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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 

од областа 

СМЕТКОВОДСТВО 

на Економскиот факултет – Прилеп 

 

Врз основа на конкурсот објавен на 6-ти септември 2016 год. во  весниците “Нова 
Македонија”  и “Лајм” за избор на наставник од областа сметководство, Наставно - 
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр. 02-1674/1 од 04.10.2016 
година формира Рецензентска комисија за избор на наставник од областа сметководство, 
во состав: 

• д-р  Гордана Витанова, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп; 

• д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп; 

• д-р Сузана Талеска, редовен професор на Економскиот факултет – Прилеп 

 
Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл.9, чл 47, 
чл 48, и чл 50 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 „НоваМакедонија“ и „Лајм“од 
06.09.2016год.  за избор на наставник од областа сметководство, во предвидениот рок се 
пријави кандидатот д-р Дејан Крстевски. 

Врз основа на доставените документи Комисијата констатира дека кандидатот д-р Дејан 
Крстевски,доцент на Економски факултет-Прилеп ги исполнува условите за избор на 
наставник. Врз основа на поднесената пријава од доц. д-р Дејан Крстевски ги 
презентираме следниве аргументи во прилог на предлогот за избор: 

Биографски податоци за кандидатот д-р Дејан Крстевски 

 Дејан Крстевски  е роден на 01.09.1969 год. во Бенковец, Република Хрватска. 
Основното образование тој го завршил во Штип и Скопје, а средното образование во 
гимназијата „Раде Јовчевски Корчагин“ во Скопје. По завршувањето на средното 
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образование се запишал на Машинскиот факултет во Скопје на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ и истиот го завршил во јули 1995 год.  Своето образование го продолжил на 
Економскиот факултет во Прилеп  и истиот го завршил во 1997 година. 

Дејан Крстевски, постдипломските студии ги завршил во јуни 2006 год. на 
Економскиот факултет во Скопје на универизтетот „Св. Кирил и Методиј“. Со успешната 
одбрана на магистерскиот труд на тема „Управување со стратегиско планирање“ се 
стекнал со научниот степен магистер  на економски науки. На 21.12.2012 година успешно 
ја одбранил докторската дисертација на тема „Користење на билансниот приказ на 
резултати како систем за стратегиско планирање“.  

Во меѓувреме во 2009 год. тој специјализирал на „London Business School” -  London, UK- 
програма за врвни менаџери. 

 Дејан Крстевски има богата професионална кариера. Имено, од 1997 до 2001 год. 
работел во Македонски Телеком А.Д.-Скопје како соработник за инвестиции, а подоцна на 
работното место-раководител на финансиска служба.  Активно учествувал во изработката 
на длабинската анализа за приватизација на Македонски Телеком А.Д.-Скопје, 
евалуацијата на компанијата, изработка на тендерска документација и подготовка на 
договорите за приватизација. 

Во периодот од 2001 до 2005 година Дејан Крстевски е извршен директор на 
секторот за деловно планинрање и контрола на Мобимак А.Д.-Скопје. Под негово 
раководство се реализирани неколку важни проекти меѓу, кои: имлементација на  
интегрален модел за деловно планирање   

(IBPS/OracleOLAP), воведување на нов сметководствен систем 
SAPR/3(FI,CO/COPA,MM,ABC,WF modules), имплементирање нова база на податоци 
(Data Warehouse), управување со корисниците (CRM), реализација на проектот за 
определување на трошоците според системот на  активности (ABC).  

 Во периодот од 2005 до 2010 година Дејан Крстевски е главен директор за 
финансии во Т-МОБИЛЕ –Скопје. Како резултат на неговите менаџерски способности  Т-
Мобиле –Скопје  остварува позитивни финансиски резултатии ја зајакнува  
конкурентската позиција на пазарот.  Во овој период извршено е ребрендирање на 
Мобимак во Т-Мобиле, имплементиран е систем за осигурување на приходите, воведен е 
нов систем за спречување на Revenue Assurance (RA),воведени се контролни механизми 
согласно SOX Act.404.  Дејан Крстевски во целиот овој период е постојан член на бордот 
на врвни менаџери  на Deutsche Telekom AG, член во  финансискиот управен одбор на T-
Mobile International со седиште во Бон, и член на стручниот колегиум на  Magyar Telekom 
со седиште во Будимпешта..  
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 Во март 2012 година дејан Крстевски е избран за насловен доцент по предметите 
практикум на менаџерското сметководство и менаџерско сметководство-напредно ниво, 
на Економскиот факултет-Прилеп.  

Дејан Крстевски е предавач и наFranklin University - Columbus, Ohio, по предметот 
корпоративни финансии. Дејан Крстевски е партнер на компанијата poДЕАконсалтинг и е 
активно вклучен во проекти за давање консултански услуги од областа на финансии, 
сметководство и телекомуникации на компании во земјите од Евроазиската зона. 

  Дејан Крстевски е добитник на поголем број награди и признанија меѓу кои и 
следниве: во 2002 год. е прогласен за најдобар вработен во компанијата, а во 2003 година е 
прогласен за најдобар менаџер во рамките на Magyar Telekom, благодарница од Владата 
на САД за помош и и кооперативност во реализацијата на проектот „Глобалан 
конкурентност-заедничка студенска консултанска програма меѓу Економски факилтет –
Скопје при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје и College of Business, University 
of Ohio, USA,финансиран од Владата на САД.  

 Дејан Крстевски поседува компјутерски признавања од следниве подрачја на 
информатиката:naprednokancelariskoработење(Microsoft Word, Excel, Power Point, 
Access),смеководствен софтвер SAP R/3 (FI, CO/COPA, MM, ABC, WF, modules). Тој 
активно се служи со  со англискиот јазик. 

Учество во реализација на наставата 

Кандидатот д-р Дејан Крстевски успешно ја реализира наставата на следниве наставни 
дисциплини на Економскиот факултат-Прилеп: 

• практикум на менаџерското сметководство-прв циклус на студии; 

• менаџерско сметководство-напредно ниво-втор циклус на студии. 

Успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност се потврдува со 
позитивната оценка од самоевалуацијата. Според резултатите од извршената 
самоевалуација кандидатот д-р Дејан Крстевски позитивно е оценет според сите 
испитувани индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација.  Имено 
90% од вкупно 12 анкетирани  студентите се изјасниле дека наставникот е соодветно 
подготвен за квалитетна реализација на наставата, а 91,6% од анкетираните студенти 
одговориле дека наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира 
студентите за вклучување во наставниот процес. Исто така 98,4% од анкетираните 
студенти одговориле дека наставникот редовно ја изведува наставата, a 91,6% oд 
студентите се согласуваат дека личната култура на наставникот и неговиот однос кон 
студентите се на соодветно ниво. По однос на оценувањето на постигнувањата на 
студентите 95% од анкетираните студенти одговориле дека резултатите од работата на 
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студентите објективно се оценуваат од страна на наставникот, и исто толку студенти се 
согласуваат дека предметната програма е покриена со соодветна литература. 

Согласно претходно наведеното, Рецензантската комисија го оцени како позитивен 
Извештајот од самоевалуацијата за кандидатот д-р Дејан Крстевски. 

 

Список на објавени научни  трудови 

Објавени трудови во периодот 2012-2016 

• Крстевски Дејан, Модерната улога на секторот за финансии, Економски 
факултет-Прилеп 2012; 

• Крстевски Дејан,Cost Management: How Telcos Can Reduce It; 2015; 
• Крстевски Дејан,Managerial Accounting: Smart Introduction to Concepts, Methods, 

and Uses in Emerging Telecommunication Market Economic Development.” 
Economic Development, 2016; 

• Крстевски Дејан, Mанчески ЃорѓиSMEs Open Innovation Management: Strategy 
Map for Innovation Driven Company."Economic Development No. 1-2 p.(195-210), 
2016; 

• Крстевски Дејан,Mанчески ЃорѓиManagerial Accounting: Modeling Customer 
Lifetime Value - an Application in the Telecommunication Industry.  European 
Journal of Business and Social Sciences, Vol. 5, No. 01.2016; 

• Крстевски Дејан, Mанчески Ѓорѓи, Telecom Cost Optimization: How To Subsidize 
Handset Subsidies” Economic Development,2016 год 

 

Учества на научни собири во земјата и во странство  

 Кандидатот д-р  Дејан Крстевски има учествувано на поголем број научни собири 
во земјата и странство меѓу кои и на следниве: 

• International Conference “Cost control and revenue optimizations”, London, UK; 

• International Conference “LRIC & Cost Allocation”, Brussels, Belgium; 

• Mobile World Congress “Mobile Operator Strategies”, Barcelona, Spain; 

• International Summit “Internet & Mobile Solutions”, CeBIT, Hannover, Germany; 

• Fourth annual conference on Telecom Financing “Emerging Markets”, London, UK; 

• T-Mobile International Summit: Bon, Amsterdam, Majorca,  Dubrovnik; 

• Deutsche Telekom Summit: Berlin, , Bon,  Munich; 

• T-Mobile Marketing Summit, Cologne, Germany. 
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Учество во работилници, семинари и школи 

Д-р Дејан Крстевски  досега учествувал во следниве работилници, семинари и школи: 

• Training programme: " Executive Education, General management program", 
London Business School, London, UK; 

• Training programme: " Financial Management of Privatised Enterprises", Joint 
Vienna Institute, Vienna, Avstija; 

• Training programme: " Corporate Finance ", Euromoney Training UK; 
• Training programme: “Mini MBA”, Management Center Europe (MCE), Belgium; 
• Workshop:“Magyar Telekom Transformation”, Budapest, Hungary; 
• Workshop:“Westel as CRM Company”,Westel a Kapcsolat, Budapest, Hungary; 
• Workshop:“Financial Steering”, The Boston Consulting Group, Skopje, Macedonia; 
• Seminar: “Bookkeeping and consolidation method in SAP”, Ness Hungary, 

Budapest, Hungary; 
• Seminar:“Customer Segmentation, Value Proposition and Business Case Project”, 

Accenture, Eurotel, Budapest, Hungary; 
• Seminar:“Impuls za vrven kvalitet vo rabotenjeto”, Motiva, Skopje, R. Macedonia; 
• Workshop:“Revenue Assurance”, Informa - UK, London, UK; 
• Предавач на тема: “Organizacija na sektorot za finansii vo golemite korporacii”, 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Економски факултет – Скопје, Република 
Македонија; 

• Предавач на тема: “Shared services”, Magyar Telekom Training Center, Balaton, 
Hungary; 

• Предавач на тема: “Save for  services”, Deutsche Telkom, Bon, Germany. 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот д-р Дејан Крстески, 
во која се содржани податоците за неговата стручна, научна и наставна активност може да 
се констатира дека тој покажува континуиран научен и професионален развој. 

 Кандидатот Дејан Крстевски е вклучен во наставнообразовниот процес на 
Економскиот факултет-Прилеп од 2012 год. како насловен доцент по предметите практикум 
на менаџерското сметководство и менаџерско сметководство-напредно ниво.  

 Резултатите од спроведената евалуација од студентите покажуваат дека 
кандидатот Дејан Крстевски поседува одлучно искуство и користи педагошки методи 
преку коишто успешно им ги пренесува своите теотетски и практични знаења на 
студентите и на тој начин ја потикнува нивната креативност. 

 Неговото професионално усовршување во континуитет покажува дека тој 
постојано се надградува во областа сметководство. 
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Творечкиот опус на кандидатот потврдува дека тој перманентно се занимава со 
истражувачка работа, активно учествува на голем број конференции, семинари, школи и 
работилници во земјата и странство. 

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи го 
во предвид претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека кандидатот 
ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото образование и 
Правилникот за критериумите и постапките за избор во наставно, наставни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „св. Климент Охридски“-
Битола и му предлага на Наставно- научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп да 
го избере д-р Дејан Крстевски во звање насловен вонреден професор од областа сметководство. 

31.10.2016 год.                                  

                                                               Рецензентска комисија: 

 

1. д-р Гордана Витанова, редовен професор на 

Економскиот факултет-Прилеп с.р. 
 

2. д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на 

Економскиот факултет- Прилеп с.р. 
 

3. Сузана Талеска, редовен професор на 

Економскиот факултет-Прилеп с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  

ЗА НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПОЛИТИЧКИ НАУКИ - 50700 и друго - 50710 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД  

УНИВЕРЗИТЕТ ,,Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

Со Одлука за именување на рецензиона комисија Бр. 02-463/3-51 донесена на 
седницата на Наставно - научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство од 
Охрид одржана на ден 20.09.2016 година формирана е Рецензензиона комисија за 
изготвување Извештај за избор на Наставник во редовен работен однос на неопределено 
време од научната област Политички науки (50700) и друго (50710), во следниот состав: 
 

1. проф д-р Ѓорѓи Спасов - редовен професор 

2. проф д-р Нано Ружин - редовен професор 

3. проф д-р Ѓорѓи Тоновски - редовен професор 

 

На распишаниот Конкурс на Факултетот за туризам и угостителство Охрид при 
Универзитетот ,,Св Климент Охридски” - Битола, објавен во дневнитe весници ,,Нова 
Македонија” и ,,Лајме“ на 06.09.2016 година за избор на еден наставник од научната 
област Политички науки (50700) и друго (50710) се јави само кандидатот проф. д-р Јове 
КЕКЕНОВСКИ,  редoвен прфесор на Факултетот за туризам и угостителство од Охрид 

По разгледување на приложената потребна документација Рецензентската комисија 
го поднесува следниов 

                                              И З В Е Ш Т А Ј 

 

Според Законот за Високо образование на Република Македонија, проф д-р Јове 
КЕКЕНОВСКИ во потполност ги исполнува условите по објавениот Конкурс по втор пат 
да биде избран во звањето Редовен професор 

 

• Биографски податоци 

Проф. д-р Јове Кекеновски е роден е на 06.09.1962 година во с. Љубанци, Скопско. 
Основно и средно образование (гимназија) завршува во Скопје. Дипломира на Правниот 
Факултет на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”  оддел правосудна насока во 1990 
година. Со научната титула Магистер по политички науки се здобива на 21.09.2001 година 
одбранувајќи ја темата ,,Политичкото одлучување при креирање на станбената политика 
во Република Македонија” на Институтот за социолошки и политичко правни 
истражувања - Скопје. На 10.03.2004 година на Институтот за социолошки и политичко 
правни истражувања-Скопје ја одбранува докторската дисертација од областа на 
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локалната самоуправа на тема: ,,Учеството на граѓаните во политичките процеси на 
одлучување на локално ниво во Република Македонија” со што се здобива со титулата д-р 
по политички науки.  

Од месец октомври 2003 година ангажиран е на Факултетот за Општествени Науки - 
Скопје како асистент по предметот Политички систем, а додека во мецес августа 2004 
година од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за Општествени Науки-
Скопје е избран во звање доцент по предметите Наука за политика и Компаративни 
уставни и политички системи. На 28.09.2007 година од страна на Наставно-научниот совет 
на Факултетот за политички науки и меѓународни односи во состав на Прв Приватен 
Универзитет ФОН, избран е во наставно-научно звање вонреден професор.  

Од месец октомври 2008 година е во редовен работен однос на Факултетот за 
туризам и угостителство од Охрид при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” - Битола 
во звање вонреден професор. На 27 јуни.2012 година од страна на Сенатот на 
Универзитетот ,,Св Климент Охридски” од Битола  е избран во звање редовен професор во 
областа на политичките науки и друго. 

Почнувајќи од 2005 година па се до денес ангажиран е како визитинг професор на 
повеќе домашни и странски високо образовни институции како на прмер: на 
Универзитетот American College-Скопје, на Интердисциплинарните студии по Јавна 
Администрација при Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола, на Правниот 
факултет во Кичево и на неговите дисперзирани студии во Битола и Струга при 
Универзитетот ,,Св Климент Охридски” од Битола, на Вишото приватно училиште Колеџ 
по Туризам - Благоевград, Република Бугарија, на Универзитетот ,,Пјетр Буди” во 
Приштина, Република Косово, каде исотвремено во периодот од 2007–2010 година ја 
извршува и функцијата Декан на Факултетот за човекови ресурси при истиот 
Универзитет. Во текот на  учебната 2016/2017 ангажиран е како визитинг професор и на 
приватниот Универзитет МИТ од Скопје.  

Од месец јуни 2011 год станува редовен соработник на Европскиот Центар за мир и 
развој (ECPD), а на 14.08.2015 година од страна на Академскиoт совет на ЕCPD – 
European Center for Peace and Development of the University for Peace established by the 
United Nations е избран за редовен професор на овој високо образовен центар со седиште 
во Белград. 

Паралелно со предавањата на додипломските студии проф д-р Јове Кекеновски 
ангажиран е и на постдипломски и мастер студии на матичниот факултет како и на 
Правниот факултет при Унивезитетот ,,Св. Климент Охридски” - Битола. Во текот на 
учебната 2007/2008 година ангажиран е како професор на постдипломски студии по 
Европска и меѓународна политика на ФОН Универзитетот по предметите Политички 
системи во Европа и светот и Европска и комапартивна локална самоуправа, а од учебната 
2009/2010 до 2013/2014 година на студиумот Безбедност и финансиска контрола - 
заеднички студии на Факултетот за Туризам и Угостителство од Охрид и Факултетот за 
безбедност од Скопје при Универзитетот ,,Св Климент Охридски”- Битола. 

 Во месец март 2012 година од страна на Министерството за образование и спорт на 
Република Црна Гора избран е на листата на експерти за акредитација на установи во 
високото образование и студиски програми на Црна Гора, во областа на општествено 
хуманистичките науки. Од страна на Интеруниверзитетската Конференција на Република 
Македонија на 05. 04. 2008 год е предложен и избран за член на Одборот за акредитација и 
евалуација во високото образование на Република Македонија и таа функција ја извршува 



25 
 

неполни две години.  Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на Република 
Македонија има добиено дозвола односно констатација дека ги исполнува условите и 
критериумите за ментор на докторски студии.  
 Во својата досегашна кариера ментор е на повеќе од дваестина магистерски 
трудови како и член на десетина комисии за одбрана на докторски дисертации.  
 

• Други општествени и политички активности:  
 

Во текот на својата животна и професионална кариера извршува повеќе 
општествено-политички функци меѓу кои: потпретседател на Собранието на Град Скопје, 
референт во Стручната служба на Собранието на Општина Чаир, секретар на Собранието 
на Општина Чаир, претседател на Собранието на Град Скопје, претседавач на Советот на 
Град Скопје и Државен секретар во Министерството за животна средина и просторно 
планирање на Република Македонија.  
 Во текот на извршувањето на функцијата претседавач на Советот на Град Скопје 
избран е за Претседател на домот на Советите на Заедницата на единиците на локална 
самоуправа на РМ и Потпретседател  на Заедницата на единиците на локалната 
самоуправа (ЗЕЛС). Претседател е на Управниот одбор на Јавното Сообраќајно 
Претпријатие - Скопје (ЈСП-Скопје  од март 1997 год. - февруари 2001 година). 
Претседател е на Сојузот на естрадни уметници на Р. Македонија (1994–1995 год). Член е 
на Управниот одбор на Здружението за заштита на авторски права на Република 
Македонија (од септември 1999 год - септември 2003 год). За време на извршувањето на 
функцијата државен секретар, член е на бордот на Регионалниот еколошки центар за 
Република Македонија. Претседател е на бордот за управување со Охридско Езеро во 
рамки на Проектот за заштита на Охридското Езеро (мај 2001 - јуни 2002 год.).  

Од месец февруари 2002 година до декември 2002 година член е на Управниот одбор 
на Дирекцијата за слободни економски зони, а од март 2002 год до декември 2002 година 
член е на Управниот одбор на ЈП за управување со Хидросистемот ,,Дојранско Езеро” од 
Дојран. Од 30.05.2011 година до месец мај 2013 година член е на Надзорниот одбор на 
Здружението за заштита на авторски права на Република Македонија 

Проф д-р Јове Кекеновски се користи (зборува и пишува) со англиски јазик, 
одлично разбира и зборува српско-хрватски и бугарски јазик. 

