanova. Resilience and Quality of Life in Breast Cancer Patients. OA 
Maced J Мed Sci. 2015;3:727-731. 

 

Горенаведените трудови се објавени во “per review journal” и пред 

публицирање се независно рецензирани. 

 

3. Gordana Ristevska-Dimitrovska, Petar Stefanovski. Difficulties in Diagnosis and 
treatment of Depression in Cancer Patients in Мacedonia: the necessity of long-term 
concept for mental health of oncology patients. Book of abstracts. 21st Annual 
Conference of Bulgarian Psychiatric Association, Varna, Bulgaria, 2013. 

 

Авторите презентираат резултати од мала студија на скрининг во Онколошкиот 
оддел во Битола, при што се дискутираат проблемите на регуларниот и 
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задолжителен скриниг за психолошките проблеми при што се даваат препораки за 
подобра навремена дијагноза и терапија на депресијата кај болните од рак.  

 
 

4. Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана 
Смичкова, Марија Ралева, Изабела Филов. Депресивност и резилиентност кај жени 
лекувани од рак на дојка – пилот студија Мекедонско Сестринство 2014;1:13-17. 

 

Авторите презентираат пилот студија со вклучени 17 жени лекувани од рак на 
дојка кои имаат одговорено прашалник Конор-Давидсон скала за резилиентност и 
Болничка скала за депресивност и анксиозност. Евалуирана е врската помеѓу 
резилиентноста и депресивноста со корелација помеѓу резултатите од двата 
прашалници. Резултатите покажале дека постои изразена негативна корелација 
помеѓу депресивноста и резилиентноста помеѓу испитаниците (r=-0.520, p=0.033), 
односно испитаниците со повисоко ниво на депресивност имаат пониски 
вредности на тестот за психолошка резилиентност. Покажано е дека не постои 
статистички значајна корелација помеѓу возраста и нивото на депресивност и 
нивото на резилиентност, како и времето поминато од поставување на 
дијагнозата. Нема статистички значајна корелација помеѓу бројот на деца во 
семејството и нивото на депресивнст и психолошката резилиентност. Авторите 
заклучуваат дека психолошката резилиентност може независно да придонесе за 
пониско ниво на депресивност и психолошко страдање кај жените лекувани од 
рак на дојка и дека е потребно поопсежно истражување за да се потврди 
влијанието на повисоките нивоа на резилиентност врз психолошкото страдање.  

 

 

5. P. Stefanovski, N. Petrusevska Angelovska, B. Grozdanovska, N. Mitrevski, M. 
Ristevski. Treatment outcome of patients with metastatic colorectal cancer in the 
Republic of Macedonia. Fifth SEEMF International Medical Congress, 10-14 September 
2014, Ohrid, Macedonia. Book of abstracts. P.50.  

 

Авторите презентираат ретроспективна демографска анализа и анализа на 
преживувањето на последователни пациенти со метастатски колоректален 
карцином лекувани во Службата за онкологија и палијативна терапија при КБ 
Битола, и Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје, 
Република Македонија. Анализирани се вкупно 306 пациенти од кои 184(60%) 
мажи и 122(40%) жени. Од нив 237(77.5%) се лекувани на Универзитетската 
клиника за радиотерапија и онкологија во Скопје и 69(22.5%) пациенти се 
лекувани во Службата за онкологија и палијативна терапија во Битола. Поголем 
број на болните (279) имале висцерални метастази. Сите болни се лекувани со 
лекови обезбедени од страна на Фондот за здравствено осигурување на РМ како: 
модулиран 5-FU, иринотекан и капецитабин, дадени консекутивно, поединечно 
или во комбинација. Средното време до прогресија на болеста кај овие болни е 7.5 
месеци додека средното вкупно преживување се двожи од 14.3 – 18.2 месеци. 
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Веројатноста на долго преживување е проценета на 5-8%. Авторите заклучуваат 
дека резултатите се совпаѓаат со претходно публицираните студии за проценка на 
вкупното преживување и времето до прогресија на болеста со употреба на 
споменатите лекови. Авторите заклучуваат дека за подобрување на резултатите, 
посебно вкупното преживување, итно се потребни нови лекови за лекување на 
оваа категорија на болни како, оксалиплатин, бевацизумаб и EGFR инхибитори. 

 

6. P. Stefanovski, N. Petrusevska Angelovska, B. Grozdanovska, N. Mitrevski. Safety and 
activity of Capecitabine in patients with locally advanced and metastatic gastric cancer. 
Results of ML21392 Study. Fifth SEEMF International Medical Congress, 10-14 
September 2014, Ohrid, Macedonia. Book of abstracts. P.51. 

 

Авторите презентираат резултати од ML21392 студија која имала за цел да ја 
процени активноста и сигурноста на капецитабинот кај болните со локално 
напреднат и метастатски карцином на желудник. Во студијата се вклучени 
пациенти со: (a) хистолошки потврден аденокарцином на желудник, (b) локално 
напреднат или метастатски, (c) перформанс статус според ECOG 0-2, (d) возраст 18 
години или повеќе, и (e) без контраиндикации за хемотерапија. Пациентите 
примиле 6 циклуси на  Capecitabine (2000 mg/m2/day PO, D1-14) и Cisplatin (80 
mg/m2 IV, D1) секои три недели (CX), или Capecitabine (2000 mg/m2/day PO, D1-14), 
Cisplatin (60 mg/m2 IV,D1) и Epirubicine (50 mg/m2 IV, D1) секои 3 недели (ECX), 
или Capecitabine (2000 mg/m2/day PO, D1-14) и Oxaliplatin (130 mg/m2 IV, D1) секои 
3 недели (CAPOX), или Capecitabine (2000 mg/m2/day PO, D1-14), Cisplatin (60 
mg/m2 IV, D1) и Docetaxel (75 mg/m2 IV, D1) секои 3 недели (DCX).  
Според резултатите: Од март 2008 до декември 2011 год. лекувани биле 122 
пациенти, 84 мажи и 38 жени; 90 имале метастатска болест и 32 локално напредната 
болест, со ECOG 0/1/2, 53/55/14 последователно. Лекувани биле со CX 64 (52.5%) 
пациенти, ECX 56 (45.9%) пациенти, CAPOX 1 (0.8%), DCX 1 (0.8%) пациент.  
Вкупно биле администрирани 545 циклуси со средно 4 циклуси по пациент. 
Capecitabine бил даден во дози од 100%/75%/50% во 417/125/3 цилуси 
последователно. Од болните 67 (54.9%) пациенти комплетирале 6 циклуси на 
хемотерапија, и 3 (2.5%) пациенти во време на анализата се уште примале 
хемотерапија. 52 (42.6%) пациенти не завршиле 6 циклуси на хемотерапија заради: 
смрт 3, прогресија 10, лошење/повраќање/диареа 11, синдром шака-стопало 1, 
леукопенија/неутропенија 2, тромбоцитопенија 6, астенијаa 2, хематемеза 1, 
флеботромбоза 1, заради одлука на болниот 6 и 9 болни биле изгубени од следење. 
Најчести несакани ефекти биле: леукопенија во 103(18.9%) циклуси, неутропенија 
во 87(15.9%) циклуси, тромбоцитопенија во 56(10.3%) циклуси, лошење/повраќање 
во 128(23.5%) циклуси, стоматитис во 23(4.2%) циклуси, диареа во 26(4.8%) 
циклуси, синдром шака-стопало во 30(5.5%) циклуси  и астенија во 99(18.2%) 
циклуси. Фебрилна неутропенија била забележана кај 2(0.4%) циклуси. Кај 5.1% од 
болните била постигната комплетна ремисија на болеста, кај 28.6% парцијална 
ремисија, кај 33.8% стабилна болест и кај 32.5% била евидентирана прогресија на 
болеста. Авторите заклучуваат дека капецитабинот како дел од различни 
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хемотерапеутски протоколи е безбедна, ефективена и адекватна терапеутска опција 
посебно кај болни со добар перформанс статус. 

 

 

7. G. Ristevska-Dimitrovska, P. Stefanovski, S. Smichkoska, B. Dejanovsa. Effects of 
adjuvant endocrine therapy on depression and quality of life in early breast cancer 
patients. European Neuropsychopharmacology 2015;25 (Suppl 2): S403. 

 

Авторите презентираат резултати од 218 последователни пациенти 
болни од ран карцином на дојка кои биле интевјуирани за депресивни 
симптоми сo M.I.N.I. – Mini International Neuropsychiatric Interview модул и 
HDRS – Hamilton Depressive Rating Scale два пати во период од 6 месеци во 
тек на адјувантна ендокрина терапија. Квалитетот на живот бил мерен со 
EORTC QLQ-Core 30 и Модулот за рак на дојка BR-23. Според резултатите 35 
пациенти имале степен на голема депресија, а 183 биле без степен за 
депресија. Болните кои ја имале веќе завршено терапијата биле 
сигнификантно почесто депресивни во споредна со оние кои биле во тек на 
хормонската терапија. Видот на хормонската терапија и типот на хируршката 
интервенција не влијаеле на нивото на депресија. Авторите заклучуваат дека 
болните од ран карцином на дојка се помалку депресивни, имаат подобар 
квалитет на живот и физички подобро функционираат во однос на болните 
кои не се во тек на адјувантна хормонска терапија. 
 