• Научна и стручна активност  -   Објавени научни, стручни и други трудови 
 

• Lake Ohrid Conservation Project – a model for integrated management of 
transboundary waters, autors Jove Kekenovski, Lirim Selfo, Dejan Panovski and David 
Read Barker, page 83, Sustainable Management of Transboundary Waters in Europe, 
second international conference, Poland, Miedzyzdroje 21-24, 2002,  

• Management of the Housing Stock in South-Eastern Europe - with case studies for: 
Bulgaria, Croatia, Macedonia and Serbia, page 52-59, Metropolitan Research Institute, 
2003 March,  

• Третманот на ромското прашање во  уставот и другите законски акти на 
Република Македонија - ,,Од етничка конфронтација до етничка соработка”- 
програма за надградба на локалните власти од Хрватска, Босна и Херцеговина, 
Македонија, Косово, Црна Гора и Србија, промоција на правата на малцинствата и 
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поддршка на меѓуетничката соработка со Ромите”  страна 27-28, издавач: 
KARITAS – National section Skopje,  Мај 2003 година, Скопје,  

• Демократија и локалната самоуправа - проект МРР 42  - ,,Отворена 
канцеларија на градоначалникот на Прилеп и ЕУ Фаре проект за развој на 
локалната самоуправа, Институционално зајакнување на општината низ 
граѓанското учество” страна 1-4, ноември 2003,   

• Процесот на децентрализација и локалната самоуправа  - проект МРР 42  - 
,,Отворена канцеларија на градоначалникот на Прилеп и ЕУ Фаре проект за развој 
на локалната самоуправа, Институционално зајакнување на општината низ 
граѓанското учество” страна 4-11, ноември 2003,   

• Формите и степенот на учество на граѓаните во политичките процеси на 
одлучување на локално ниво во Република Македонија - проект МРР 42  - 
,,Отворена канцеларија на градоначалникот на Прилеп и ЕУ Фаре проект за развој 
на локалната самоуправа, Институционално зајакнување на општината низ 
граѓанското учество” страна 11-48,  ноември 2003,  

• Политичката партиципација на локално ниво - труд објавен во Прирачник за 
градоначалниците и членовите на советите на општините во Република 
Македонија,  стр. 117-124, издавач:  Заедница на единиците на локална 
самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС, јануари, 2005 година, 

• Социјална и здравствена заштита во локалната самоуправа во Република 
Македонија - труд објавен во Прирачник за градоначалниците и членовите на 
советите на општините во Република Македонија,  стр. 95-108, издавач: Заедница 
на единиците на локална самоуправа на Република Македонија - ЗЕЛС, јануари, 
2005 година, 

• Possibilities for citizen participation at local level in the Republic of Macedonia – 
труд објавен во зборник на трудови презентирани на меѓународната конференција 
,,Changes arising from EU member status” објавен од страна на Универзитетот 
American College од Скопје, 26 мај, 2006 година, 

• Elements of model of consocial democracy in the Republic of Macedonia - труд 
објавен во зборник на трудови од втората меѓународната конференција ,,Bringing 
Europe in: Different mechanisms of Europeanization” објавен од страна на 
Универзитетот American College од Скопје, 01 јуни, 2007 година, 

• Регионализмот и регионалната политика во Република Македонија наспроти 
Европскиот регионализам - труд објавен во зборникот на трудови издаден од 
страна на Прв Приватен Универзитет ФОН и Институтот за социолошко-
политички и правни истражувања од Скопје, Скопје 2007 година,  

• Глобализацијата и идејата за Нов светски поредок како општествени 
феномени на XX и XXI век – труд објавен во зборник на трудови од третата 
меѓународна конференција организирана од страна на Универзитетот American 
College од Скопје, јуни, 2008 година 

• Rajonizimi, vetëqeverisja rajonale dhe zhvilimi rajonal në Republikën e 
Maqedonisë – труд објавен во ЛОГОС годишник број 1/2008 на Универзитетот 
Пјетер Буди од Приштина, страна 87-99 

• High education in stateand private sector in FYROM (Rebublic of Macedonia) 
труд презентиран на меѓународниот конгрес одржан во месец април 2009 година 
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на островот Родос, Република Грција и објавен во зборник на трудови од 
конференцијата, 

• Globalization, Power and Politics of Knowledge - објавен труд во зборник на 
трудови од првата меѓународна научна конференција ,,Knowledge - Capital of the 
future” – Ohrid, November 26-28, 2009,  

• Реформа на јавната администрација во Република Македонија – труд објавен 
во ЛОГОС број 3/2010 годишник на Универзитетот Пјетер Буди од Приштина, 
страна 141 (оригинален наслов: ,,Reforma e administratës publike në Republikën 
Maqenonisë”) 

• Проблемите на интеграција на славјанските култури – (политиколошки 
аспект), труд објавен во годишник број 1/2010 на Приватната високообразовна 
установа, Меѓународен славјански институт Г.Р. Державин, Свети Николе, Р. 
Македонија, 

• Standards for human resources in hospitality -  autors: prof. Jove Kekenovski, PhD; 
prof. Gabriela Rakichevik, PhD; Ass. Prof. Jagoda Strezoska, PhD;  Assistant Katerina 
A.Najdeska MA – Hotelplan 2009, The Fourth Bienal International Congress -  Белград 
22-23 април 2010 

• Public administration reform in Republic of Macedonia between law and politics - 
International Research Conference, “Interaction of theory and practice: Key problems 
and solutions” Burgas, R. Bulgaria, 24 - 25 June 2011 

• Integration of the Republic of Macedonia in the European Union – autors: Ph.D 
Jove Kekenovski and Ph.D Tatjana Petrushevska - The Seventh ECPD International 
Conference “Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans – New 
Balkans and the European Union Enlargement”,  October 21-22, 2011, Miločer 
(Montenegro).  

• Globalization, sovereignty and nation - state - International scientific conference: 
Identity in the era of globalization and europeanization, 3-4 November 2011, Skopje, 
SS. Cyril and Methodius University- Skopje, Institute for sociological, political and 
juridical research, Institute of Sociology and Faculty of Philosophy, 

• The implications of the Ohrid agreement the unitary character of the Rrpublic of 
Macedonia - autor: Ph.D Jove Kekenovski - The ECPD Eighth Session on, 
Reconciliation, Tolerance and Human Security in the Balkans - New Balkans in a 
shanging world with a changing Europe - Belgrade, October 20, 2012 

• Ohrid framework agreement and introducing elements of consocial democracy 
model in Republic of Macedonia -  труд објавен во зборникот на трудови на 
Правниот факултет од Кичево при Универзитетот Св. ,,Климент Охридски” 
Битола, 2012 година. 

• Rebublic of Macedonia and EU – A date for starting accession negotiations with 
the EU оr lternative to the east? - autor:  Ph.D  Jove  Kekenovski, University "St. 
Kliment Ohridski" – Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, Republic of 
Macedonia, IX ECPD International Conference, National and Inter-Ethnic 
Reconciliation, Religious Tolerance and Human Security in the Balkans, New Balkans 
and Europe: Peace, Development, Integration, Belgrade, 11-12 October, 2013 

• Влијанието на државата и приватниот капитал врз автономијата и 
менаџментот на интегрираните универзитети, Втора Интернационална 
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Конференција – Капитал на иднината, Новите знаења за новите луѓе, 22-24 мај 
2014 година, 

• Zloupotreba politicke moci i uticaj na medije u Republici Makedoniji, XIII 
Тематски меѓународен научен собир на тема: ,,Zloupotreba moci”, oрганизатор: 
Удружење за међународно кривично право, TАРА  18-22 јуни 2014 година, 

• The need for strenghthening and defining the competencies of the President of the 
Republic of Macedonia – труд објавен во меѓународното научно списание 
,,Хоризонти - 2014” на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски” – Битола 

• Western Balkans and rule of Law – X ECPD International Conference, National and 
Inter-Ethnic Reconciliation, Religious Tolerance and Human Security in the Balkans, 
New Balkans and European Union: Peace, Development, Integration, Belgrade, 24-25 
October, 2014 

• Нова високо образовна политика и стратегија за добивање на нови и 
квалитетни знаења - трета  меѓународна научна конференција на тема 
,,Knowledge – Now but how” 27-30 Ноември 2014 год., Банско, Р. Бугарија. 

• Elements and directions of program quality management higher educational 
institution - V International scientific conference ,,Knowledge – Capital of the future, 
Knowledge - Who and What” 21-25 Мay 2015, Bansko, R. Bulgaria 

• Процена форма савремених тактика и техника обављања претреса и 
меъународна сарадња – XIV Тематска меъународна научна конференција 
,,Меъународна судска, тужилачка и полицијска сарадња у борби против 
криминала”, Тара, 24-26 јуни 2015, ко-автори проф. д-р. Кекеновски Јове, 
Универзитет ,,Св. Климент Охридски” – Битола и проф. д-р.  Пивоваров 
Владимир, МИТ – Универзитет – Скопје.  

• Republic of Macedonia against the refugee crisis and the lack of coordination, lack 
od principles and the unpreparedness of the European Union - XI ECPD 
International conference ,,Future of the world between globalization and 
regionalization”, Belgrade, 24-25 October, 2015 

• Бегалската криза како предизвик за ЕУ и Република Македонија - Прва 
научна конференција на тема: „Пост-комунизмот наспроти пост-демократијата: 
искуствата во регионот и во Македонија“ во организација на Македонското 
политиколошко друштво, 19-20 ноември, 2015, Скопје. 

• Local government and citizen participation at the local level - VII International 
Scientific Conference ,,Knowledge for capabilites and skills”, autor- Prof. Jove 
Kekenovski, 4-6 December 2015, Bansko, Bulgaria.  

• Република Македонија колатерална штета на недоследната политика и 
неспремноста на ЕУ за решавање на бегалско-мигранстската криза или 
жртва на немањето на стратегија за справување со ваквите предизвици, 
научна конференција „Геополитичката и геостратегиската положба на Р. 
Македонија во услови на бегалската криза”, во организација на МАНУ и 
Институтот за геостратешки истражувања и надворешна политика при МНР на 
РМ, 21.03.2016, Скопје. Р. Македонија 

• Quality policy and national strategy for higher education in the Republic of 
Macedonia - IX International scientific conference - ,,The teacherof the future” 17-19. 
06.2016,  Dures, R. Albania 
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• Republic of Macedonia and refugee crisis - between the hammer and the anvil - 
paper published in a international scientific magazine “Horizons” – 2016 at the 
University “St. Klement of Ohrid” – Bitola. 

• Migrant crisis challenge or obstacle to the globalization and regionalizaton - XII 
ECPD International Conference Future of the world between globalization and 
regionalization, Belgrade, 28-29 October 2016 
 

• Објавени книги: 

• НАУКА ЗА ПОЛИТИКА - авторизирани предавања, 470 страници, октомври,  
2004 година, 

• PRINCIPET E ADMINISTRATËS PUBLIKE, автори: д-р Роберт 
Димитровски и д-р Јове Кекеновски,  учебник наменет за студентите на 
Универзитетот Пјетер Буди во Приштина, CIP - Каталогизација и публикација, 
Народна библиотека, Приштина, ISBN = 978-9951-492-05-8, Приштина, 
декември, 2006 год, 

• INTEGRIMET EUROPIANE TE VETQEVERISJES LOKALE (Европска 
интеграција и локална самоуправа), авторизирани предавања, наменети за 
постдипломски студии на Факултетот за Организациони науки при 
Универзитетот ,,Пјетер Буди” во Приштина, јануари 2007 година, 

• ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА - високошколски учебник, автори: д-р Роберт 
Димитровски и д-р Јове Кекеновски, CIP - Каталогизација и публикација, 
Народна и универзитетска библиотека ,,Св Климент Охридски”, Скопје, ISBN 
978-2393-4-2, Скопје, фебруари, 2007 год. 

• SISTEMET POLITIKE NË EVROPË DHE BOTË (Политичките истеми во 
Европа и светот) – учебник наменет за постдипломски студии на студии на 
Факултетот за Организациони науки при Универзитетот ,,Пјетер Буди” во 
Приштина, јануари 2008 година,  

• ПОЛИТИЧКА ХИПЕРМЕТРОПИЈА – збирка колумни, стручни анализи и 
есеи, во издание на ,,Матица Македонска”, мај 2012 
 

• Студентска анкета – Факултет за туризам и угостителство – 2015/16 
 

Рецензентската комисија при изготвување на Рефератот ја зема во предвид и 
студентската анкета на Факултетот за туризам и угостителство за 2015/2016 година 
спроведена над 20 испитаници. 
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• Заклучок и предлог на рецензионата комисија 

                     Од деталната анализа на доставените материјали (потребната документација 
според објавениот конкурс како и примероци од објавените научни и стручни трудови) за 
погоре наведениот кандидат, Рецензентската комисија има мислење и став дека проф д-р 
Јове Кекеновски во својот научен опус опфаќа и обработува мошне актуелни теми од 
областа на политичките науки па дури и пошироко. Од увидот и прегледот на 
презентираните научни и стручни трудови, јасно се доаѓа до заклучок дека се работи за 
кандидат кој има извонредно познавање на материјата која ја обработува, а неговите 
понудени излезни репенија или заклучоци се во функција на прогрес на материјата и 
темата која ја обработува во неговите трудови. Со својот труд и знаење тој покажува 
исклучителни резултати како на научен и стручен, така и на наставен и апликативен план. 
Досегашниот негов вложен труд и ангажман во научната, стручната и наставната 
активност како и постигнатите резултати на овие полиња укажуваат на тоа дека се работи 
за кандидат кој постојано ги следи и унапредува постигнувањата во областа за која се 
избира. 

Согласно горенаведеното Рецензентската комисија е едногласна во ставот дека се 
работи за кандидат кој има одлични познавања од областа на политичките науки и големи 
потенцијали за понатамошно континуирано усовршување во струката. Се работи за добар 
соработник кој во потполност ги исполнува законските услови за повторен избор во 
наставно научно звање редовен професор. Поради сето тоа едногласно му предлагаме на 
Сенатот на Универзитетот Св ,,Климент Охридски” – Битола, проф д-р ЈОВЕ 
КЕКЕНОВСКИ, по втор пат да го избере за Наставник во звање РЕДОВЕН ПРОФЕСОР, 
во редовен работен однос на неопределено работно време од научната област 
ПОЛИТИЧКИ НАУКИ (50700) и друго (50710). 

 
 

                                    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

1. проф д-р Ѓорѓи Спасов 

2. проф д-р Нано Ружин 

3. проф д-р Ѓорѓи Тоновски 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ПРЕХРАМБЕНО 
ИНЖИНЕРСТВО 41 400, НУТРИЦИОНИЗАМ 41401 И ДРУГО 41403 НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД 

 

Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид на својата 
редовна седница одржана на ден 20.09.2016 год.  и со решение бр.  02-463/3-5.2  именува 
рецензиона Комисија за избор на наставник од наставно-научните области прехрамбено 
инжинерство 41 400, нутриционизам 41401 и друго 41403, на Факултетот за туризам и 
угостителство-Охрид при Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола, а по 
распишаниот конкурс во весникот “Нова Македонија” од ден 06.09.2016 год. во состав: 

1. Професор д-р Гордана Речкоска, редовен професор, Факултет за туризам и 
угостителство - Охрид 

2. Професор Д-р Соња Србиновска, редовен професор, Факултет за храна и 
земјоделски науки- Скопје 

3. Професор Д-р Златко Пејковски, редовен професор, Факултет за храна и 
земјоделски науки- Скопје 

По разгледување на целокупната документација, Рецензентската комисија го поднесува 
следниот  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс за избор на наставник од наставно-научните области: 
прехрамбено инжинерство 41 400, нутриционизам 41401 и друго 41403 во весникот “Нова 
Македонија” од ден 06.09.2016 год.  се пријавил еден кандидат Д-р Ангела Василеска, 
вонреден професор на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид. 

Врз основа на доставените документи од страна на кандидатот, а имајќи ги предвид 
условите во Конкурсот,  Закнот за високо образование и правилникот на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски”- Битола, Рецензентската комисија ги дава следните констатации 
и оценки: 

1. Биографски податоци за кандидатот д-р Ангела (Крстаноска) Василеска 

Професор д-р Ангела (Крстаноска) Василеска, вонреден професор е родена на 
08.08.1971 година во Охрид, каде го завршува основното и средното образование (СЦНО 
Св”Климент Охридски” –Охрид, насока биотехнологија). Во 1991 год. се запишува на 
Универзитет “Св.Кирил и Медодиј“ Природно-математички факултет. Студиите ги 
завршува во редовен студиски рок во 1996 година и се стекнува со диплома Дипл. 
инжињер по биологија, насока биохемиско-физиолошка. Во 1997 година се запишува на 
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последипломски студии на Универзитет “Св.Кирил и Медодиј“ Природно-математички 
факултет и во 2002 година го брани својот магистерски труд под наслов “Фосфатазна 
активност во водата на Охридското Езеро како индикатор за неговата екофизиолошка 
состојба”- Институт за биологија, Природно-математички факултет-Скопје.  

Во периодот од 1998 год. до 2001 год. работи како помлад асистент во Јавната 
научна институција Хидробиолошки завод-Охрид во микробиолошката лабораторија.  

Во 2001 год. се вработува како помлад асистент на Факултетот за туризам и 
угостителство-Охрид  на предметите "Познавање на стоката со наука за исхрана", 
"Нутрицизам", "Диететика" и “Царинско познавање на стоката”. 

Во 2007 година Д-р Ангела (Крстаноска) Василеска ја одбранила докторската 
дисертација под наслов  “Биостимулаторите во исхраната на бројлерите и нивниот ефект 
врз квалитетот на месото” – Универзитет “Св. Климент Охридски”-, Факултет за 
биотехнички науки-Битола и се стекнува со звање Доктор по биотехнички науки. 

 
2. Наставно-образовна дејност 
 
Досегашното наставно – образовно искуство кандидатката Д-р Ангела Василеска го 

потврдува преку активното учество во наставата на додипломските и постдипломските 
студии на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид при Универзитетот “Св. Климент 
Охридски”-  Битола. Д-р Ангела Василеска беше ангажирана како надворешен професор 
на Техничко-технолошкиот Факултетот – Велес по предметите “ Исхрана на жени, стари 
лица и спортисти” и “ Диетотерапија” во периодот 2013-2015 год.  Во периодот 2012-2016  
година Д-р Ангела Василеска  е  Раководител на насоките Гастрономија, исхрана и 
диететика и Хотелско-ресторански менаџмент. Учествува во изработка на студиската 
програма за акредитација Гастрономија, исхрана и диететика за додипломски и 
последипломски студии.  

На Факултетот за туризам и угостителство-Охрид  Д-р Ангела Василеска е 
ангажирана во реализација на наставните програми по предметите  "Познавање на стоката 
со наука за исхрана", "Нутрицизам", "Диететика" “Енологија” и “Царинско познавање на 
стоката”. 

Д-р Ангела Василеска е ангажирана на вториот цикус студии на Факултетот за 
туризам и угостителство во  Охрид на насоките Туризам, Царина и шпедиција и 
Гастрономија, исхрана и диететика по предметите “Исхрана и еколoгија”, “Методологија 
на испитување на нутритивниот статус”, “Диетотерапија” и “Технолошки особини на 
стоките при транспорт”.  На трет циклус студии Д-р Ангела Василеска е ангажирана во 
реaлизација на наставната програма по предметот “Истражување на храната во 
угостителството” како втор член.  

За потврдување на високиот квалитет во реализација на наставно-образовната 
дејност на кандидатот вонреден професор д-р Ангела Василеска, во Рефератот ги 
истакнуваме рeзултатите од самоевалуацијата соопштени од страна на Комисијата за 
самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, а во кои се вели дека: 
 

 
1.  Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата, 

објаснува јасно, разбирливо и предизвикува заинтересираност за предметот 
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Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,7. 

2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието до 
крајот на предавањата. 

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,8. 

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

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6. 

4. Наставникот редовно ја изведува наставата.  

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,7. 

5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка. 

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6. 

6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. 

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6. 

7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите. 

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,5. 

8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература. 

Просечна  оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6. 

Комисијата врз основа на овие констатации заклучила дека: 

Просечната оценка од старана на анкетираните студенти за проф. Д-р Ангела Василеска 
изнесува  4,64 значи дека е високо солиден, односно е позитивно оценета од страна на 
анкетираните студенти.  

 
 

3. Научно-истражувачка дејност (по изборот во вонреден професор) 
 
Во научно-истражувачката дејност на кандидатот вонреден професор д-р Ангела 

Василеска значајно место има нејзината докторска дисертација и магистерскиот труд,  
менторирањето на магистранти и дипломци во изработка на нивните трудови, учество во 
меѓународни проекти, објавени научни и стручни трудови, учество со свои трудови на 
конференции, научни собири и пленарни предавања.  
 