 

8. Ристевска-Димитровска Г., Филов И., Рајчановска Д., Стефановски П., Дејанова Б. 
Резилиентност и квалитет на живот кај жени лекувани од рак на дојка. International 
Psychiatric Conference, 29-31 October 2015, Ohrid, Macedonia. Book of abstracts. p.43.  

 

Авторите презентираат резултати од 218 пациентки лекувани од рак на дојка во 
Онколошкото одделение во Клиничката болница во Битола и на 
Универзитетската клиника за онкологија и радиотерапија во Скопје кои 
одговориле на прашалниците Конор-Давидсон скала за резилиентност и 
прашалниците за квалитет на живот EORTC QLQ-Core 30 и Модулот за рак на 
дојка BR-23. Според резултатите има позитивна сигнификантна статистичка 
поврзаност помеѓу резилиентноста и функционалните скали за глобален 
квалитет на живот, физичко, емоционално, социјално и когнитивно 
функционирање. Помеѓу симптомите како, замор, лошење и повраќање, 
диспнеа, јачина на болка, инсомнија, губиток на апетит, опстипација, дијареа, 
финансиски потешкотии и резилиентноста постои негативна, статистички 
значајна корелација. Авторите заклучуваат дека психолошката резилиентност е 
поврзана со различни аспекти на квалитет на живот, така што пациентките со 
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рак на дојка кои имаат повисоки резултати на скалата за резилиентност имаат 
подобри резултати на различните аспекти на квалитет на живот и обратно.  

 
 

9. Nestorovska A, Naumoska Z, Grozdanova A, Stoleski D, Ivanovska A, Risteski M, 
Vasev N, Ismaili I, Stefanovski P, Dimovski A, Suturkova L, Sterjev Z. Subcutaneous vs 
Intravenous Administration of Trastuzumab in Her2+ Breast Cancer Patients: A 
Macedonian Cost-Minimization Analysis. Value Health. 2015;18(7):A463. 

9.12  
Авторите презентираат резултати од студија чија цел е ја спореди 

цената на коштање на субкутаната форма на трастузумаб во однос на 
интравенската форма на трастузумаб за лекување на болни со HER2 
позитивен рак на дојка. Спроведена е кост-минимизирачка проспективна 
анализа на вкупно 169 пациенти со HER2 позитивен рак на дојка лекувани со 
трастузумаб на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија и 
Клиничката болница во Битола. Од нив 132 пациенти примале адјувантен 
третман, а 37 пациенти прва линија на терапија за метастатски карцином на 
дојка. Ресурсите на здравствениот систем вклучувале: медикаментозна 
терапија, времето на администрација, активното време на здравствените 
работници и материјалите за работа. Според резултатите: директните 
медицински трошоци за средна тежина на болните биле 30500 евра за 
интравенски трастузумаб и 30102 евра за субкутан трастузумаб. Субкутаниот 
трастузумаб имал помалку додатни трошоци кои не се поврзани со лекот (4.2 
евра) во споредба со интравенскиот трастузумаб (196 евра). Според 
резултатите средното штедење по пациент за комплетен третман со субкутан 
трастузумаб изнесувало 589.2 евра. Средното време на штедење на времето за 
припрема и администрација на субкутаниот трастузумаб изнесувало 47 
минути. Авторите заклучуваат дека субкутаниот трастузумаб е штедлива 
терапија за болните со HER2 позитивен рак на дојка во Република 
Македонија.  