 Докторската дисертација со наслов “Биостимулаторите во исхраната на 
бројлерите и нивниот ефект врз квалитетот на месото”  ја изработува на Технолошкиот 
факултет во Нови Сад, а ја брани на Факултетот за биотехнчки науки-Битола, Универзитет 
Св. “Климент Охридски”- Битола. Во светот,  во изминатиов период, се прават доста 



36 
 

интензивни истражувања со цел да се најде соодветна замена за антибиотиците како 
промотори на растот како што се: органски киселини и нивни соли; пробиотици, 
пребиотици, ензими, биогени  адитиви (етерични масла, растителни екстракти и др.). 
Целта на овој труд е да се испитаат можностите за примена на пробиотиците и 
есенцијалните масла од растително потекло како замена за антибиотиците во  оброците на 
пилињата кои се гојат. Добиените резултати покажуваат дека додавањето на пробиотиците 
и есенцијалните масла во храната на гојните пилиња манифестираше сигнификантно 
позитивни ефекти врз нивните производни перформанси, меѓутоа пилињата кои беа 
хранети со хранливи смески во кои беа додадени есенцијални масла имаа подобра телесна 
маса, подобар дневен прираст и подобро искористување на храната. Радикалната   замена  
на антибиотиците со  биостимулатори како адитиви за подобрување на перформансите кај 
живината ќе обезбеди голем број на придобивки во комерцијалното живинарско 
производство. Кон тоа не смееме да ги заборавиме и позитивно правните прописи кои се 
повеќе и повеќе го заштитуваат потрошувачот и предвидените казнено-правни мерки во 
интерес на тоа. 
 Магистерскиот труд со наслов “Фосфатазната активност во водата на Охридското 
Езеро како показател за неговата екофизиолошка состојба” кандидатот го брани на 
Природно-математичкиот факултет, Институт за биологија на Универзитетот Св. “Кирил 
и Методиј”-Скопје. Во својот труд кандидатот за прв пат во Р. Македонија ја воведува 
новата ензимска метода за утврдување на екофизиолошката состојба на водата во 
Охридското Езеро. Микроорганизмите поседувајќи го својството да продуцираат ензими, 
се несомнено супериорни компетитори за органските и неорганските нутриенти во 
акватичните живеалишта. Со продукцијата на ектоензими, тие се способни да ги 
искористуваат различните полимерни соединенија кои на друг начин неможат да се 
утилизираат. Ектоензимите дејствуваат врз полимерните супстрати надвор од клетката. 
Тие ја катализираат хидролитичката конверзија на високомолекуларните соединенија до 
ниско молекуларни субединици, кои се финални продукти на ектоензимската реакција. 
Овие ексклузивни својства што ги поседуваат бактериите им ја зголемуваат можноста за 
опстанок во акватичната средина кога лесно достапните нутриенти и енергија стануваат 
лимитирани и исто така им овозможуваат брзо размножување и продукција на биомаса. 
Уште повеќе, бактериите продуцирајќи ектоензими формираат еден витален дел во 
акватичниот екосистем во кој  јаглеродот, фосфорот и азотот ослободени преку 
деградацијата на органските материи не се расположливи само за бактериите, туку истите 
нутриенти им се достапни и на алгите преку самата интеракција која постои помеѓу 
бактериите и алгите. "Просечна фосфатазна активност", наречена "индекс на фосфатазна 
активност" (ИФА) претставува средна вредност од потенцијалните активности на 
киселите, неутралните и алкалните фосфатази. Спрема овој индекс  изграден е еден 
стандардизиран систем за одредување на квалитетот на површинските води во поглед на 
нивната оптеретеност со биоразградливи, нетоксични органски полутанти. 

 
Вонреден професор д-р Ангела Василеска е ментор на тројца магистранти, член на 

комисијата за оценување на две докторски дисертации и ментор на повеќе од 80 
дипломски трудови.  

Последните пет години научно=истражувачката дејност на д-р Ангела Василеска 
може да се претстави преку објавени трудови во меѓународни списанија, учество во 
меѓународни проекти како предавач, експерт и проектен менаџер, учество на 
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конференции, визитинг предавања и активности на други факултети при Универзитетот 
Св. “Климент Охридски” Битола, автор и рецензент на универзитетски учебници и др.  

 
 
Во последните пет години вонреден професор д-р Ангела Василеска има објавено 
16  научно-истражувачки  трудови: 
 

44. Vasileska, A., Reckoska, (2011): Global and regional food consumption patterns and 
trends, University “Sv. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality-
Ohrid, Macedonia, XI – International Conference “Services sector in terms of changing 
environment” 27-29 th  October, 2011, објавен во International journal – ELSEVIER 
publishing, London, UK Journal, PROCEDIA-Social and Behavioral Sciences 00 (2011) 
000-000. 

45. Vasileska, A.,(2011): Strategies for preventing excessive weight gaining and obesity on 
global and regional level.2-nd Advances in Hospitality and Tourism Marketing 
Management Conference 31 May-3 Junе 2012, Corfu, Greece. 

46. Vasileska, A., K. Angelevska-Najdeska (2012): Rural identity as critical success factor 
for tourism development. The -st Scientific Applied Conference Rural tourism: 
experience, problems, prospects, May 23, 2012, Saint-Petersburg State University of 
service and economics, Kavalergardskaya str., 7 a, Saint-Petersburg, Russia. 

47. Vasileska, A., K. Angelevska-Najdeska (2012): Eco-certification as important tool for 
rural tourism sustainable development, The I-st Scientific Applied Conference Rural 
tourism: experience, problems, prospects,may 23, 2012, Saint-Petersburg State 
University of service and economics, Kavalergardskaya str., 7 a, Saint-Petersburg, 
Russia. 

48. Vasileska, A., (2013): Traditional food as important segment for tourism development, 
The 2nd International Symposium on “Traditional food from Adriatic to Caucauus”, 
October 24-26, 2013,  co-chairman from /University “St. Kliment Ohridski”-Bitola. 

49. Vasileska, A., (2014): The effect of essential oils in thermal processing of chicken breast 
in the course of roasting, 7th Central European Congress on food, 21-24 May, 2014-
Ohrid, Macedonia. 

50. Vasileska, A., (2014): Differentiation in catering offer as an important segment of 
development of tourist destination, Cultural dimensions of hospitality, tourism and 
events, 14th Annual Conference, July 6th-11th 2014, FH Conference, Manchester 

51. Bojceski, O., Bojceska, M., Vasileska, A.,et. Al.(2014): Diet program (menu), training 
and health related benefits for anemic athletes, age 14-16, NUTRICORN, Food Quality 
& safety, Health & Nutrition 1st  Conference 27-28 November, 2014, Skopje, Macedonia 

52. Vasileska,A., 2015: Standards for safe food preparation in catering sector, Hygienic 
Engineering and Design, Food Quality and Safety Conference Hygienic Design Festival, 
27-29 May Ohrid, Macedonia 

53. Bojceski, O., Kica, H., Vasileska, A., (2015): Seven Day athlete’s menu for better 
rehabilitation after a cold, International  Balkan sport congress IBBSSC 2015 
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54. Vasileska, A., (2016): Supplementation in Sport Nutrition, Autumn International 
Scientific Conference on food safety and security (FSaS), University of Johannesburg, 
South Africa from 16-18 May 2016 

55. Vasileska, A., Zafiroska, N, (2016): Wine and wine products in the function of tourism 
development in Ohrid region, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
ON SERVICE SECTOR:, INSCOSES 2016,  06 – 07 October 2016, Ohrid, Faculty of 
tourism and hospitality, Ohrid,University St. Kliment Ohridski and  Faculty of hotel 
management and tourism, Vrnjacka Banja, University of Kragujevac. 

56. Vasileska, A. Lokoska, L, (2016): Unspecific microbial phosphomonoester-hydrolases 
and their importance in the phosphorus cycle in Lake Ohrid, Acta Zoologica (во печат). 

57. Lokoska, L., Sarafiloska, V.E., Vasileska, A., (2016): Microbiological and chemical 
water quality of the Lake Ohrid and its tributaries, Acta Zoologica (во печат). 

58. E, Kiriakou., C, G. Rechkoska., A. Vasileska., G. Palisidis., (2016): Kaimaktsalan 
Gastronomy Routes. Destination management Challenges & Perspectives for food & 
hospitality to a cross border region of Southeastern Europe, Journal Kaimak (во печат). 

59. E, Kiriakou., C,  A. Vasileska., S. Dimcis,: (2016): Clean water, clean thought, Water 
Guide, IPA Cross Border, WATER.NET 2016  

 
 
Во последните пет  и повеќе години вонреден професор д-р Ангела Василеска ги 
има објавено следните позитивно рецензирани учебници и учебни помагала за 
потребите на наставата: 
 
1. Василеска, А., (2012): Диететика. Центар за научно-истражувачка работа, 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид. 
2. Речкоска, Г., Василеска, А., (2013): Нутрицизам. Центар за научно-

истражувачка работа, Факултет за туризам и угостителство-Охрид. 
3. Бојчески, О., Бојческа, М., Василеска, А ет ал (2014):  Спортско=медицински 

основи на правилната исхрана кај спортистите, Де принт, Струга, 2014 
 

Списокот на трудови со ред. број 18 се објавени во Билтенот бр. 262 од 
01.04.2004 год. при првиот избор за асистент, со ред. број 19-30 при избор за 
доцент во Билтенот бр. 296 од 01.06.2007 год., со ред. број 31-43 се објавени во 
Билтенот бр. 362 од 02.06.2012 год. при избор за вонреден професор при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола. 

 
Д-р Ангела Василеска својата стручно-апликативна дејност ја потврдува преку 
учество во повеќе проекти со меѓународно учество: 
 
1. Развивање на руралниот туризам во општината Маврово – Ростуше : 

Обука на засегнати страни од областа на користењето на руралниот 
туризам во функција на интензивирање на ресурсите, Јанче, Општина 
Маврово – Ростуше, 2012 
Позиција: Предавач: атрактивни начини на вклучување на традиционалната 
храна и пијалаци во гастрономската/туристичка понуда. 
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2. ИПА програма за меѓугранична соработка - Центар за едукација 
вмрежување во  туризмот  и вмрежување на стејхолдерите во туризмот и 
винопроизводството –  ЦЕНЕТ: Истражување на потенцијалите за развој 
на винскиот, селскиот и културниот туризам и изработка на публикации за 
потребите на Центарот, заедно со 5-годишен Акционен План за развој на 
ЦЕНЕТ, Општина Демир Капија и Општина Лерин, 2013 
Позиција: Истражувач, предавач: пренесување на искуства и знаења за развој на 
вински и други тури, атрактивна понуда на домашно подготвена традиционална 
храна и пијалаци во функција на развој на винскиот туризам како одржлива 
селективна туристичка форма. 

3. KAIMAK- Kaimakstalan Gastronomy Routes, IPA 2007-2013 CBC Macedonia 
Greece Contract No: CN 2012/280/233, Општина Кавадарци, Општина Воден, 
2013-2014 
Позиција: Предавач 

4. Младите како носители на традицијата, културата и знаењето во општина 
Охрид, Општина Охрид, Сектор за локален економски развој, Министерство за 
култура, Р.М, 2015 
Позиција: Предавач -пренесување на искуства и знаења за традиционалната 
храна производство и промоција на традиционалните рецепти, стекнување на 
поголема вредност и брендирање на локалните призводи. 

5. Развој на кластери во туристичката индустрија во РМ, UNIDO, 2014-2016 
Позиција: учесник и консултант 

6. „Вмрежување преку водите, тематски парк”/”Water protection park thematic 
park” со акроним WATЕR.NET чиј носител е Универзитетот „Св. Климент 
Охридски”- Битола, а финансиски поддржан од Европската Комисија и 
Министерството за локална самуправа на Република Македонија,  
IPA/2010/DN023657/CN361064, IPA преку-граничната програма за соработка 
помеѓу Република Македонија и Република Грција  2015-2016 
Позиција: Проектен менаџер 

7. Подобрување на можностите за појавување на пазарот на трудот  (from eiq 
build-up to an inclusive labor market), IPA  IV- Развој на човечки ресурси, 
Демир Капија, Росоман, 2015-2017 
Позиција: предавач 

8. BIC - Business Information, innovation Center & MICE,, Action, 
IPA/2010/DN02357/CN2016/374-002) IPA 2007-2013 CBC Macedonia Greece, 
2015-2017 Позиција: предавач 
 

Учество на семинари како учесник и предавач: 
 

Developing education/Industry links, Ohrid, Macedonia, November 2011, sponsored by La 
Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid, Manchester 
Metropolitan University. 
Case studies for management education and training, Ohrid, Macedonia, November 2011, 
sponsored by La Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, 
Ohrid, Manchester Metropolitan University. 
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Successful SMEs Key Operational Issues, Ohrid, Macedonia, March 2012, sponsored by La 
Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid, Manchester 
Metropolitan University. 
Students working in the industry cultural dimensions, Ohrid, Macedonia, March 2012, 
sponsored by La Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, 
Ohrid, Manchester Metropolitan University. 
Second International Culinary Course, Plovdiv, 15-19 December 2012, sponsored by La 
Fondation pour La Formation Hoteliere, Organising partner University of Food 
Technologies, Prof. Iordanka Alexieva 

XII the International Conference of Partner Institutions “Tourism and hospitality product 
developments” Vilnius, 30 May-3 June 2012, sponsored by Fondation pour La Fomation 
Hoteliere, Vilniaus Kolegija, Faculty of business management. 
American culture and tourism, Mavrovo, Macedonia, April 2012 Sponsored by Embassy of 
te United State of America, Faculty of Tourism and hospitality-Ohrid and delivered by 
Suzanne LaVenture, Davidson Country Community Colledge, USA 

Cultural diversity in hospitality industry , Mavrovo, Macedonia, April 2012 Sponsored by 
Embassy of te United State of America, Faculty of Tourism and hospitality-Ohrid and 
delivered by Vinnie Rege Howard Community College, USA 

XIII th International Conference of Partner Institutions “Hospitality Today” Bucharest, 5-8 
June, 2013, sponsored by Fondation pour La Fomation Hoteliere, Organizing partner 
Compania de Investitii pentru turism, Bucharest, 5-8 June, 2013 

Story of the lakes, 18-21.10. 2013 год, I-st Conference Slow Fish Istanbul, Turkey 

Training: Categorization and labeling of the menus – Tour Taste project, 04.12.2013 – the Fifth 
Training for HORECA titled “Categorization and Labeling of the menus” was organized on in Hotel 
Doncho in Ohrid, Macedonia. The training was organized in two interconnected parts aiming at 
bringing the knowledge about labeling of the menus and preparation of the three main parts of 
designing a HORECA menu: Description, Layout and Pricing. The training was guided by the 
International Expert Ph.D Angela Vasileska, Faculty of tourism and hospitality-Ohrid. The first part 
was dedicated to the Presentation of importance of the Categorization and Labeling of the menus when 
attracting domestic and foreign tourists. The second part of the training was consisted of a training 
workshop for Presentation of specialized drinks and expressing of their energetic value in restaurant’s 
menus. 

Participation at the XII International Conference of Partner Institutions “Tourism and 
hospitality product developments” Vilnius, 30 May- 3 June 2014, sponsored by Fondation 
pour La Formation Hoteliere, Organising partner Vilniaus Kolegija, Faculty of business 
management. 

Culinary arts and service quality - Ohrid, Macedonia,  June  2014, sponsored by  La 
Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid, Manchester 
Metropolitan University. 

http://predaplus.eu/training-categorization-and-labelling-of-the-menus/
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Food and beverage management - Ohrid, Macedonia, June  2014, sponsored by  La 
Fondation pour Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid, Manchester 
Metropolitan University. 

Обука за лозарство и енологија (сомелиери), 13-14 Декември 2014, Охрд, Поддржана 
од проектот за поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во македонската 
туристичка индустрија, имплементиран од агенцијата за индустриски равој на 
обединетите нации (УНИДО). 
Исхрана и дијабетес, Научно здружение на ендокринолозите и дијабетолозите на Р. 
Македонија Предавач на последипломски курс, 29-31 Мај, 2015 
 Horizons in education, culture and sports, 9 International interdisciplinary scientific 
professional conference, maj 2016. Nutrition in sport, Plenary speech, College of Vocational 
studies Subotica. 
Hotel Industry Fondations & introduction to analytics, , sponsored by  La Fondation pour 
Formation Hoteliere, University “St. Kliment Ohridski”, Ohrid and delivered by Steve Hood 
Senior Vice-President of Research for STR, USA, June 2016, Ohrid, Macedonia 

XVI th International Conference of Partner Institutions “Planning for change”, Ohrid, 
May 16 th-20 th 2016 sponsored by by  La Fondation pour Formation Hoteliere 

     Terra Madre Macedoniа, 24-2О6. 06.2016 Битола, предавач Ангела Василеска, “Гастрономијата 
како     алатка за развој на туризмот”. 

Проф д-р Ангела Василеска е HACCP  имплеменататор и учествуваше директно во 
воспоставувањето и имплементирањето на HACCP стандардот  во повеќе угостителски 
објекти како “ Алмико” Охрид и Струга, пекара “Настоски”,  хотел “Чинго”, хотел 
“Дипломат”, “Флорес”- Радовиш (компанија за производство и дистрибуција на 
лековити билки).  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесените релевантни податоци Рецензентската комисија може 
да заклучи дека кандидатот д-р Ангела Василеска, во текот на редовните и 
постдипломските студии, како и во изминатиот период како универзитетски 
професор професионално и одговорно ги извршува работните задачи.  
 

Особено сакаме да ја истакнеме нејзината плодна научно-истражувачка работа 
изразена преку големиот број на објавени трудови од кои најголем дел се 
презентирани на меѓународни Конгреси и конференции и претставуваат значаен 
придонес на научно-истражувачката дејност во полето на нутриционизмот и 
прехранбеното инженерство.  
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Рецензентската комисија имајќи ја предвид  целокупната наставна, стручна и 
научна активност на кандидатот со особено задоволство му предлага на Сенатот на 
Универзитетот  “ Св. Климент Охридски” – Битола да го избере кандидатот  
д-р Ангела Василеска за наставник во научните области прехранбено инженерство 41 
400, нутриционизам  41401 и друго 41403 во звање редовен професор. 

 
      
 

Рецензентска комисија 
     
    Д-р Гордана Речкоска, редовен професор   с.р. 
 
    Д-р Соња Србиновска, редовен професор   с.р. 
 
    Д-р Златко Пејковски, редовен професор   с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т  
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК  

ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ФИСКАЛНА ЕКОНОМИЈА (50308), ФИНАНСИИ 
(50326) И ДРУГО (50329) 

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 
Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на својата 
редовна седница одржана на 22.11.2016 год. со Одлука бр. 02-634/3-2 одреди Рецензентска 
комисија за избор на наставник од научните области Фискална економија (50308), 
Финансии (50326) и Друго (50329) во состав: 

1. Д-р Братислав Милошевиќ, редовен професор 
2. Д-р Ристо Гогоски, редовен професор  
3. Д-р Пеце Николовски, редовен професор 

По разгледувањето на доставената документација, Комисијата го поднесува следниов: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
На распишаниот Конкурс објавен на 17.11.2016 год. во весникот „Нова Македонија“ и 
„Коха“, за избор на наставник од научните области Фискална економија (50308), 
Финансии (50326) и Друго (50329) се пријави кандидатот Д-р Ивица Смиљковски, 
вонреден професор на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. 
 

1. БИОГРАФСКИ   ПОДАТОЦИ НА КАНДИДАТОТ 
 
Кандидатот Д-р Ивица Смиљковски е роден на 20.03.1979 година во Штип. Основното и 
средното образование ги стекнува во Пробиштип со одличен успех, а високо образование 
на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид на насоката Царина и шпедиција со 
просечен успех од 10.00. Д-р Ивица Смиљковски бил прогласен за првенец на 
генерацијата, потоа најдобар студент на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола 
каде што добил златна плакета за постигнат вонреден успех, како и плакета за најдобар 
студент во 35-годишното постоење на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.   

Заради продлабочување на стручните и научните знаења од областа на економската наука 
се запишува на последипломски студии на Економскиот факултет во Скопје на насоката 
Надворешен промет. Со положувањето на предвидените испити, во 2006 година на 
Економскиот факултет во Скопје го одбранува магистерскиот труд под наслов 
„Маркетинг стратегии за влез на меѓународниот туристички пазар“ со што се здобива со 
академски степен магистер на економски науки од областа на Надворешен промет.  

Во март 2007 година на Економскиот факултет при Меѓународниот отворен универзитет 
во Киев ја одбранува докторската дисертација под наслов „Меѓународна инвестициона 
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активност на комерцијалните банки“ со што се стекнува со научен степен доктор на 
економски науки.  

Почнувајќи од 2004 година работи на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид 
како соработник за група предмети по осигурување и шпедиција. Во 2007 година е избран 
во знање доцент по предметите Фискален систем, Неживотно осигурување и Транспорт и 
осигурување во меѓународната трговија. Во 2008 година се избира во звањето доцент и по 
предметот Даночно работење. Во 2012 година е избран во звање вонреден професор во 
научните области Фискална економија и Финансии.  