 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК 
 

Рецензентската комисија за избор на наставник од научната област 
Патологија, по наставната дисциплина Патологија, детално ја разгледа 
поднесената документација за рецензија. 
Земајќи ги во предвид сите релевантни факти за стручната, научна и наставна 
дејност, комисијата констатира дека кандидатот Др.сци.мед. Др. Петар 
Стефановски ги исполнува условите пропишани со Законот за високо 
образование на Република Македонија за да биде избран во звањето професор 
на висока стручна школа. 
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Кандидатот Др Петар Стефановски покажува успех во научната дејност од 
областа на онкологијата, со докторската теза од областа на мекоткивните 
тумори одбранета на Универзитетот во Љубљана, континуираниот ангажман 
како главен истражувач во повеќе интернационални клинички студии како и 
континуираната презентација на своите стручни и научни достигнувања во 50 
стручно научни трудови. 
Др Петар Стефановски е член на повеќе европски и светски здруженија од 
областа на онкологијата и палијативната терапија. 
Тој е активен предавач на Европската школа за рак. 
Др. Петар Стефановски веќе 12 години е наставник на Високата медицинска 
школа во Битола на три предмети Патологија, Патологија со хистопатолошки 
техники и Онкологија и палијативна терапија. 
За подобро совладување на наставните единици од областа на Патологијата за 
студентите на Високата медицинска школа во Битола, Др. Петар Стефановски 
има издадено Компендиум по општа патологија. 
Дел од приложените трудови на Др. Петар Стефановски се веќе рецензирани 
во  2004, 2006 и 2011 година и рецензентската комисија во целост ги прифаќа. 
Врз основа на изнесеното рецензентската комисија има чест на наставно-
научниот совет на Високата медицинска школа во Битола да му предложи Др. 
Петар Стефановски да биде избран во звањето Професор на висока 
медицинска школа од научната област Патологија, по наставната дисциплина 
Патологија.  

 

 

 

 

 

 

RECENZENTSKA KOMISIJA 

 

 

1. Prof. D-r Vesna Janevska, pretsedatel 
 

2. Prof. D-r Liljana Spasevska, ~len 
 

3. Prof. D-r Jovanka Tuteska, ~len 
 

 

 


	Naslovni i sodrzina
	УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА
	Б  И  Л  Т  Е  Н
	Бр. 418
	Издание на Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола


	Cel Bilten 418
	Биографски податоци за кандидатот
	Анализа и коментари во врска со докторската дисертација
	Цели на истражувањето и истражувачки прашања
	Дизајн и методологија на истражувањето
	Значење на дисертацијата  и заклучоци

	Проф. д-р Јоан Луис Капелерас, Authonomous University of Barcelona, Spain, с.р.
	Проф д-р Доника Керчини, Agricultural University of Tirana, Albania, с.р.
	Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп, с.р.
	Проф. д-р Виолета Лашкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп с.р.
	Проф. д-р Мери Бошкоска, Универзитет “Св.Климент Охридски“ Битола, Економски факултет Прилеп с.р.
	Candidate biography
	Analysis and comments on the doctoral dissertation
	Objectives, aims and research questions
	Research design and methodology
	Significance and findings of the dissertation

	Conclusions and proposal
	III Оценка за научните, стручните, образовно-педагошките остварувања на кандидатот и предлог за избор

	Ред. проф. д-р Тале Герамитчиовски – претседател
	И З В Е Ш Т А Ј
	БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
	СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ
	ДВИЖЕЊЕ ВО СТРУКАТА
	НАСТАВНА ДЕЈНОСТ
	ЧЛЕНСТВО ВО ПРОФЕСИОНАЛНИ АСОЦИЈАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА
	ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛИЦЕНЦИ И ОВЛАСТУВАЊА
	ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ АНГАЖМАНИ
	НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
	УЧЕСТВО ВО КОМИСИИ ЗА ДОКТОРСКИ И МАГИСТЕРСКИ ТРУДОВИ
	ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ДО ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	ТРУДОВИ ОБЈАВЕНИ ПОСЛЕ ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	НАУЧНИ ПРОЕКТИ
	ОБЈАВЕНИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ ДО ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	ОБЈАВЕНИ КНИГИ, УЧЕБНИЦИ И МОНОГРАФИИ ПОСЛЕ ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	СТРУЧНИ ПРЕСТОИ ВО СТРАНСТВО
	СТРУЧНИ ПРОЕКТИ ПРЕД ИЗБОРОТ НА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	СТРУЧНИ ПРОЕКТИ ПОСЛЕ ИЗБОРОТ НА ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
	РЕЗУЛТАТИ ОД СТУДЕНТСКАТА АНКЕТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОФЕСОРОТ
	ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ, ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
	ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ НА РЕЦЕНЗЕНТСКАТА КОМИСИЈА
	Ред. проф. д-р Тале Герамитчиовски – претседател  с.р.
	6. Оценка за наставно-образовните, научно-истражувачките и стручно апликативните остварувања на кандидатот
	И З В Е Ш Т А Ј

	2.3.1.Трудови објавени после изборот за доцент
	2.3.2.Трудови објавени пред изборот за доцент
	Врз основа на конкурсот објавен на 05април 2016 год. во„Нова Македонија“и во      „Лајм“ за избор на наставник од областа финансии, Наставно - научниот совет на Правниот факултет – Кичево, со одлука  бр. 02-141/3 од 24.06.2016 година,формира Рец...
	Врз основа на одредбите од Законот за високото образование како и одредбите од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -...