Во текот на работењето во Факултетот за туризам и угостителство во Охрид своите 
наставни, научни, стручни и други работни задачи ги извршува совесно и одговорно, на 
високо научно и стручно ниво. Во досегашната научно - истражувачка работа има 
настапувано на повеќе меѓународни и домашни симпозиуми, конференции и конгреси 
презентирајќи свои научни и стручни трудови. Има објавено преку 30 научни и стручни 
трудови, а се јавува и како автор или коавтор на 4 универзитетски учебници. 

Активно го владее англискиот јазик, делумно рускиот јазик, и ги применува следните 
компјутерски вештини: Windows, Word, Excel, Internet Explorer. 

 

2. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНО ЗВАЊЕ 
 

I. Научен степен  
Година                                                                                       2007  

Име и вид на организацијата за стекнато образование                          

Меѓународен Отворен Универзитет, Економски Факултет, Киев 

Фраскатиева класификација                               503 - Доктор на економски науки  

Степен                                                                                         VIII  

 

II. Претходно објавени научно-истражувачки трудови  
Претходно објавените и рецензирани научно-истражувачки трудови на кандидатот Проф. 
Д-р Ивица Смиљковски се наведени во рефератите за избор на доцент и вонреден 
професор во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 298, 
Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 299, Билтенот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола бр. 310, Билтенот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола бр. 327, и Билтенот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола бр. 364.   
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III. Објавени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во последните пет години 

 

1. Smiljkovski, I., (coauthor) Intelligence Led Action in Combating Environmental Crime, 
Proceedings from the International scientific conference „The Balkans Between Past and Future“ 
– Security, Conflict Resolution and Atlantic Integration, 2013, Ohrid 05-08 June. Faculty of 
Security, Skopje; 

2. Smiljkovski, I., (coauthor) Analysis of the credit risks and determination of credit 
ratings before the decision for financing and insurance of export credits, The II International 
Scientific Conference 2014 (Knowledge – Capital of the future), Knowledge management 
institute – Skopje, Institute of social, political and juridical research – UKIM Skopje, Faculty of 
Management, MIT University Skopje, 21-23 May 2014, Ohrid. (ISSN 1857-923X); 

3. Smiljkovski, I., (coauthor) Credit risks and determination of credit ratings before the 
decision for financing and insurance of export credits, JPMNT – Journal of Process 
Management – New Technologies, International, ISSN: 2334-7449 (Online), Special Edition, 
May 2014 (pp.207-212); 

4. Smiljkovski, I., Export credit insurance agencies in industrialized countries and 
developing countries with regard to the MBPS, International Scientific Journal: Horizons, 
Series A, Social Sciences and Humanities, University „St. Kliment Ohridski“, Bitola, 2014; 

5. Smiljkovski, I., (coauthor) Double taxation and personal income tax, The case of 
Republic of Macedonia, Proceedings from the the III international scientific conference: 
"European integration process of western Balkans countries", Pjeter Budi College, 2014; 

6. Smiljkovski, I., (coauthor) Bank credits as a funding source for international business 
financing, International Magazine for Social Sciences VISIONS no. 24, Skopje 2015;  

7. Smiljkovski, I., (coauthor) Security role of the Customs Administration in the 
International Trade, Proceedings from the XIII International scientific conference on service 
sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October. Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid; 

8. Smiljkovski, I., (coauthor) Security and Trade Facilitation, the case of Macedonia, 
International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities, Vol. 19, 
University „St. Kliment Ohridski“, Bitola, 2016; 

9. Smiljkovski, I., (coauthor) Analysis of the hospitality law with accent on the category 
national restaurant – „Meana“, International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social 
Sciences and Humanities, Vol. 19, University „St. Kliment Ohridski“, Bitola, 2016; 

 

IV. Учество во научно-истражувачки проект  

1. Експерт-истражувач (2015-2016): Наслов на проектот: „Социо-економски ефекти од 
туризмот во Охрид за период 2004-2014“, Факултет за туризам и угостителство, Охрид. 
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V. Придонес во оспособување на помлади наставници  

1. Тимска работа со колеги и помлад академски кадар преку подготовка и објавување 
на трудови;  

2. Консултации со колеги во образовниот процес;  

3. Подготовка на библиографии, литература, дијалог по тематски целини;  

4. Насочување на работата на помладите колеги.  

 

VI. Способност за изведување на сите видови високо-образовна дејност  

Кандидатот ги предава следните предмети на Факултетот за туризам и уготителство во 
Охрид:  

1. Предмети на Прв циклус на студии:  
- Фискален систем,  
- Даночен систем и политика,  
- Даночно работење,  
- Неживотно осигурување,  
- Транспорт и осигурување во меѓународнта трговија.  

2. Предмети на Втор циклус на студии:  
- Современи даночни системи,  
- Интерна и екстерна ревизија,  
- Ризик и осигурување,  
- Осигурување во меѓународната трговија,  
- Организација и управување со неживотни осигурителни компании. 

3. Менторство на дипломски и магистерски трудови 
4. Менторство на докторски дисертации 
5. Согласно Решението доставено од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование избран е за ментор на II циклус студии на Факултет за туризам и 
угостителство - Охрид  (во постапка). 

 

VII. Позитивна оценка од самоевалуација 

Според резултатите од студентската анкета спроведена на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид од страна на Комисијата за самоевалуација на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, за учебна 2016/2017 година, вонреден проф. Д-р Ивица 
Смиљковски е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во рамките на 
анкетата. Во продолжение се дадени резултатите од спроведената евалуација.  
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1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата. Средна 
оценка на прашањето 4,7 (од можна оценка 5) 

2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието до 
крајот на предавањата.  
Средна оценка на прашањето  4,5 (од можна оценка 5) 

3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги 
стимулира да поставуваат прашања.  
Средна оценка на прашањето 4,7 (од можна оценка 5) 

4. Наставникот редовно ја изведува наставата.  
Средна оценка на прашањето  4,5 (од можна оценка 5) 

5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.  
Средна оценка на прашањето  4,5 (од можна оценка 5) 

6. Личната култура и односот на анставникот се на соодветно ниво.  
Средна оценка на прашањето 4,7 (од можна оценка 5) 

7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите. Средна 
оценка на прашањето 4,7 (од можна оценка 5) 

8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература.  
Средна оценка на прашањето 4,7 (од можна оценка 5) 

 

VIII. Ангажмани и функции  

1. Факултетот за туризам и угостителство, Охрид: Секретар на катедрата за Безбедност 
и финансиска контрола;  

2. Факултет за туризам и угостителство, Охрид: Раководител на катедрата за 
Безбедност и финансиска контрола; 

3. Факултет за Безбедност, Скопје, Раководител на заедничките студии по Безбедност и 
финансиска контрола; 

4. Универзитет Пјетер Буди, Приштина, Декан на Факултетот за царина и шпедиција; 

5. Универитет Пјетер Буди, Приштина, Раководител на катедрата за царина и 
шпедиција; 

6. Агенција за супервизија на осигуурвањето во Република Македонија, Лиценцирање 
на застапници во осигурувањето и осигурителни брокери. Експерт професор по 
неживотно осигурување. 

 

З А К Л У Ч О К    И    П Р Е Д Л О Г 

Резимирајќи ја вкупната наставна, научна, стручна и педагошка активност на кандидатот 
Д-р Ивица Смиљковски, според Комисијата, недвосмислено се наметнува заклучокот дека 
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тој е солиден педагог, плоден научен работник и добар познавач на економската теорија и 
практика.  

Членовите на Комисијата се едногласни во заклучокот дека кандидатот Проф Д-р Ивица 
Смиљковски има: 

 солидно образование, стекнато на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид на додипломските студии каде има постигнато највисок можен просек и 
добиено најголеми признанија и почести;  

 стекант степен доктор на економски науки со докторски труд од областите за 
кои се избира;  

 остварена богата научно - истражувачка работа, во земјата и странство, во 
подрачја тесно поврзани со областите Фискална економија и Финансии преку 
обработка на различни аспекти и поими во овие области;  

 автор и коавтор е на четири учебници по предмети кои се директно поврзани со 
научните области за кои се избира во издание на ЦНИР при ФТУ - Охрид;   

 стекнато богато повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното 
учество во наставно - образовниот процес, на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид.  

 Рецензентската комисија смета дека кандидатот Проф. Д-р Ивица Смиљковски 
ги исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и 
актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во 
наставно-научно звање.  

Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската комисија со особена 
чест и задоволство му предлага на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, да го избере Д-р Ивица Смиљковски за наставник во звање редовен професор 
од научните области Фискална економија (50308), Финансии (50326) и Друго (50329). 

 

 

 

     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

                                        1. Редовен професор Д-р Братислав Милошевиќ  с.р 

                                                              2. Редовен професор Д-р Ристо Гогоски с.р 

                                                              3. Педовен професор Д-р Пеце Николовски с.р 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 
Бр.___________________/___ 
______________20__ година 
 С К О П Ј Е 

  
 
 

Врз основа на член 66 од Законот за високо образование („Службен весник на Република 
Македонија“ број 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 
116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), член 17 став 7 од Законот за 
вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/14, 199/14 и 
27/16), Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, на 16.06.2016 година, донесе 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ 

 
 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 
Член1 

 
Со Правилникот за внатрешна организација (во понатамошниот текст: Правилник) 

на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,Факултет за безбедност - Скопје (во 
понатамошниот текст: Факултетот)  се уредуваат: 

- видот и бројот на организациските единици - служби  на Факултетот, 
-  делокругот на работа на организациските единици- служби, нивната 

одговорности 
-начините и формите на раководење (советии сл.) и нивните надлежности и 

одговорности. 
Член 2 

 
Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е 

составен дел на овој правилник.  
 
 
II. ВИД И БРОЈ НА ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ – СЛУЖБИ 

 
 Член 3 

 
На  факултетот се основани следните организациски единици-служби: 
 
1. Наставно-научни организациски единици 
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2. Стручна и административна служба  
 
 

1. Наставно-научни организациски единици  
 

Член 4 
 

За остварување на својата високообразовна, научноистражувачка и применувачка 
односно апликативна високостручна дејност на Факултетот се основани следните  
наставно-научни организациски единици - катедри и центар:  

1.1.Катедри:  
1. Катедра за криминалистички науки; 
2. Катедра за полициски науки; 
3. Катедра за безбедносни науки; 
4. Катедра за кривично правни и криминолошки науки; 
5. Катедра за општествено-политички и правни науки; 
6. Катедразабезбедноствоприватниотсектор. 

1.2. Центри: 
- Центар за научно-истражувачка работа 
1.3. Одделение за континуирано образование 

 
2. Стручна и административна служба 

 
Член 5 

 
За вршење на административните работи на Факултетот формирана е 

административна служба. 
За непосредно извршување на нормативно – правни работи, управување со човечки 

ресурси, стручно - аналитички, комуникациски, оперативни, материјално - финансиски,   
стручно - административни работи, како и други функции, во организационата единица- 
Стручна и административна служба,  се формираат одделенија и тоа: 

 
1.1. Одделение за студентски прашања 
1.2. Одделение за финансиско,сметководствено и материјално работење 
1.3. Одделение за доквалификација и доедукација 
1.4. Одделение за јавни набавки 
1.5. Стручни, општи служби 

 
 

III. ДЕЛОКРУГ НА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ - СЛУЖБИ 
 

Член 6 
 

1. НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИСКИ ЕДИНИЦИ ги вршат работите и 
надлежностите кои се однесуваат на остварување на дејноста на  Високото образование. 
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1.1. Катедрите ги разгледуваат, усогласуваат и реализираат студиските програми за предметите 
кои припаѓаат на катедрата. Исто така даваат иницијативи за организирање индивидуална и 
колективна научна работа, како и ја унапредуваат и стимулираат научно-образовната, научно 
истражувачката и применувачката работа. 
1.2. Центарот за научно истражувачка работа врши работи и работни задачи по налог на 
деканот на факултетот, во однос на научни истражувања поврзани со науката и образованието, 
како и унапредување на домашната и меѓународната соработка во трансферот на знаење, 
истражување и апликација на истите. 
1.3. Одделението за континуирано образование изготвува наставни програми, развива 
наставни содржини, организира и остварува различни студии, курсеви, обуки и семинари 
за надградување, продлабочување или проширување на знаењата и континуираното 
образование по принципот на доживотно учење. Со работата на одделението раководи и 
координира раководител кој се избира од редот на наставниците со мандат од 2 (две) 
години.    
 
2. АДМИНИСТРАТИВНАТА СЛУЖБА ги врши работите инадлежностите 
коисеоднесуваатна планско –аналитички работи, персонални работи, работи на 
книговодството, евиденција и статистиката, работите на подготвувањето и 
обработувањето на материјалите од правно-стручна природа, работите на компјутерската 
мрежа, на информативниот и на библиотечниот систем, издавачката работа, 
административните работи (примање и испраќање на поштата, деловен протокол, 
стенографски, дактилографски, архивски и слични работи), општите работи, работите на 
чувањето на објектот, одржувањето и чувањето на просториите како и други работи што 
според својата природа спаѓаат во овие видови работи. 
 
2.1. Одделение за студентски прашањаврши упис на студенти, прием на студенти, се 
води главна книга, книгата на дипломирани студенти во која се евидентираат сите 
податоци на редовните и вонредните студенти,се  оформува досие за секој студент 
одделно,се води матична книга и се водат и други помошни регистри, се вршат уписи на 
семестри, заверка на семестри, се примаат  испитни пријави, се распоредуваат по години и 
предмети и во определени термини за полагање на испити, се средуваат испитните 
пријави и извештаите од страна на предметните наставници, се врши книжење на 
испитните пријави во соодветни картони и внесување во досието на студентите, се 
изготвуваат уверенија и потврди за студентите, се изготвуваат секаков вид на статистички 
податоци за потребите на Факултетот, државните органи и други лица и други работи кои 
произлегуваат од службата за студентски прашања. 
 
2.2. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење ги опфаќа 
работите и надлежностите кои се однесуваат на организирање и координирање на 
работата во книговодството и составувањена извештаи за потребите на органите на 
управување и на трети лица врз основа на книговодствената состојба, составување и 
следење на извршувањетона финансовиот план, составување на периодични сметки и 
завршна сметка, водење на главна книга за состојбите и промените на средствата и 
нивните извори, приходи и расходи и водење на аналитички и синтетички картони, 
водење дневник и картици за основните средства, вршење контирање на финансиски 
документи, извршување на материјално финасиски работи, следење на роковите за 
стасаноста на побарувањата, вршење исплата на истите и водење евиденција на 
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сметките(купувачи – добавувачи) како и евиденција на фондовите, грижа за примена на 
законите од областа на финасиските и книговодствените односи и составување на 
статистички извешати (месечни, тромесечни, годишни) за исплата на плати, грижа за 
правилно извршување на пописот на основните средства и ситниот инвентар и обработка 
на податоците за финансисрање на основната дејност, согласно со критериумите за 
финансирање на високообразовните установи, водење на благајната и сите работи кои се 
поврзани со исплатата и работите од областа на јавните набавки во согласност со Законот 
за јавни набавки. 
 
2.3.Одделение за доквалификација и доедукација се грижи за правилно, редовно и уредно 
водење на педагошката и друга документација за слушателите на доквалификацијата и 
доедукацијата. Во рамките на ова одделение вработените ја проучуваат стручната литература од 
областа за која се организира континуираното образование, вршат консултации и остваруваат 
соработка со органите, установите, институциите или други правни лица за чии потреби се 
организира доквалификација и доедукација. 

2.4.Одделение за јавни набавки врши работи и работни задачи поврзани со Законот за јавни 
набавки во однос на спроведување на постапки по јавни набавки и притоа ја изработува 
потребната документација, односно  тендерска документација, техничка спецификација, следење 
на договорите поврзани со јавните набавки, како и подготовка на финансиски понуди и 
истражување на пазарот согласно потребите за јавни набавки. 

2.5. Стручни-општи служби се оние служби кај кои согласно Законот за вработените во јавниот 
сектор не е можно да се формираат одделенија. Оваа група на вработени ја сочинуваат работните 
позиции кои спаѓаат во групата административни службеници и помошно-технички персонал. Во 
рамките на своите работни задачи вработените ги имаат обврските околу управување со човечки 
ресурси и вршење нормативно-правна дејност, библиотечното работење, имплементација на 
ЕКТС,  иницирање на соработка со сродни установи во земјата и странство, работи поврзани со 
информациско комуникациски технологии, архивско работење, административна поддршка на 
раководните лица, набавка иработи поврзани со службените возила на факултетот, грижа за 
хигиената и навремено отстранување на утврдени недостатоци и дефекти, фотокопирање на 
потребни материјали и друго. 

 

IV. НАЧИНИ И ФОРМИ НА РАКОВОДЕЊЕ НА ФАКУЛТЕТОТ 
 

Органи на Факултетот 

Член7 

Органи на факултетот се: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска управа. 

 

Член 8  

 Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот. 

 Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните професори, вонредните професори и 
доцентите. 
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 Во работата на Наставно-научниот совет учествуваат и претставници на соработниците и 
претставници на студентите. 

 Седниците на Наставно-научниот совет ги свикува и со нив преседава и раководи Деканот 
на Факултетот. 

Член 9 

Деканот е раководен орган. Деканот го застапува и претставува Факултетот во земјата и во 
странство во согласност со Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот. 

 Факултетот има продекани: Продекан за настава, Продекан за финасии и Продекан за 
меѓународна соработка. 

За вршење на дел од своите права и обврски, деканот може да ги овласти продеканите. 
 

Член 10 

Деканатската управае орган на управување на Факултетот. Деканатската управа ја свикува 
и со седниците претседава деканот на Факултетот. 

 

Член 11 

Одборот за соработка и доверба со јавноста е орган на Факултетот. Работата на Одборот за 
соработка и доверба со јавноста, неговите надлежности, е регулирана со одредбите од Законот за 
високо образование. 

Член 12 

Составот, надлежностите и начинот на работа на Наставно-научниот совет, Деканатската 
управа и Одборот за соработка и доверба со јавноста се уредуваат со Закон, Статутот на 
Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Постапката за избор, мандатот и надлежноста на деканот се уредуваат со Закон, Статутот 
на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

 

Раководење со наставно-научните организациски  единици  

Член 13 

 Со организациските единици Катедрите, Центарот за научно-истражувачка работа и 
Одделението за континуирано образование раководат Раководители. 

 Раководителите на катедрите се избираат од редот на наставниците. Раководителот на 
катедрата непосредно раководи со работата на истатата и ги извршува одлуките и заклучоците на 
органите на факултетот кои се однесуваат на работата на катедрата. 

Постапката за избор, мандатот и правата и обврските на раководителите се уредуваат со 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 
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Раководење со Стручната и административна служба 
 

Член 14 
 

Со стручната и административна служба на Факултетот раководи секретарот на 
Факултетот. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 15 
 

 Поблиски одредби за внатрешната организација на Факултетот се утврдуваат со 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 
 

 
Член 16 

 
Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по добиена 

согласност од  Министерство за информатичко општество и администрација. 

Овој Правилник се објавува во Билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола. 

  
  ДЕКАНАТСКА УПРАВА 

  ДЕКАН 
 

                                                                                                     Проф. д-р Оливер Бачановиќ 
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ПРИЛОГ 1 

                                        Наставно - научни организациони единици 
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Прилог 2 

                                        Стручна и административна служба 
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Врз основа на член 17 став 7 од Законот за вработените во јавниот сектор 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 66 од 
Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 
103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 
10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), Деканатската управа на Факултетот за 
безбедност – Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, на ден 20.05.2016 
година, донесе 

     П Р А В И Л Н И К 

за систематизација на работните места на Универзитет „Св. Климент Охридски“ - 
Битола 

                                                     Факултет за безбедност - Скопје 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 

 Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет „Св. 
Климент Охридски“- Битола, Факултет за безбедност – Скопје (во понатамошниот текст: 
Правилник) се утврдуваат називот и описот на работните места, односно звања по 
организациони единици, со шифра, посебните и дополнителните услови потребни за 
извршување на работните задачи и обврски на одделните работни места и бројот на 
давателите на јавни услуги, административните службеници и на помошно-техничките 
лица вработени на Факултетот за безбедност – Скопје во состав на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола (во понатамошниот текст: Факултетот). 

 

Член 2 

 Правата и одговорностите, работните задачи и обврските на давателите на јавни 
услуги (наставниците, соработниците и асистентите-докторанти, како и другиот 
соработнички кадар), административните службеници и помошно-техничките лица 
вработени на Факултетот се утврдени со Законот за високото образование, Законот за 
вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници, општите 
прописи за работните односи, Статутот и другите акти на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола (во понатамошниот текст: Универзитет), со колективен договор и со 
овој правилник. 

Член 3 

 Работните задачи и обврски утврдени со овој правилник се определуваат согласно 
нивната сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 
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одговорност и други услови за нивно извршување и претставуваат основа за вработување и 
распоредување на вработените на Факултетот по работни места. 

Член 4 

 Табеларниот преглед (работна карта) на работните места по организациони единици 
е составен дел од овој правилник. 

 

II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
 

Член 5 

Во овој правилник се утврдени и опишани вкупно 8 работни места на даватели на 
јавни услуги за 73 извршители, 26 работни места на административни службеници за 29 
извршители и 3 работни места на помошно-техничките лица за 9 извршители, 
распоредени по организациони единици согласно Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот. 

 

1. Распоред и опис на работните места на давателите на јавни услуги 
 

Член 6 

Вработените на Факултетот кои вршат работи од дејноста образование и наука, 
имаат статус на даватели на јавни услуги на Факултетот и за нив се применуваат 
одредбите од Законот за високото образование, прописите донесени врз основа на Законот 
за високото образование, одредбите од Законот за вработените во јавниот сектор, 
прописите донесени врз основа на Законот за вработените во јавниот сектор и општите 
прописи за работни односи. 

Статус на даватели на јавни услуги на Факултетот имаат лицата избрани во 
наставно-научни звања, лицата избрани во соработнички звања и другиот соработнички 
кадар во високото образование. 

Давателите на јавни услуги на Факултетот се распоредени во група III подгрупа 2 
на работни места во јавниот сектор, согласно класификацијата на јавниот сектор утврдена 
со Законот за вработените во јавниот сектор. 

За давателите на јавни услуги на Факултетот за безбедност – Скопје се утврдуваат 
следните категории и нивоа на работни места: 

 

Категорија А наставно научни звања во високото образование 

- ниво А1 редовен професор, вкупен број 17; 
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- ниво А2 вонреден професор, вкупен број 20; и  

- ниво А3 доцент, вкупен број 13. 

 

Категорија Б наставни звања во високото образование 

- ниво Б5 – асистент докторант, вкупен број 10. 

 

Категорија В соработнички звања во високото образование 

- ниво В1 асистент, истражувач, лектор, вкупен број 7; 

- ниво В2 помлад асистент, помлад лектор, помлад истражувач, вкупен број 6. 

 

Член 7 

Давателите на јавните услуги на Факултетот треба да ги исполнуваат општите, 
посебните и дополнителните услови за пополнување на работното место утврдени со 
Законот за високото образование, прописите донесени врз основа на Законот за високото 
образование, Законот за вработените во јавниот сектор, прописите донесени врз основа на 
Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи. 

 

 

2. Распоред и опис на работните места на административни службеници 
 

Член 8 

Вработените на Факултетот кои вршат работи од административна природа заради 
остварување на дејноста високо образование имаат статус на административни 
службеници на Факултетот и за нив се применуваат одредбите од Законот за високото 
образование, Законот за вработените во јавниот сектор, Законот за административните 
службеници и општите прописи за работни односи. 

Вработените на Факултетот кои вршат работи од административна природа заради 
остварување на дејноста високо образование се распоредени во група I, подгрупа 2 на 
работни места во јавниот сектор, согласно класификацијата на работните места во јавниот 
сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 

За административните службеници на Факултетот се утврдуваат следните 
категории и нивоа на работни места: 
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Категорија А 

- ниво А2, вкупен број 1. 

 

Категорија Б 

- ниво Б1, вкупен број 0; 

- ниво Б2, вкупен број 0; 

- ниво Б3, вкупен број 0; 

- ниво Б4, вкупен број 4. 

 

Категорија В 

- ниво В1, вкупен број 6; 

- ниво В2, вкупен број 5; 

- ниво В3, вкупен број 0; 

- ниво В4, вкупен број 2. 

 

Категорија Г 

- ниво Г1, вкупен број 9; 

- ниво Г2, вкупен број 1; 

- ниво Г3, вкупен број 1; 

- ниво Г4, вкупен број 0. 

 

Член 9 

 Административните службеници на Факултетот треба да ги исполнуваат следните 
општи услови за пополнување на работното место утврдени со Законот за 
административните службеници: 

 - да се државјани на Република Македонија; 

 - активно да го користат македонскиот јазик; 

 - да се полнолетни; 

 - да имаат општа здравствена способност за работното место; и 
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 - со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана за вршење 
професија, дејност или должност. 

       Член 10 

 Административните службеници од категоријата А ниво А2 на Факултетот треба 
да ги исполнуваат следните посебни услови за пополнување на работното место, согласно 
Законот за административните службеници: 

 

 а) стручни квалификации 

            - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

 б) работно искуство 

- најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една 
година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство 
во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор; 

в) општи работни компетенции (напредно ниво) 

        - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

        - учење и развој; 

        - комуникација; 

        - остварување резултати; 

        - работење со други/тимска работа; 

        - стратешка свест; 

        - ориентираност кон странките/засегнати страни; 

        - раководење; и 

        - финансиско управување. 

 г) посебни работни компетенции 

        - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење; 

        - потврда за положен испит за административно управување; 

       - други посебни работни компетенции утврдени во овој акт за систематизација 
на работни места за соодветното работно место; 

        - познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски и германски), и тоа: 
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        - преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален 
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (В1) нивото 
на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 – 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

           

Главни работни задачи и обврски на категорија А ниво А2 

 

Член 11 

Главни работни задачи и обврски на категорија А ниво А2 се: 

-   раководење со вработените во институцијата и давање упатства на раководните и 
другите административни службеници, особено во контекст на управување со човечките 
ресурси; 

- остварување на стратешкиот план, програма за работа и буџетот на институцијата, 
спроведување на одлуките, заклучоците, насоките и упатствата на деканот и продеканите, 
грижа за уредноста и ажурноста во работата по предметите и вршењето на 
административните работи во институцијата, како и унапредување на организацијата и 
условите за работа, функционирањето и работата на институцијата и стандардизираните 
процедури на работа во институцијата; 

- координирање на подготовката на материјали и документи, кои содржат: предлози за 
стратешки документи на институцијата (стратешки план, програма за работа, програма за 
стручно усовршување, извештај за работење), совети по прашања поврзани со политиките 
на институцијата и со претставување на институцијата во рамките на јавниот сектор и 
пред јавноста, извештаи за раководењето во институцијата и други материјали; 

- оценување на раководни административни службеници од непосредно пониското 
ниво, а по потреба и на други административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 

- соработка со други државни органи, органи на локалната власт, домашни и 
меѓународни организации на соодветно ниво, како и со претставници на стопанството и 
на граѓанскиот сектор; и 

- извршување на други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните 
места на факултетот. 
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Посебни работни задачи и обврски на категорија А ниво А2 

       

Член 12 

Административниот службеник од категорија А ниво А2 раководи со вработените 
во стручната и административната служба. 

 

Член 13 

Раководните административни службеници од категоријата Б на Факултетот треба 
да ги исполнуваат следните посебни услови за работното место, согласно Законот за 
административните службеници: 

 

             а) стручни квалификации 

            - ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 
најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен; 

  б) работно искуство 

- Б4 најмалку четири години работно искуство во струката од кои најмалку една 
година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство 
во струката од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор; 

 в) општи работни компетенции (напредно ниво) 

        - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

        - учење и развој; 

        - комуникација; 

        - остварување резултати; 

        - работење со други/тимска работа; 

        - стратешка свест; 

        - ориентираност кон странките/засегнати страни; 

        - раководење; и 

        - финансиско управување. 

 г) посебни работни компетенции 

        - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење; 
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        - потврда за положен испит за административно управување; 

        - други посебни работни компетенции утврдени во овој акт за систематизација 
на работни места за соодветното работно место; 

        - познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 
(англиски, француски и германски), и тоа: 

        - преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален 
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (В1) нивото 
на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 – 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ 
најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

 

Главни работни задачи и обврски за категорија Б 

 

Член 14 

Главни работни задачи и обврски за категорија Б се: 

1. Давање предлози на секретарот, односно деканот и продеканите за прашања од 
нивниот делокруг на работа и поддршка на неговата работа; 

2. Раководење со организационата единица, која опфаќа: 
 - организирање, насочување и координација на работата на организационата 
единица; 

 - вршење на непосредна контрола и надзор над извршувањето на работите; 

 - распоредување на работите и задачите на подредените вработени во соодветната 
единица со која раководи; 

 - давање на стручна помош, совети и вршење менторство на останатите 
административни службеници вработени во организационата единица со која раководи; 

 - грижа за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во 
организационата единица со која раководи; 

 - оценување на раководни административни службеници од непосредно пониското 
ниво, а по потреба и на други административни службеници кои се вработени во 
организационата единица со која раководи; 

 - учествува во оценување на административните службеници во својата 
институција и на административни службеници во други институции; 

 - подготовка на предлог - план за работа на организационата единица со која 
раководи и организационите единици во состав; 



65 
 

 - подготовка на извештаи за напредокот во спроведувањето на програмата за 
работа на организационата единица со која раководи и организационите единици во 
состав; 

 - подготовка на предлози за политики по начелни прашања од надлежност на 
организационата единица со која раководи; 

 - подготовка на мислења и анализи за прашања поврзани со одредени политики и 
со остварувањето на програмата за работа на институцијата, кои бараат одлуки од 
највисоко ниво на институцијата; 

 - подготовка на иницијативи за решавање на одделни прашања и проблеми од 
делокруг на организационата единица со која раководи и други материјали; или 

3. Заменување или помагање на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник. 

 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Б ниво Б4 

 

                    Член 15 

                              Посебни работни задачи и обврски за категорија Б ниво Б4 се: 

- соработува со другите раководни административни службеници од институцијата 
и со раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на организационата единица со која раководи; 

- во случај на отсуство или спреченост на непосредно претпоставениот 
административен службеник го заменува истиот врз основа на овластување од секретарот; 

- врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните места 
на Факултетот. 

                     Член 16 

 Стручно административните службеници од категоријата В на Факултетот треба 
да ги исполнуваат следните посебни услови за пополнување на работното место, согласно 
Законот за административните службеници. 

 

 а) стручни квалификации 

 - за ниво В1 ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен; и 
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 - за нивоата В2, В3 и В4 ниво на квалификациите VI Б според Македонската 
рамка на квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 
степен 

   б) работно искуство 

   - за ниво В1 најмалку три години работно искуство во струката; 

   - за ниво В2 најмалку две години работно искуство во струката; 

   - за ниво В3 најмалку една година работно искуство во струката; и 

   - за ниво В4 со или без работно искуство во струката. 

 в) општи работни компетенции (средно ниво) 

 - решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

 - учење и развој; 

 - комуникација; 

 - остварување резултати; 

 - работење со други/тимска работа; 

 - стратешка свест; 

 - ориентираност кон клиенти/засегнати страни; и 

 - финансиско управување. 

 г) посебни работни компетенции за сите нивоа 

 - активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење; 

                - други посебни работни компетенции утврдени во овој акт за систематизација на 
работни места за соодветното работно место; 

 - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, француски, германски) преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори на А2 (А2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС со 
максимум 3 поени, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 
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Главни работни задачи и обврски за категорија В 

 

               Член 17 

Главни работни задачи и обврски за категорија В се: 

     - врши административни работи од надлежност на организационата единица; 

     - ги следи и применува прописите од областа во која што работи; 

      - учествува во оценувањето на административните службеници во својата 
институција и на административни службеници во други институции; и 

      - врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните места 
во институцијата.  

 

                Посебни работни задачи и обврски за категорија В1 

 

                      Член 18 

                 Посебни работни задачи и обврски за категорија В1 се: 

         - самостојно врши најсложени стручно-административни, нормативно-правни, 
извршни, статистички, административно-надзорни, информатички, кадровски, 
материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна 
природа; 

         - подготвува материјали и документи кои содржат: предлози на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на прашања кои се од значење 
за примената на законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, 
информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за работа на 
организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа; 
и  

         - дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници 
од пониските нивоа. 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В2 

 

Член 19 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В2 се: 
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         - врши стручно-административни, нормативно-правни, извршни, статистички, 
административно-надзорни, информатички, кадровски, материјални, финансиски, 
промотивно-информативни и други работи од административна природа; 

         - учествува во подготовка на материјали и документи кои содржат: предлози на 
нацрти на законски и подзаконски акти и други прописи и акти, стручни анализи на 
прашања кои се од зачење за примена на законодавството од областа која ја покрива, 
стручни анализи,  информации и други материјали за работни тела, предлози за планот за 
работа на организационата единица и извештај за напредокот во спроведувањето на 
неговата работа; и 

          - дава стручна помош, совети и врши менторство на административните 
службеници. 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В3 

 

Член 20 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В3 се: 

          - спроведува рутински стручно-административни, нормативно правни, извршни, 
статистички, административно-надзорни, информатички, кадровски, материјални, 
финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна природа, во 
согласност со општите упатства на непосредно претпоставениот раководен 
административен службеник и под надзор; и 

          - прибира информации и податоци и помага во подготовката на материјали и 
документи кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации  други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и 
извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа. 

 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В4 

 

Член 21 

Посебни работни задачи и обврски за категорија В4 се: 

           - спроведува наједноставни рутински стручно-административни, нормативно-
правни, извршни, статистички, административно-надзорни, информатички, кадровски, 
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материјални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од административна 
природа под надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен 
адмиистративен службеник и административните службеници во организационата 
единица од повисоките нивоа; и 

           - прибира информации и податоци заради подготовка на материјали и документи 
кои содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за примената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа на организационата единица и 
извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа. 

 

Член 22 

Помошно-стручно административните службеници од категоријата Г на 
Факултетот треба да ги исполнуваат следните посебни услови за пополнување на 
работното место, согласно Законот за административни службеници. 

 

 а) стручни квалификации 

 - за сите нивоа – ниво на квалификациите V А или ниво на квалификации IV 
според Македонската рамка на квалификации и стекнати 180 или 240 кредити според 
ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование. 

   б) работно искуство 

 - за Г1 најмалку три години работно искуство во струката; 

 - за Г2 најмалку две години работно искуство во струката;   

 - за Г3 најмалку една година работно искуство во струката; и 

 - за Г4 со или без работно искуство во струката. 

 в) општи работни компетенции (основно ниво) 

 - учење и разој; 

 - комуникација; 

 - остварување резултати; 

 - работење со други/тимска работа; 

 - ориентираност кон странките/засегнати страни; и 

 - финансиско управување. 

 г) посебни работни компетенции за сите нивоа 
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 - активно познавање на компјутески програми за канцелариско работење; 

 - други посебни работни компетенции утврдени во овој акт за систематизација на 
работни места за соодветното работно место; 

 - активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската 
унија (англиски, фрнацуски, германски) преку поседување на меѓународно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на 
европски тестатори, или уверение од меѓународна институција на А1 (А1) нивото на 
ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС; или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ 
најмалку 35 бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете 
сертификат. 

 

            Главни работни задачи и обврски за категорија Г 

 

Член 23 

            Главни работни задачи и обврски за категорија Г се: 

 - учествува во извршувањето на помошно-стручни, сметководствени, 
материјално-финансиски, информативно-документациони, административно-технички, 
статистички, информатички, кадровски и други работи од административна природа; 

 - подготвува материјали, документи и податоци и води евиденции во врска со 
извршувањето на работите од делокругот на организационата единица; 

 - учествува во оценувањето на административни службеници во својата 
институција и во други институции; и 

 - врши и други работи утврдени со овој акт за систематизација на работните 
места на факултетот. 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г1 

 

Член 24 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г1: 

 Самостојно врши најсложени помошно-стручни, сметководствени, материјално-
финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, кадровски работи или работи од други области, а кои се од 
административна природа, во согласност со општите упатства на непосредно 
претпоставениот раководен административен службеник. 
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Посебни работни задачи и обврски за категорија Г2 

 

Член 25 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г2: 

 Врши помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, 
информативно-документациони, административно-технички, статистички, информатички, 
кадровски работи или работи од други области, а кои се од административна природа, под 
надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен службеник 

 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г3 

 

Член 26 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г3: 

 Врши рутински помошно-стручни, сметководствени, материјално-финансиски, 
информативно-документациони, административно-технички, статистички, информатички, 
кадровски работи или работи од други области, а кои се од административна природа, под 
надзор и контрола на непосредно претпоставениот раководен административен 
службеник. 

    

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г4 

 

Член 27 

Посебни работни задачи и обврски за категорија Г4: 

                Врши наједноставни рутински помошно-стручни, сметководствени, материјално-
финансиски, информативно-документациони, административно-технички, статистички, 
информатички, кадровски работи, или работи од други области, а кои се од 
административна природа, во согласност со упатствата и под надзор и контрола на 
непосредно претпоставениот раководен административен службеник. 

 

Член 28 

               Дополнителните услови за пополнување на работното место за 
административните службеници на Факултетот се наведени во описите на работните 
места. 
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3. Распоред и опис на работните места на помошно-техничките лица 
 

Вработените во високообразовните установи кои вршат помошно-технички работи, 
имаат статус на помошно-технички лица и за нив се применуваат одредбите од Законот за 
високото образование, Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за 
работните односи. 

Вработените на Факултетот кои вршат помошно-технички работи се распоредени 
во група IV подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 на работни места во јавниот скетор, согласно 
класификацијата на работните места во јавниот сектор утврдена со Законот за вработените 
во јавниот сектор. 

За помошно-техничките лица на Факултетот се утврдуваат следните категории и 
нивоа на работни места: 

Категорија А 

Ниво А1 

Група IV 

- подгрупа 1 категорија А ниво А1 - одржување на објектите и опремата, вкупен број 
9; 

- подгрупа 2 категорија А ниво А2 - обезбедување на објектите и опремата, вкупен 
број 0; 

- подгрупа 3 категорија А ниво А3 - превоз на лица и на опрема, вкупен број 0; 

- подгрупа 4 категорија А ниво А4 - кујна или хотелско-угостителски објект, вкупен 
број 0; 

- подгрупа 5 категорија А ниво А5 - други помошно технички лица, вкупен број 0. 

 

Член 29 

   

Помошно-техничките лица  на Факултетот треба да ги исполнуваат општите, 
посебните и дополнителните услови за пополнување на работното место утврдени со 
Законот за високото образование, прописите донесени врз основа на Законот за високото 
образование, Законот за вработените во јавниот сектор, прописите донесени врз основа на 
Законот за вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи. 
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III. Табеларен приказ на работните места на Факултетот за безбедност – 
Скопје 
 

       Наставно-научни организациони единици 

                                                                        Катедри 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

Даватели на јавни услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катедра за криминалистички 
науки 

Катедра за полициски науки Катедра за безбедност во 
приватниот сектор 

Катедра за безбедносни 
науки 

Катедра за кривично-правни 
и криминолошки науки 

Катедра за општествено-
политички и правни науки 

Редовен професор 

Вонреден професор 

Доцент 

Асистент 

Асистент - докторант 

Помлад асистент 

Истражувач 

Помлад истражувач 

Центар за научно-
истражувачка работа 

Одделение за континуирано 
образование 
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Опис на работните места 

 

Реден број 1 

Шифра ОБН 03 02 А01 001     

Ниво А1 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Редовен професор 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови 

Исполнување на критериумите за избор во наставно-
научни звања утврдени во Закон, Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во 
Битола и другите прописи и акти од областа на 
високото образованиe. 

Опис на работата 
на работното 
место 

 

Работни цели Остварување високообразовна, научна и 
апликативна дејност 
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Работни задачи и 
обврски 

- поднесување на предлог програма за наставниот 
предмет; 

- непосредно организирање на наставно-образовната 
дејност по предметот или предметите за кои е 
избран и одржување пропишан број на часови за 
предавања, вежби, колоквиуми, испити, консултации 
и друго; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- планско и систематско воведување на студентите и 
асистентите во теоретските и практичните знаења, 
односно изградување наставно-научен помладок; 

- паралелно работење на своето стручно и воспитно 
усовршување, учество во научната и методиската 
работа и апликативна дејност со педагошки или 
стручен карактер, учество во реализација на 
курсеви, семинари, мајсторски часови и други 
форми на дообразување, 

- водење и учествување во научно-истражувачки 
проекти и презентирање резултати од научно-
истражувачката работа на конференции, 
симпозиуми, конгреси, семинари и сл. 

- пишување на рецензии, упатства за вежби, 
скрипти, учебници,  учебни помагала или други 
видови материјали; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите тела на факултетот; 

- задолжително учество во работата на Наставно-
научниот совет; 

- право и должност да учествува во останатите 
управни и извршни органи, да врши и други работи 
кои му се ставаат во надлежност со Законот, 
Статутот и други општи акти. 
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Реден број  2 

Шифра ОБН 03 02 А02 001     

Ниво А2 

Назив и/или звање 
на работното 
место: 

Вонреден професор 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови: 

Исполнување на критериумите за избор во наставно-
научни звања утврдени во Закон, Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно-
научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во 
Битола и другите прописи и акти од областа на 
високото образованиe. 

Опис на работата 
на работното 
место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност 

Работни задачи и 
обврски: 

- поднесување на предлог програма за наставниот 
предмет; 

- непосредно организирање на наставно-образовната 
дејност по предметот или предметите за кои е 
избран и одржување пропишан број на часови за 
предавања, вежби, колоквиуми, испити, консултации 
и друго; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- планско и систематско воведување на студентите и 
асистентите во теоретските и практичните знаења, 
односно изградување наставно-научен помладок; 

- паралелно работење на своето стручно и воспитно 
усовршување, учество во научната и методиската 
работа и апликативна дејност со педагошки или 
стручен карактер, учество во реализација на курсеви, 
семинари, мајсторски часови и други форми на 
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дообразување, 

- водење и учествување во научно-истражувачки 
проекти и презентирање резултати од научно-
истражувачката работа на конференции, 
симпозиуми, конгреси, семинари и сл. 

- пишување на рецензии, упатства за вежби, 
скрипти, учебници, учебни помагала или други 
видови материјали; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите тела на факултетот; 

- задолжително учество во работата на Наставно-
научниот совет; 

- право и должност да учествува во останатите 
управни и извршни органи, да врши и други работи 
кои му се ставаат во надлежност со Законот, 
Статутот и други општи акти. 
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Реден број 3 

Шифра ОБН 03 02 А03 001     

Ниво А3 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Доцент 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови 

Исполнување на критериумите за избор во 
наставно-научни звања утврдени во Закон, 
Правилникот за критериумите и постапката за избор 
во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски” во Битола и другите прописи и акти од 
областа на високото образованиe. 

Опис на работата на 
работното место 

 

Работни цели Остварување високообразовна, научна и 
апликативна дејност 

Работни задачи и 
обврски 

- поднесување на предлог програма за наставниот 
предмет,  

- непосредно организирање на наставно-
образовната дејност по предметот или предметите 
за кои е избран и одржување пропишан број на 
часови за предавања, вежби, колоквиуми, испити, 
консултации и друго; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- планско и систематско воведување на студентите и 
асистентите во теоретските и практичните знаења, 
односно изградување наставно-научен помладок; 

- паралелно работење на своето стручно и воспитно 
усовршување, учество во научната и методиската 
работа и апликативна дејност со педагошки или 
стручен карактер, учество во реализација на 
курсеви, семинари, мајсторски часови и други 
форми на дообразување, 

- водење и учествување во научно-истражувачки 
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проекти и презентирање резултати од научно-
истражувачката работа на конференции, 
симпозиуми, конгреси, семинари и сл. 

- пишување на рецензии, упатства за вежби, 
скрипти, учебници, учебни помагала или други 
видови материјали; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите тела на факултетот; 

- задолжително учество во работата на Наставно-
научниот совет; 

- право и должност да учествува во останатите 
управни и извршни органи, да врши и други работи 
кои му се ставаат во надлежност со Законот, 
Статутот и други општи акти. 
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Реден број 4 

Шифра ОБН 03 02 Б05 001     

Ниво Б5 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Асистент докторант 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови 

Исполнување на критериумите за избор утврдени во 
Закон, Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни 
и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климмент Охридски” во Битола и другите прописи и 
акти од областа на високото образованиe 

Опис на работата на 
работното место: 

 

Работни цели Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност 

Работни задачи и 
обврски 

- подготвување и изведување вежби и испити само 
во присуство на менторот; 

- учествување во други облици на наставна работа 
утврдени со студиските програми; 

- помагање во организацијата на наставно-
образовната и воспитната работа; 

- паралелно работење на своето стручно и 
педагошко усовршување; 

- вршење други педагошки обврски и работи 
утврдени со закон, колективен договор или со акт 
на Универзитетот и Факултетот. 
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Реден број 5 

Шифра ОБН 03 02 В01 001     

Ниво В1 

Назив и/или 
звање на 
работното место 

Асистент 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови 

Исполнување на критериумите за избор 
утврдени во  Закон, Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски” во Битола и другите 
прописи и акти од областа на високото 
образованиe. 

Опис на работата 
на работното 
место 

 

Работни цели Остварување високообразовна, научна и 
апликативна дејност 

Работни задачи и 
обврски 

- помагање во организација на наставно-
образовната и воспитната работа по предметот 
или предмети за кои е избран, односно учество 
во реализација на колоквиуми, испити, 
консултации и друго; 

- извршување на педагошки обврски 
(одржување на пропишан број часови за вежби 
со студенти, одржување на консултации со 
студенти и сл); 

- објавување научно-стручни трудови; 

- учество во реализација на одредени проектни 
активности и учество во изготвувањето на 
програма за наставниот предмет; 

- учествување во научно-истражувачки проекти 
и презентирање резултати од научно-
истражувачката работа на конференции, 
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симпозиуми, конгреси, семинари и сл. 

- учествување во работата на комисиите и 
другите тела на факултетот и задолжително 
учество во работата на Наставно-научниот 
совет, 

- учество во реализација на практичната настава 
со студентите и во таа насока активно 
соработува со надлежните воспитно-образовни 
институции; 

- паралелно работење на своето стручно и 
педагошко усовршување; 

- врши и други работи кои му се ставаат во 
надлежност со Закон, Статут и други општи 
акти. 
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Реден број 6 

Шифра ОБН 03 02 В02 001     

Ниво В2 

Назив и/или звање 
на работното 
место: 

Помлад асистент 

Одговара пред Декан и Наставно-научен совет 

Дополнителни 
услови 

Исполнување на критериумите за избор утврдени во 
Закон, Правилникот за критериумите и постапката 
за избор во наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” во Битола и другите 
прописи и акти од областа на високото образованиe. 

Опис на работата 
на работното 
место: 

 

Работни цели Остварување високообразовна, научна и апликативна 
дејност 

Работни задачи и 
обврски 

- помагање во организација на наставно-образовната 
и воспитната работа по предметот или предмети за 
кои е избран, односно учество во реализација на 
колоквиуми, испити, консултации и друго; 

- извршување на педагошки обврски (одржување на 
пропишан број часови за вежби со студенти, 
одржување на консултации со студенти и сл); 

- објавување научно-стручни трудови; 

- учество во реализација на одредени проектни 
активности и учество во изготвувањето на програма 
за наставниот предмет; 

- учествување во научно-истражувачки проекти и 
презентирање резултати од научно-истражувачката 
работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 
семинари и сл. 

- учествување во работата на комисиите и другите 
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тела на факултетот; 

- учество во реализација на практичната настава со 
студентите и во таа насока активно соработува со 
надлежните воспитно-образовни институции; 

- паралелно работење на своето стручно и 
педагошко усовршување; 

- врши и други работи кои му се ставаат во 
надлежност со Закон, Статут и другите општи  
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Реден број 7 

Шифра ОБН 03 02 В01 003 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Истражувач 

Одговара пред 

 

Декан 

Вид на 
образовaние 

Високо образование, 300 ЕКТС 

Научно поле: Безбедност, Правни науки, 
Економски науки 

Број на 
извршители 

1 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели Истражување и креирање на проекти 

Работни задачи и 
обврски 

- врши научно-истражувачка дејност и се грижи за 
континуирано унапредување на научно-
истражувачката дејност; 

- спроведува научни истражувања и креира проекти; 

- се залага за заемна поврзаност на науката и 
образованието; 

- се грижи за унапредување и транспарентност во 
истражувањата и користењето на резултатите; 

- се грижи за унапредување на домашната и на 
меѓународната соработка во трансферот на знаења, 
истражувањето, обуката и апликацијата; 

- врши и други работи кои произлегуваат од 
општите акти на факултетот и по налог на деканот 
или продеканите на факултетот. 
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Реден број 8 

Шифра ОБН 03 02 В02 003 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Помлад истражувач 

Одговара пред 

 

Декан 

Број на 
извршители 

1 

Вид на образование Високо образование, 300 ЕКТС 

Научно поле: Безбедност, Правни науки, 
Економски науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели Истражување и креирање на проекти 

Работни задачи и 
обврски 

- врши научно-истражувачка дејност и се грижи за 
континуирано унапредување на научно-
истражувачката дејност; 

- спроведува научни истражувања и креира 
проекти; 

- се залага за заемна поврзаност на науката и 
образованието; 

- се грижи за унапредување и транспарентност во 
истражувањата и користењето на резултатите; 

- се грижи за унапредување на домашната и на 
меѓународната соработка во трансферот на знаења, 
истражувањето, обуката и апликацијата; 

- врши и други работи кои произлегуваат од 
општите акти на факултетот и по налог на деканот 
или продеканите на факултетот. 
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            СЕКРЕТАР 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
СТУДЕНТСКИ 
ПРАШАЊА 

Помлад 
соработник за 
студентски 
прашања 

Раководител на 
одделение за 
студентски 
прашања 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ФИНАНСИСКО, 
СМЕТКОВОДСТВ- 
ЕНО И 
МАТЕРИЈАЛНО 

 
Раководител на 
одделение за  
финансиско, 
сметководствено и 
материјално 
работење 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ДОКВАЛИФИКАЦ
ИЈА И 
ДОЕДУКАЦИЈА 

ОДДЕЛЕНИЕ 
ЗА ЈАВНИ 
НАБАВКИ  

СТРУЧНИ, ОПШТИ 
СЛУЖБИ 

Раководител на 
одделение за 
доквалификација 
и доедукација 

Раководител 
на одделение 
за јавни 
набавки 

Советник за човечки 
ресурси 

Советник за библиотечно 
работење 

Виш 
соработник за 
јавни набавки 

Библиотекар I/Самостоен 
референт библиотекар 

Советник за ЕКТС 

 
Виш соработник за 

меѓународна соработка 

Виш соработник за ИКТ 

Архивар I/Самостоен 
референт архивар 

Секретар/Технички 
секретар I/Самостоен 
референт за деловно 
работење 

Телефонист-оператор 
I/Самостоен референт за 
работа со телефонска 
централа 

Магационер I/Самостоен 
референт за магацинско 
работење 

Администратор II/Виш 
референт администратор 

Администратор III/Референт 
администратор 

Возач 

Хаусмајстор  

Хигиеничар 

 

 

 

Сметководител 
I/Самостоен 
референт за 
сметководствени 
работи 

Благајник 
I/Самостоен 
референт за 
благајна 

Администратор 
I/Самостоен 
референт 
администратор 

Помлад 
соработник за 
финансиско, 
сметководствено и 
материјално 
работење 

Советник за 
доквалификација 
и доедукација 

 

Советник за 
јавни набавки 

 

Виш соработник за 
човечки ресурси 
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      АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ (јавни) 

 

Реден број 9 

Шифра ОБН 01 02 А02 001     

Ниво А2 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Секретар  

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Декан и Наставно-научен совет 

Вид на 
образование 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Правни науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - обезбедување на ефикасно и ефективно раководење и 
координирање на работите од делокруг на стручната и 
административна служба, во согласност со закон; 

- обединување на работата на институцијата и 
раководење со сите административни службеници; и 

- поддржување на работата на Деканот 

Работни задачи и 
обврски 

- раководи со вработените во стручната и 
административната служба (врши распоредување на 
работите и работните задачи по организациони 
единици, дава упатства за работата и стручната помош 
и го следи извршувањето на доделените работи и 
работни задачи); 

- врши нормативно-правна дејност (ги следи и 
применува позитивните законски прописи во 
работењето на Факултетот); 

- се грижи за подготовка и обработување на 
материјалите за седниците на органите на Факултетот, 
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подготовка на одлуките и општите акти кои ги 
донесуваат овие органи и ги следи и се грижи за нивно 
навремено извршување; 

- укажува на надлежните органи и одговорните лица за 
потребата од исполнување и извршување на обврските 
на Факултетот во соработка со соодветните државни 
органи и тела, надлежни за работите на образованието 
и науката; 

- врши оценување на раководни административни 
службеници од непосредно пониското ниво, а по 
потреба и на други административни службеници кои 
се вработени на Факултетот; 

- по овластување на Деканот врши застапување на 
Факултетот во правни работи, во согласност со 
законските прописи. 
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                          ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

 

 

Реден број 10 

Шифра ОБН 01 02 Б04 005   

Ниво Б4 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Раководител на одделение за студентски 
прашања 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на 
образование 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Образование, Правни науки, 
Безбедност 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работите и работните задачи кои придонесуваат за 
остварување на програмата за работа на Факултетот и 
задачи од делокругот на одделението за студентски 
прашања 

Работни задачи и 
обврски 

- раководи со одделението и ги организира, насочува 
и координира работите во одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз 
спроведувањето на постапките за запишување 
студенти, врз формирање, водење и чување на 
досиејата на студентите и врз водење на 
електронското досие на студентите; 

- врши непосредна контрола и надзор врз водењето на 
матичните книги на запишани студенти и главните 
книги на дипломирани студенти; 

- се грижи за спроведување на правилата за студирање 
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и прописите од делокругот на работата, како и за 
спроведување на одлуките на органите на Факултетот 
кои се однесуваат на делокругот на работата на 
одделението; 

- се грижи за имплементација на ЕКТС и остварување 
на соработката со други факултети во рамките на 
Универзитетот, како и со факултети од други 
универзитети во врска со примена на ЕКТС; 

- изготвува предлог-план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведување на програмата за 
работа на одделението; 

- изготвува предлози и дава иницијативи за решавање 
на одделни прашања и проблеми од делокруг на 
одделението; 

- соработува со другите раководни административни 
службеници од институцијата и со раководни 
службеници на соодветно ниво од други органи, за 
прашања од делокруг на одделението. 
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Реден број 11 

Шифра ОБН 01 02 В04 005   

Ниво В4 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Помлад соработник за студентски прашања 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за студентски 
прашања 

Вид на 
образование 

Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Образование, Безбедност, 
Правни науки 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно поддржување на 
спроведувањето на работите од делокруг на 
одделението за студентски прашања 

Работни задачи и 
обврски 

- врши стручни работи во одделението; 

- ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другите прописи од делокругот на работата и ги 
спроведува одлуките на органите на Факултетот кои 
се однесуваат на делокругот на работата на 
одделението;  

- врши упис на студенти придржувајќи се на условите 
пропишани со конкурсот за упис на студенти и врши 
прием на студенти; 

- води главна книга, книгата на дипломирани студенти 
во која се евидентираат сите податоци на редовните и 
вонредните студенти и оформува досие за секој 
студент одделно кое ги содржи сите документи од 
уписот до дипломирањето; 

- оформува матична книга во која ги евидентира 
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генералиите на студентите и оценките за положените 
испити и води и други помошни регистри во кои 
евидентира податоци кои служат за пренос на 
главната книга и картотеката; 

- врши упис на семестар со проверка на сите потребни 
поднесоци за упис и води картотека на студенти од 
уписот до дипломирањето и врши заверка на семестри 
со претходно проверување на документи, како и врши 
проверка дали се собрани потребните потписи во 
индексот; 

- врши одбележување на индексот и студентската 
легитимација на упис и заверка на семестарот, прима 
испитни пријави, изготвува уверенија и секаков вид 
статистички податоци за потребите на Факултетот, 
државните органи и други лица. 
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Реден број 12 

Шифра ОБН 01 02 Г01 006   

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Администратор I/ Самостоен референт 
администратор 

Број на 
извршители 

2 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за студентски 
прашања 

Вид на образовние Вишо/средно образование 

средно стручно образование – средно 
економско училиште, економски и правен смер; 

средно стручно образование- сообраќајна 
струка 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно поддржување на 
спроведувањето на работите од делокруг на одделението 
за студентски прашања 

Работни задачи и 
обврски 

- врши помошно-стручни работи во одделението; 

- ги следи и ги применува правилата за студирање и 
другите прописи од делокругот на работата и ги 
спроведува одлуките на органите на Факултетот кои се 
однесуваат на делокругот на работата на одделението;  

- врши упис на студенти придржувајќи се на условите 
пропишани со конкурсот за упис на студенти и врши 
прием на студенти; 

- води главна книга, книгата на дипломирани студенти во 
која се евидентираат сите податоци на редовните и 
вонредните студенти и оформува досие за секој студент 
одделно кое ги содржи сите документи од уписот до 
дипломирањето; 

- оформува матична книга во која ги евидентира 
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генералиите на студентите и оценките за положените 
испити и води и други помошни регистри во кои 
евидентира податоци кои служат за пренос на главната 
книга и картотеката; 

- врши упис на семестар со проверка на сите потребни 
поднесоци за упис и води картотека на студенти од уписот 
до дипломирањето и врши заверка на семестри со 
претходно проверување на документи, како и врши 
проверка дали се собрани потребните потписи во 
индексот; 

- врши одбележување на индексот и студентската 
легитимација на упис и заверка на семестарот, прима 
испитни пријави, изготвува уверенија и секаков вид 
статистички податоци за потребите на Факултетот, 
државните органи и други лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И 
МАТЕРИЈАЛНО  РАБОТЕЊЕ 

 

 

Реден број 13 

Шифра ОБН 01 02 Б04 011 

Ниво Б4 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Раководител на одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално работење 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на 
образование 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - раководење, обединување и координирање 
на работите од делокруг на одделението 

Работни задачи и 
обврски 

- ја организира и координира работата во 
одделението, применувајќи ги прописите во 
согласност со Законот за сметководство и другите 
законски и подзаконски акти, одговара за навремено, 
законито и квалитетно извршување на работите и 
работните задачи што се вршат во одделението, и 
учествува во спроведување на конкретни одлуки за 
работите кои се вршат во одделението по претходни 
инструкции од повисоко ниво и дава препораки за 
нивна имплементација; 

- ги следи законските прописи и други општи акти од 
областа на сметководството и се грижи за нивна 
примена, ги распоредува работите и работните задачи 
во одделението и дава упатства и насоки на 
вработените и се грижи за спроведување на одлуките 
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на органите на Факултетот кои се однесуваат на 
делокругот на работата на одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и работните задачи во 
одделението, и проверува дали финансиските 
промени, односно трансакции се извршени во 
согласност со законските прописи, и дали 
финансиските извештаи обезбедуваат целосни, 
вистинити и веродостојни информации за 
резултатите на финансиските промени и за 
финансиските трансакции. 

- подготвува и предлага план за работа на 
одделението и се грижи за реализација на планот за 
работа, и изготвува извештаи за спроведување на 
програмата за работа на одделението; 

- подготвува Буџетска пресметка и финансов план и 
го следи извршувањето на планот, подготвува 
периодични сметки и завршна сметка за Факултетот, 
подготвува статистички извештаи (месечни, 
тромесечни, годишни), и други извештаи од областа 
на финансиското работење и нивно доставување до 
надлежни органи; подготвува барање за измена на 
годишен финансов план по квартали, за користење на 
средства по сметки, програми, потпрограми и ставки 
за расходи кои што не можеле да бидат навремено 
планирани; 

- се грижи за организација и ефикасно вршење на 
работите, се грижи за редовно и ажурно водење на 
сите деловни книги пропишани со закони обезбедува 
деловните книги да бидат во согласност со 
прифатената сметководствена практика и 
сметководствени стандарди,  

- врши проверка и евиденција на 
подигнатата готовина по ставки и подставки 
согласно законските и подзаконските акти; 

- врши проверка на работењето на книжарата на 
дневен промет, залиха, продажба како и работењето 
на истата согласно Закон за платен промет, Закон за 
ДДВ; 
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- се грижи за правилно извршување на пописот на 
основните средства, ситниот инвентар, денарски и 
девизни средства, им дава упатства и стручна помош 
на пописните комисии го определува датумот кога 
започнува пописот, времето за вршење на попис и 
рокот за доставување на извештајот за извршен попис 
со приложени пописни листи, со тоа што рокот за 
доставување на овој извештај може да биде најдоцна 
дваесет дена пред рокот пропишан за доставување на 
завршна сметка, согласно со  законските прописи; 

- во соработка со продеканот за финансии обработува 
податоци за финансирање на основната дејност, 
согласно со критериумите за финансирање на 
високообразовни установи и соработува со другите 
раководни административни службеници од 
институцијата и со раководни службеници на 
соодветно ниво од други органи, за прашања од 
делокруг на одделението. 
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Реден број 14 

Шифра ОБН 01 02 В04 011 

Ниво В4 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Помлад соработник за финансиско, сметководствено и 
материјално работење 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално работење 

Вид на 
образование 

Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението  

-самостојно извршување на најсложени работи во 
одделението поврзани со материјално-финансиското 
сметководство 

Работни задачи и 
обврски 

- извршува административни задачи во согласност со 
општите упатства од раководителот на одделението и 
се грижи за ефикасно вршење на работите, се грижи за 
редовно и ажурно водење на сите деловни книги 
пропишани со закон и обезбедува деловните книги да 
бидат во согласност со прифатената сметководствена 
практика и сметководствени стандарди;  

- контиуирано ги следи и применува законските 
прописи и други општи акти од областа на 
сметководството за буџетите и буџетските корисници, 
финансиско материјално работење;  
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- врши пресметка и исплата на плати на вработените, 
подготвува годишен извештај за пресметани и 
исплатени плати, поединечен годишен извештај по 
вработен;  

- врши подигање на денарски и девизни средства од 
трезорот и Народна банка на РМ за исплата на патни 
налози, сметки во готово и слично; врши исплата на 
готовина (денари и девизи) и дознаки во странство за 
потребите на Факултетот; 

- ги води сите уплати и исплати и нивно 
евидентирање, ги води и ги усогласува сметките за 
домашните побарувања и обврски, учествува во 
изготвување на годишните и завршните сметки на 
Факултетот и врши контрола на податоците за 
пресметани плати, придонеси и надоместоци од плата; 

- составува финансиски извештаи и тоа: биланс на 
состојба, биланс на приходи и расходи. Основните 
финансиски извештаи мора да дадат точен, вистинит и 
целосен преглед на приходите и другите приливи, 
расходите и другите одливи, како и состојбата на 
средствата, обврските и изворите на средствата, и 
мора да се чуваат трајно и во изворна форма; 

- води деловна книга согласно со одредбите на законот 
за сметководство за буџети и буџетски корисници, 
води дневник, главна благајна, книга на благајна 
(касов извештај), книга на капиталниот имот (основни 
средства) и помошни книги (аналитичка евиденција), 
да ги чува и заштити во рокот утврден за тоа и да 
гарантира дека истите можат да бидат презентирани во 
секое време; 

- врши проценување на билансните позиции содржани 
во главната книга според сметководственото начело на 
парично искажување; врши пресметување на 
амортизација и ревалоризација на долгорочните 
средства и ги книжи во материјалното книговодство; 

- ја усогласува аналитичката картотека со 
синтетичките конта и ги изготвува потребните 
извештаи; се грижи за одделно водење на 
финансиските средства од додипломски, 
последипломски и докторски студии, научно-
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истражувачка и апликативна дејност; 

- врши и други работи од делокруг на 
службата. 
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Реден број 15 

Шифра ОБН 01 02 Г01 009 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Сметководител I/Самостоен референт за 
сметководствени работи 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

  

Раководител на одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално работење 

Вид на 
образование 

Вишо/средно образование 

средно стручно образование- економско училиште, 
економски и правен смер, трговско училиште 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението  

-самостојно извршување на најсложени работи во 
одделението поврзани со материјално-финансиското 
сметководство 

Работни задачи и 
обврски 

- извршува сложени административни задачи во 
согласност со општите упатства од раководителот на 
одделението и се грижи за ефикасно вршење на 
работите, се грижи за редовно и ажурно водење на 
сите деловни книги пропишани со закон и обезбедува 
деловните книги да бидат во согласност со 
прифатената сметководствена практика и 
сметководствени стандарди;  

- контиуирано ги следи и применува законските 
прописи и други општи акти од областа на 
сметководството за буџетите и буџетските корисници, 
финансиско материјално работење;  

-врши пресметка и исплата на плати на вработените, 
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подготвува годишен извештај за пресметани и 
исплатени плати, поединечен годишен извештај по 
вработен;  

-врши подигање на денарски и девизни средства од 
трезорот и Народна банка на РМ за исплата на патни 
налози, сметки во готово и слично; врши исплата на 
готовина (денари и девизи) и дознаки во странство за 
потребите на Факултетот; 

- ги води сите уплати и исплати и нивно евидентирање, 
ги води и ги усогласува сметките за домашните 
побарувања и обврски, учествува во изготвување на 
годишните и завршните сметки на Факултетот и врши 
контрола на податоците за пресметани плати, 
придонеси и надоместоци од плата; 

 -составува финансиски извештаи и тоа: биланс на 
состојба, биланс на приходи и расходи. Основните 
финансиски извештаи мора да дадат точен, вистинит и 
целосен преглед на приходите и другите приливи, 
расходите и другите одливи, како и состојбата на 
средствата, обврските и изворите на средствата, и мора 
да се чуваат трајно и во изворна форма; 

- води деловна книга согласно со одредбите на законот 
за сметководство за буџети и буџетски корисници, 
води дневник, главна благајна, книга на благајна 
(касов извештај), книга на капиталниот имот (основни 
средства) и помошни книги (аналитичка евиденција), 
да ги чува и заштити во рокот утврден за тоа и да 
гарантира дека истите можат да бидат презентирани во 
секое време; 

- врши проценување на билансните позиции содржани 
во главната книга според сметководственото начело на 
парично искажување; врши пресметување на 
амортизација и ревалоризација на долгорочните 
средства и ги книжи во материјалното книговодство; 

- ја усогласува аналитичката картотека со 
синтетичките конта и ги изготвува потребните 
извештаи; се грижи за одделно водење на 
финансиските средства од додипломски, 
последипломски и докторски студии, научно-
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истражувачка и апликативна дејност; 

- врши и други работи од делокруг на службата. 
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Реден број 16 

Шифра ОБН 01 02 Г01 008 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното 
место 

Благајник I/Самостоен референт за благајна 

Број на 
извршители 

1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за финансиско, 
сметководствено и материјално работење 

Вид на образовние Вишо/средно образование 

средно стручно образование- средно економско 
училиште, економски и правен смер, трговско 
училиште 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението; 

- извршување сложени задачи во одделението, од 
областа на благајничкото работење, во согласност со 
општите упатства на раководителот на одделението  

Работни задачи и 
обврски 

- врши помошно-стручни работи во одделението; 

- ги следи и применува прописи од областа на 
благајничкото работење;  

- одговара за благајничкото работење,  

- врши контирање на финансиски документи, извршува 
материјално финансиски работи, ги следи роковите за 
стасаноста на побарувањата, врши нивна исплата, води 
евиденција на сметките (купувачи-добавувачи), како и 
евиденција на фондовите; 

- врши книжења по конта, аналитика и синтетика, во 
налози за книжење и истите ги комплетира со 
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потребните сметководствени документи, внесува 
сметководствени податоци во компјутер и изготвува 
фактури; 

- врши книжење, внесување на настанатите финансиски 
промени односно трансакции во дневникот, главната 
книга и помошните книги (книга за влезни фактури, 
книга за излезни фактури, книга за попис на 
инвентарот, книга за попис на капиталниот имот, книга 
за јавниот долг, и други помошни книги) и се грижи за 
нивно чување и води финансиска и материјална 
евиденција; 

- ја води книгата на благајната (денарска и девизна); 

- врши и други работи од делокруг на службата. 

 

 



107 
 

        ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКВАЛИФИКАЦИЈА И ДОЕДУКАЦИЈА 

 

Реден број 17 

Шифра ОБН 01 02 Б04 020 

Ниво Б4 

Назив и/или звање 
на работното место 

Раководител на одделение за 
доквалификација и доедукација 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образовние Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Образование, Безбедност, Правни науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - раководење, обединување и координирање 
на работата на  одделението; 

Работни задачи и 
обврски 

- ја координира и насочува работата и организацијата 
на одделението во спроведување на разни обуки, 
семинари и специјални курсеви; 

- предлага и изготвува програми за доквалификација и 
доедукација; 

- предлага и изготвува студиски програми од областа 
на безбедноста; 

- проучува стручна литература од областа за која се 
организира доквалификација и доедукација; 

- врши консултации и остварува соработка со 
органите, установите и институциите или други 
правни лица за чии потреби се организира 
доквалификација и доедукација; 

- врши и други работи и работни задачи по налог на 
деканот, продеканите и секретарот на факултетот. 
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Реден број 18 

Шифра ОБН 01 02 В01 019 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Советник за доквалификација и доедукација 

Број на извршители 2 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за 
доквалификација и доедукација 

Вид на образовние Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Образование, Безбедност, Кинезиологија 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението; 

 

Работни задачи и 
обврски 

- врши најсложени работи во одделението; 

- проучува стручна литература од областа за која се 
организира доквалификација и доедукација; 

- во соработка со раководителот на одделението 
предлага програми за доквалификација и доедукација 
од областа на безбедност; 

- се грижи за обработка и користење на стручна 
литература поврзана со доквалификација и 
доедукација; 

- по потреба помага технички и стручно во изведување 
на наставата; 

- врши и други работи кои произлегуваат од општите 
акти на факултетот. 
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                 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ  

 

Реден број 19 

Шифра ОБН 01 02 Б04 013 

Ниво Б4 

Звање Раководител 

Назив на работното 
место 

Раководител на одделение за јавни набавки  

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки, Правни 
науки, Безбедност 

Дополнителни 
услови 

Потврда за положен испит за лице за јавни набавки 

Работни цели - раководење, обединување и координирање на 
работите од делокруг на одделението 

Работни задачи и 
обврски 

- ја координира и насочува работата и организацијата 
на одделението, пренесува инструкции и ги 
спроведува дадените насоки и дава упатства на 
вработените за извршување на работите и задачите во 
одделението и врши непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите; 

- врши обработка на потребната документација 
поврзана со  јавните набавки, ги врши работите од 
областа на јавните набавки во согласност со Законот 
за јавни набавки; 

-ја следи реализацијата на договорите за јавни набавки 
и спроведува ex – ante и ex- post финансиска контрола; 

- подготвува и предлага план за работа на одделението 
и се грижи за реализирање на планот за работа;  

- одговара за навремено, законито и квалитетно 
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извршување на работите и задачите што се вршат во 
одделението и за извршување на утврдената политика 
во областа на јавните набавки;  

- учествува во одлучувањето за спроведување на 
конкретни одлуки за работите што се вршат во 
одделението по претходни инструкции од повисоко 
ниво и дава препораки за нивна имплементација; 

- врши оценување на работењето на вработените во 
одделението. 
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Реден број 20 

Шифра ОБН 01 02 В01 013 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Советник за јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за јавни набавки  

Вид на образование Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки, Правни 
науки, Безбедност 

Дополнителни 
услови 

Потврда за положен испит за лице за јавни набавки 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението; 

- подготовка на потребна документација поврзана со 
јавните набавки. 

Работни задачи и 
обврски 

- ги следи законските прописи од областа на јавните 
набавки и се грижи за нивна примена, се грижи за 
спроведување на постапка за јавни набавки и се што е 
поврзано со Законот за јавните набавки, подготовка на 
финансиски понуди, изработка на тендерска 
документација, изработка на техничка спецификација 
и ја следи реализацијата на договорите за јавни 
набавки; 

- одговара за својата работа во рамките на своите 
овластувања;  

- предлага и учествува во креирањето ставови по 
начелни прашања поврзани со јавните набавки, а се од 
значење за одделението;  

- иницира решавање на одделни проблеми при 
спроведување на постапки, а своите задачи ги 
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завршува навремено, законито и квалитетно; 

- дава стручна и техничка помош на Комисијата за 
јавни набавки во спроведувањето на електронските 
постапки за јавни набавки и постапките со 
електронската аукција на системот на Бирото за јавни 
набавки и при изготвување извештај од спроведена 
постапка; 

- учествува во координирање на работата и 
непосредно изготвува одлуки и други прописи, 
програми, информации и други акти од областа на 
јавните набавки;  

- врши анализа, оценување и проценување на 
прашањата и проблемите што се јавуваат во работата 
на одделението поврзани со јавните набавки;  

- врши работи кои бараат стручност и самостојност во 
работата што ке му ги довери раководителот на 
Одделението. 
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Реден број 21 

Шифра ОБН 01 02 В02 013 

Ниво В2 

Назив и/или звање 
на работното место 

Виш соработник за јавни набавки 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Раководител на одделение за јавни набавки  

Вид на образование Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки, Правни 
науки, Безбедност 

Дополнителни 
услови 

Потврда за положен испит за лице за јавни набавки 

Работни цели - ефикасно, ефективно и квалитетно извршување на 
работни задачи кои придонесуваат за остварување на 
програмата за работа на Факултетот и задачи од 
делокругот на одделението; 

- подготовка на потребна документација поврзана со 
јавните набавки. 

Работни задачи и 
обврски 

- ги следи законските прописи од областа на јавните 
набавки и се грижи за нивна примена, се грижи за 
спроведување на постапка за јавни набавки и се што е 
поврзано со Законот за јавните набавки, подготовка на 
финансиски понуди, изработка на тендерска 
документација, изработка на техничка спецификација 
и ја следи реализацијата на договорите за јавни 
набавки; 

- одговара за својата работа во рамките на своите 
овластувања;  

- предлага и учествува во креирањето ставови по 
начелни прашања поврзани со јавните набавки, а се од 
значење за одделението;  

- иницира решавање на одделни проблеми при 
спроведување на постапки, а своите задачи ги 
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завршува навремено, законито и квалитетно; 

- дава стручна и техничка помош на Комисијата за 
јавни набавки во спроведувањето на електронските 
постапки за јавни набавки и постапките со 
електронската аукција на системот на Бирото за јавни 
набавки и при изготвување извештај од спроведена 
постапка; 

- учествува во координирање на работата и 
непосредно изготвува одлуки и други прописи, 
програми, информации и други акти од областа на 
јавните набавки;  

- врши анализа, оценување и проценување на 
прашањата и проблемите што се јавуваат во работата 
на одделението поврзани со јавните набавки;  

- врши работи кои бараат стручност и самостојност во 
работата што ке му ги довери раководителот на 
Одделението. 
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        СТРУЧНИ, ОПШТИ СЛУЖБИ 

 

Реден број 22 

Шифра ОБН 01 02 В01 002 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Советник за човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Правни науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - остварување на законско и ефикасно работење во 
насока на извршување на нормативно-правните работи; 

- следење и водење на база за човечки ресурси 

Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за следење и примена на законската 
регулатива; 

прочување и единствена примена на законите и 
подзаконските акти во врска со остварување на 
правата, обврските и одговорностите на вработените; 

- изработува договори, спогодби и други правни акти 
за потребите на факултетот и се грижи за правната 
издржаност на договорите и правните акти кои ги 
склучува факултетот со трети лица; 

- пружа стручна помош и изработува предлог одлуки и 
заклучоци на органите на факултетот; 

- води матична евиденција во врска со правата од 
работниот однос и ја подготвува документацијата за 
пријавување и одјавување на работниците на 
факултетот; 
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- изработува одлуки и решенија кои произлегуваат од 
работните односи, изработува тужби, приговори, 
жалби и други поднесоци и го застапува факултетот во 
споровите пред судовите и други органи; 

- иницира и предлага ставови и решенија, поврзани со 
управувањето на човечките ресурси на факултетот; 

- изработува документи (информации, извештаи, 
програми и анализи) и мислења за прашања  поврзани 
со управувањето на човечките ресурси на факултетот; 

- изработува стручни мислења по закони, подзаконски 
и други акти, особено од аспект на управување со 
човечки ресурси; 

- учество во изготвување поединечни акти во врска со 
остварување на правата, обврските и одговорностите 
на вработените и давање мислења и упатства по 
истите; 

- се грижи за планирање и спроведување на постапката 
за вработување. 
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Реден број 23 

Шифра ОБН 01 02 В02 002 

Ниво В2 

Назив и/или звање 
на работното место 

Виш соработник за човечки ресурси 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Правни науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - остварување на законско и ефикасно работење во 
насока на извршување на нормативно-правните 
работи; 

- следење и водење на база за човечки ресурси 
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Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за следење и примена на законската 
регулатива, 

прочување и единствена примена на законите и 
подзаконските акти во врска со остварување на 
правата, обврските и одговорностите на вработените; 

- изработува договори, спогодби и други правни акти 
за потребите на факултетот и се грижи за правната 
издржаност на договорите и правните акти кои ги 
склучува факултетот со трети лица; 

- пружа стручна помош и изработува предлог одлуки и 
заклучоци на органите на факултетот; 

- води матична евиденција во врска со правата од 
работниот однос и ја подготвува документацијата за 
пријавување и одјавување на работниците на 
факултетот; 

- изработува одлуки и решенија кои произлегуваат од 
работните односи, изработува тужби, приговори, 
жалби и други поднесоци и го застапува факултетот во 
споровите пред судовите и други органи; 

- иницира и предлага ставови и решенија, поврзани со 
управувањето на човечките ресурси на факултетот; 

- изработува документи (информации, извештаи, 
програми и анализи) и мислења за прашања  поврзани 
со управувањето на човечките ресурси на факултетот; 

- изработува стручни мислења по закони, подзаконски 
и други акти, особено од аспект на управување со 
човечки ресурси; 

- учество во изготвување поединечни акти во врска со 
остварување на правата, обврските и одговорностите 
на вработените и давање мислења и упатства по 
истите; 

- се грижи за планирање и спроведување на постапката 
за вработување. 

 

 

 



119 
 

Реден број 24 

Шифра ОБН 01 02 В01 008 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Советник за библиотечно работење 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Туризам и угостителство, 
Безбедност, Правни науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - стручна поддршка во обработка и 
користење на библиотечниот материјал 

Работни задачи и 
обврски 

- врши посложени оперативно-технички и помошно 
стручни работи во процесите на набавка, прием, 
комплетирање и размена на библиотечен материјал;  

- подготвува материјали во врска со предлог – планот 
за работата на одделението и за изготвување 
извештаи за спроведувањето на програмата за работа 
на одделението, изготвува систематски и други 
извештаи од делокругот на библиотеката; 

- ја организира и раководи со работата на 
библиотеката и се грижи за одржување на редот во 
билбиотеката и се грижи за чување и заштита на 
библиотечен материјал од доменот на тековното 
работење; 

- истражува и дава предлози за комплетирање на 
библиотеката со соодветен библиотечен материјал; 

- врши техничка и стручна обработа на 
библиотечниот материјал, притоа учествува во 
изработка и одржување на библиотечни каталози; 

 - ракува и ја следи состојбата на книжниот фонд, се 



120 
 

грижи за негова заштита и води евиденција и 
статистика за користење на истиот, се грижи за 
правилно сместување и чување на книжниот фонд, се 
грижи за примена на меѓународни стадарди за 
обработка, 

- ја следи состојбата на книжниот фонд и спроведува 
мерки за негова заштита и правилно чување и 
користење и се грижи за точно и благовремено 
извршување на ревизијата на книжниот фонд; 

- самостојно ги спроведува постапките за техничка и 
компјутерска обработка на библиотечниот материјал и 
негова евиденција согласно важечките библиотечни 
стандарди; 

- подготвува одбранети магистерски и докторски 
трудови за испраќање во НУБ; 

- врши  други работи што произлегуваат од законот за 
библиотеките, од работата во библиотеката и други 
работи кои произлегуваат од општите акти на 
факултетот. 
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Реден број 25 

Шифра ОБН 01 02 Г01 003 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Библиотекар I/Самостоен референт 
библиотекар 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Вишо/средно образование 

Педагошко/средно гимназиско образование 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - помага на советникот за библиотечно 
работење и се грижи за книжниот фонд на 
библиотеката 

Работни задачи и 
обврски 

- врши оперативно-технички и помошни стручни 
работи во процесите на набавка, прием, 
комплетирање и размена на библиотечен материјал; 

- се грижи за правилно сместување, чување и 
одржување на книжниот фонд и врши контрола на 
состојбата со книжниот фонд на библиотеката; 

- прима и предава библиотечен материјал и прави 
инвентар на библиотечниот материјал; 

- врши контрола и констатација на оштетност на 
книгите и укоричување на оштетените книги; 

- врши копирање и сечење на библиотечни картони; 

- врши фотокопирање на неопходни книги за 
потребите на наставата, средува книги и списанија за 
коричење; 

- формира и одржува прирачни картотеки и води 
евиденција, средува и пополнува азбучник, стручни и 
други прирачни картотеки; 

- издава, прима, средува и вметнува книги и друг 
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библиотечен материјал во депото и го чува и го 
одржува библиотечниот материјал, отвора 
пристигнати пакети со библиотечен материјал и 
пакува библиотечен материјал; 

- се грижи за уредување на библиотекарскиот 
информатор (огласна табла) 

 

  



123 
 

Реден број 26 

Шифра ОБН 01 02 В01 006 

Ниво В1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Советник за ЕКТС 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Математика, Безбедност, Правни науки  

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели - Имплементирање и промовирање на ЕКТС 
во целост 

Работни задачи и 
обврски 

- ги следи обврските на факултетот во спроведување 
на принципите и механизмите на ЕКТС и дава 
поддршка за практична имплементација на ЕКТС; 

- го промовира ЕКТС во установата и надвор од неа; 

- ги информира студентите за ЕКТС и им помага во 
пополнувањето на ЕКТС формуларите, им помага на 
студентите при преминувањето од една во друга 
студиска програма; 

- обезбедува остварување на универзитетски, 
национални и меѓународни контакти и соработува со 
јавните и приватните установи кои доделуваат 
стипендии; 

- ги координира координаторите по Катедрите во 
приготвувањето, продукцијата и дистрибуцијата на 
информации и остварува комуникација и соработка со 
координаторите на другите факултети; 

- подготвува компјутерска евиденција на редовни и 
вонредни студенти со освоени кредити и ја доставува 
до службата за студентски прашања; 
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- подготвува уверенија за положени испити; 

- дава информации и совети за постапките на ЕКТС. 
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Реден број 27 

Шифра ОБН 01 02 В02 003 

Ниво В2 

Назив и/или звање 
на работното место 

Виш соработник за меѓународна соработка 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Безбедност, Правни науки, Економски 
науки 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели иницирање на соработка со сродни установи во 
земјата и странство 

Работни задачи и 
обврски 

- иницира соработка и го следи спроведувањето на 
соработката со други сродни установи во земјата и 
странство; 

- му помага на продеканот во остварувањето на 
соработката со соодветни организации (државни 
институции, локална самоуправа, невладини 
организации, претпријатија и др.); 

- се грижи и ја чува целокупната евиденција за 
соработката на факултетот со сродни установи во 
земјата и странство и со други органи,  установи и 
организации; 

- ја изработува и води кореспонденцијата за 
соработката на факултетот; 

- дава информации и совети за постапките во ЕКТС; 

- им помага на студентите при преминувањето од една 
во друга студиска програма. 
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Реден број 28 

Шифра ОБН 01 02 В02 009 

Ниво В2 

Назив и/или звање 
на работното место 

Виш соработник за ИКТ 

Број на извршители 2 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Високо образование, 180 ЕКТС 

Научно поле: Компјутерска техника и 
информатика 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во 
целост 

Работни задачи и 
обврски 

- врши прикачување на материјали и известувања на 
веб страната на факултетот и врши тековно 
ажурирање на содржината на веб страната; 

- врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи) и 
врши поправка на неисправни елементи од 
компјутерската единица или замена со нови; 

- врши надградба на компјутерски единици; 

- врши справување и отстранување на софтверски 
проблеми; 

- врши креирање на интернет конекции и 
овозможување на интернет пристап; 

- врши отстранување на вируси и абдејтирање на 
антивирусни програми и врши отстранување на разни 
софтверски проблеми во компјутерските единици; 

- врши техничка подготовка за презентации и разни 
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свечености (монтирање на потребна аудио и водео 
опрема); 

- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот и врши компјутерско дизајнирање и 
подготовка на брошури, монографии и др; 

- врши техничка подготовка на изданијата на 
Факултетот за безбедност, графички дизајн и 
уредување; 

- врши и други работи кои произлегуваат од природата 
и карактерот на неговата работа. 
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Реден број 29 

Шифра ОБН 01 02 Г01 010 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Архивар I/Самостоен референт архивар 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образовние Вишо/средно образование 

средно стручно образование-средно 
економско училиште, економски и правен 
смер 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели административна поддршка за архивското и 
канцелариското работење 

Работни задачи и 
обврски 

- врши помошно – стручни работи во врска со 
канцелариското работење на Факултет (прием, 
прегледување и распоредување, заведување, 
доставување, административно-техничко 
обработување, испраќање, разведување и 
класифицирање) на документот/записот; 

- врши помошно – стручни работи во врска со 
архивското работење на Факултет (одбирање на 
архивскиот од документарниот материјал, средување 
евидентирање (попис и опис) и категоризација на 
архивскиот материјал, попишување на 
документарниот материјал на кого му изминал рокот 
за чување, уништување на предложениот 
документарен материјал, сместување, чување, 
заштита, обезбедување и користење на архивскиот и 
документарниот материјал во соодветен простор, 
стандардна опрема, техничко-технолошки средства и 
предавање на архивскиот материјал на трајно чување 
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во Државниот архив; 

- води основна евиденција на документите 
(деловодник) и помошни книги за евиденција на 
документите; 

- адресира, ковертира и подготвува материјали за 
доставување. 

- ги користи и ги чува печатите и штембилите, 
согласно посебно овластување на Деканот на 
Факултетот; 
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Реден број 30 

Шифра ОБН 01 02 Г01 001 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Секретар/Технички секретар I/Самостоен 
референт за деловно работење 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Вишо/средно образование 

Педагошко/средно образование-гимназиско 
образование 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење, води 
уредна евиденција и припрема на пошта, класифицира 
предмети и ги архивира. 

Работни задачи и 
обврски 

- врши дактилографски работи кои произлегуваат од 
работата на деканот; 

- врши комплетирање на изработените материјали; 

- води дневник за работа; 

- обавува телефонски разговори, прима пораки и дава 
информации; 

- закажува прием на странки; 

- врши прием, распоредување и испраќање на пошта; 

- се грижи и ја чува целокупната евиденција, ги 
класифицира предметите и ги архивира; 

- ја чува тајноста на материјалите; 

- се грижи за одржување на компјутерот. 
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Реден број 31 

Шифра ОБН 01 02 Г01 012 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Телефонсист – оператор I/Самостоен 
референт за работа со телефонска централа 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Вишо/средно образование 

Педагошко/средно образование-гимназиско 
образование 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење, води 
уредна евиденција и припрема на пошта, класифицира 
предмети и ги архивира. 

Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за одржување и функционирање на 
телефонската централа, прима секојдневни 
телефонски повици и истите ги вклучува на локалите 
на факултетот, во градска и меѓуградска линија; 

- се грижи за користењето на читалната и 
компјутерската сала и просториите на библиотеката; 

- води дневник за извршените работи;  

- врши комплетирање на изработените материјали; 

- врши дактилографски работи кои произлегуваат од 
работата на деканот и продеканите нa факултетот; 

- врши и други работи што произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа и по налог 
на деканот, продеканите или секретарот. 
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Реден број 32 

Шифра ОБН 01 02 Г01 013 

Ниво Г1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Магационер I/Самостоен референт за магацинско 
работење 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Вишо/средно образование 

средно стручно образование-економско  

училиште, економски науки, правни науки 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење 

Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за тековно одржување на објектот; 

- врши набавка на основни средства, ситен инвентар и 
потрошен материјал; 

- ја организира работата на хигиеничарите; 

- врши редовна контрола на противпожарните апарати 
и хидранти, алармниот систем за автоматска дојава на 
пожар, системот за панично осветлување, 
телефонската централа, електричните и водоводните 
инсталации и системот за парно греење и се грижи за 
нивната исправност; 

- врши редовна контрола на опремата во просториите 
за настава и на другата опрема и уреди и се грижи за 
нивната исправност; 

- се грижи за навремено отстранување на утврдените 
недостатоци и дефекти на опремата, уредите, 
инсталациите и објектот; 

- пријавува покрупни дефекти и недостатоци на 
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опремата, уредите, инсталациите и објектот и го 
контролира нивното отстранување. 
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Реден број 33 

Шифра ОБН 01 02 Г02 006 

Ниво Г2 

Назив и/или звање 
на работното место 

Администратор II/Виш референт 
администратор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образовние Вишо/средно образование 

средно стручно образование-графички 
техничар, средно економско училиште, 
економски и правен смер 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење 

Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за укоричување, редење, комплетирање на 
материјалите и врши копирање на материјалите; 

- врши техничка подготовка на изданијата на 
факултетот за безбедност, графички дизајн и 
уредување; 

- се грижи за исправноста на машините и истите ги 
чисти, подмачкува и чува; 

- води евиденција за потрошениот материјал и врши 
набавка на репроматеријали; 

- води дневник за извршените работи; 

- врши и други работи што произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа и по налог 
на деканот, продеканите или секретарот. 
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Реден број 34 

Шифра ОБН 01 02 Г03 006 

Ниво Г3 

Назив и/или звање 
на работното место 

Администратор III/Референт администратор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Вишо/средно образование 

средно стручно образование-економско 
училиште, економски науки, правни науки, 
трговско училиште 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење 

Работни задачи и 
обврски 

- внесува продукти и услуги (копирање) во 
програмата согласно Одлуката на Деканатска управа 
и врши продажба на сите производи и услуги од 
Книжарницата на Факултетот; 

- работи согласно Законот за платен промет, Законот 
за ДДВ и Законот за сметководство и ревизија; 

- води книга за дневни финансиски извештаи и книга 
за трговија; 

- врши уплата на дневен промет; 

- врши и други работи што произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа и по налог 
на деканот, продеканите или секретарот. 
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                ПОМОШНО-ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 

Реден број 35 

Шифра ОБН 04 03 А01 001 

Ниво А1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Возач 

Број на извршители 2 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образовние Основно/средно образование 

средно образование-средно гимназиско, 
средно стручно образование 

Дополнителни 
услови 

Возачка дозвола од категориите „Б“, „Ц“, 
„Д“ и „Е“ 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење 

Работни задачи и 
обврски 

- управува и ги одржува службените возила на 
Факултетот, врши ситни поправки на возилата; 

- се грижи за исправноста, навремено извршување на 
поправките на возилото и редовно ја одржува 
хигиената во возилото; 

- по налог на деканот или продеканот за финансии 
врши превоз на вработените со автобус на 
Факултетот; 

- поднесува месечен извештај за поминатите 
километри со возилото, за потрошеното гориво и 
потрошениот материјал; 

- се грижи за навремено доставување на поштата и 
нејзината сигурност; 

- врши пријавување-одјавување на вработени во 
Агенцијата за вработување, Фондот за ПИОМ и 
Фондот за здравствено осигурување и подига сини 
картони за вработените. 
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Реден број 36 

Шифра ОБН 04 01 А01 006 

Ниво А1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Хаусмајстор 

Број на извршители 1 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образование Основно/средно образование 

средно образование-средно гимназиско, 
средно стручно образование 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели поправка на оштетени, дотраени или 
нефункционални делови од водоводната, 
топлинската, електричната или санитарната 
инсталација, одржување на објектот и зелените 
површини во кругот на Факултетот 

Работни задачи и 
обврски 

- се грижи за исправноста на водоводната и 
канализционата мрежа (поправка на славини, 
инсталации, чешми, казанчиња и др.), за исправноста 
на електричната инсталација и врши поправка и 
одржување на инвентарот (столчиња, клупи, бироа, 
шкафови и др.), одржување на кровната 
конструкција; 

- ги одржува сите електроинсталации, поедноставни 
електрични апарати, сијалични и приклучни места; 

- ја контролира точноста на искористената 
електрична енергија, вода и топлинска енергија со 
проверка на броилата и фактурираната количина; 

- води дневник за извршени работи и потрошен 
материјал и врз основа на дневникот поднесува 
тримесечен извештај; 
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- се грижи за хигиената на паркот околу објектот, 
редовно ги наводнува зелените површини во паркот, 
ја коси тревата, расадува, засадува и пресадува 
различни видови цвеќиња; 

- се грижи за техничко одржување на опремата и 
инсталацијата на парното греење и на се она што 
технолошки е поврзано со него, а во зимскиот период 
се грижи и превзема соодветни мерки за да не дојде 
до замрзнување на парното греење, а со тоа и пукање 
на грејните тела; 

- врши и други работи што произлегуваат од 
природата и карактерот на неговата работа и по налог 
на деканот, продеканите и секретарот на Факултетот. 
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Реден број 37 

Шифра ОБН 04 01 А01 002 

Ниво А1 

Назив и/или звање 
на работното место 

Хигиеничар 

Број на извршители 6 

Одговара пред 

 

Секретар 

Вид на образовние Основно/средно образование 

 

Дополнителни 
услови 

 

Работни цели обезбедува ефикасно и ефективно работење 

Работни задачи и 
обврски 

- ја одржува хигиената во сите простории на објектот 
и во дворното место; 

- се грижи за цвеќињата и другите растенија; 

- се грижи за правилно и рационално користење на 
доделените средства за хигиена; 

- врши редовна проверка на инвентарот, на 
инсталациите и на опремата и известува за нејзините 
недостатоци и дефекти; 

- врши и други работи што произлегуваат од 
природата и карактерот на работата и по налог на 
деканот, продеканите или секретарот. 
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                                         IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 30 

Овој Правилник може да се изменува и дополнува во согласност со член 22 од 
Правилникот за содржината и начинот на подготовката на актите за внатрешна 
организација и систематизација на работните места, како и содржината на 
функционалната анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 11/2015). 

 

Член 31 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 
внатрешна организација и систематизација на работните места на Факултетот за 
безбедност – Скопје, бр. 42-0701/83 од 28.07.2008 година, Одлука за измена на Правилник 
за организација и систематизација на работните места, бр. 02-119/1 од 12.02.2015 година, 
Одлука за измена на Правилник за организација и систематизација на работните места, бр. 
02-148/1 од 18.02.2015 година. 

 

Член 32 

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по 
добиена согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

 

        Д е к а н 

 

                                                                                                     Проф. д-р Оливер Бачановиќ 
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Табеларен приказ на наставници по катедри: 

 

Катедра за криминалистички науки 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

8 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

4 

 

 

Катедра за полициски науки 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

7 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

3 

 

 

Катедра за безбедност во приватниот сектор 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

5 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

2 
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Катедра за безбедносни науки 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

8 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

4 

 

 

Катедра за кривично-правни и криминолошки науки 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

8 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

4 

 

 

Катедра за општетствено-политички и правни науки 

 

 

Назив на извршители Образование Број на 
извршители 

Наставно-научни 
работници 

Докторат во 
областа 

14 

Соработници/Асистенти 
докторанти 

VI/A степен или 
VII/A степен 

4 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

НА РАКОПИСОТ „ДИПЛОМАТИЈА“ ОД АВТОРОТ ПРОФЕСОР Д-Р ВЛАДИМИР 
ОРТАКОВСКИ ОД ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 Ректорската управа на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ Битола со одлука 
број14-1592/6 од 14.11.2016 година го прифати предлогот на Деканатската управа на 
Факултетот за безбедност - Скопје за рецензенти на ракописот „Дипломатија“ од 
авторот професор д-р Владимир Ортаковски да се изберат професор д-р Снежана 
Никодиновска Стефановска, редовен професор на Факултетот за безбедност - Скопје 
на Универзитетот „Свети Климент Охридски“ - Битола и професор д-р Ѓорѓи 
Тоновски, редовен професор на Правниот факултет Кичево на Универзитетот 
„Свети Климент Охридски“ – Битола.  
 Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го прочитавме 
ракописот, со особено задоволство го доставуваме следниот  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

I. Обем, содржина и структура на делото 
 
 Трудот „Дипломатија“ од авторот професор д-р Владимир Ортаковски претставува 
ракопис работен според содржините предвидени како наставна материја по предметната 
програма Дипломатија и меѓународно преговарање, како и според значителни делови од 
предметните програми Дипломатија и меѓународна безбедност, Дипломатија и 
разузнавање, Превентивна дипломатија и безбедност на Факултетот за безбедност Скопје. 
Содржините на трудот се користат и на соодветни предмети на Вториот цуклус 
(Меѓународно преговарање и видови дипломатија) и Третиот циклус на студии на 
Факултетот за безбедност и на Правниот факултет во Кичево. Обемот на ракописот 
изнесува 120 страници. Проблематиката е опфатена во шест глави, кои се поделени според 
логична структура на 67 наслови и поднаслови. Користена е обемна литература од 
странски и домашни автори. По основниот текст се поместени селектирана 
библиографија, со 125 библиографски единици, и индекс на автори и поими. Содржински 
текстот е поделен во шест глави/теми систематизирани во наслови и поднаслови што ја 
чинат обработената материја прегледна:  

1. Појмовно определување и дефинирање,  
2. Развојот на дипломатските методи,  
3. Од „старата“ кон „новата“ дипломатија,  
4. Кодификација на дипломатското и конзуларното право,  
5. Видови дипломатија,  
6. Дипломатски начини за решавање на споровите.  

Во првата глава насловена „Појмовно определување и дефинирање“ авторот се 
задржува на дефинирање на предметот на дипломатијата и на карактеристиките кои го 
отсликуваат способниот дипломат. Авторот укажува дека со зборот дипломатија се 
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означуваат различни работи. Понекогаш таа се употребува како синоним за надворешна 
политика  или преговори. Исто така зборот дипломатија може да означува процес и 
машинерија со кои се водат преговори, гранка на надворешна служба и вештина во 
водењето на меѓународните преговори. Со оглед на намените на овој труд авторот се 
определува да го употребува зборот дипломатија дефиниран како „управување со 
меѓународните односи преку преговарање; тие односи се регулираат и управуваат со 
амбасадори и пратеници; под дипломатијата ја подразбираме работата и вештината на 
дипломатите“. 

Понатаму авторот се задржува на дефинирањето на дипломатијата и дипломатите 
во поширока и во потесна смисла. Во третиот последен наслов од првата глава 
Карактеристики на способниот дипломат, авторот детално ги разработува моралните 
и интелектуалните квалитети кои треба да ги поседува еден способен дипломат. Авторот 
со право укажува дека вештината на преговарање бара комбинација на посебни квалитети 
кои не секогаш можат да се најдат кај просечен политичар ниту кај просечен човек. Покрај 
интелигенцијата, знаењето, разборитоста, мудроста, шармот, работливоста, храброста и 
тактичноста кои се карактеристики на „идеалниот дипломат“ авторот истакнува дека 
таквиот дипломат треба да има и повеќе посебни квалитети. Меѓу нив ги наведува: 
веродостојноста, прецизноста односно точноста, ладнокрвноста, доброто расположение, 
трпението, упорноста, скромноста и лојалноста. Но, авторот укажува дека овие квалитети 
треба да се анализираат во контекст на времето и местото на вршење на дипломатската 
служба.  

Втората глава од трудот, како што кажува и самиот наслов, „Развој на 
дипломатските методи“ е посветена на историскиот приказ на развојот на дипломатијата 
односно преговарањето. Овој дел од трудот има повеке наслови и поднаслови кои се 
логично и хронолошки поврзани. Анализата на развојот на дипломатијата односно 
дипломатските методи, авторот ја започнува во далечната историја обработена во првиот 
наслов. 

Вториот наслов Дипломатските методи во античка Грција содржи два 
поднаслови во кои авторот го анализира придонесот на античка Грција за развојот на 
дипломатијата (2.1.), но укажува и на слабостите кои ги пројавува грчката дипломатија во 
тој период (2.2.).  Грчките градови-држави ја усвоиле практиката за свои амбасадори да ги 
избираат најдобрите оратори кои требале да одржат долг говор пред народните собранија 
на странските градови, така што во петтиот век пред нашата ера ваквите мисии мегу 
грчките градови држави станале толку чести што достигнале одредено ниво на регуларни 
меѓусебни дипломатски односи. Во елаборирањето на придонесот на античка Грција во 
развојот на дипломатијата авторот се задржува на неизбежното дело на Тукидид 
„Историја на пелопонеските војни“ каде се зборува, меѓу другото, и за природата и 
постапката на грчките дипломатски конференции. Со право авторот констатира дека 
придонесот на античка Грција е особено во развојот на методите на преговарање. Имено 
грчките градови постојано примале и испраќале амбасадори кои биле респектабилни и 
мудри личности и во некои држави не можеле да бидат помлади од педесет години. 
Понатаму авторот дава примери за „средни опции“ кои денес ги нарекуваме неутралност и 
арбитража. Значи дека античките грци во петтиот век пред нашата ера имале развиен 
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апарат за меѓународно комуницирање со усвоен систем на договори, здружување и сојузи 
како и принципите во однос на објавување на војна, склучување мир, ратификација на 
договорите, арбитража, неутралност, размена на амбасадори како и некои правила во 
војувањето.  

Во вториот поднаслов Слабости на грчката дипломатија во античко време, 
авторот, повикувајќи се на познатиот теоретичар на дипломатијата Харолд Николсон, ја 
карактеризира грчката дипломатија како конфузна поради три причини: „древната болест 
на Грците, неслогата“, темпераментот (зборлести, без такт, и индискретни) и не успеале да 
воспостават, во нивните надворешни и внатрешни работи, вистинска распределба на 
одговорноста меѓу законодавната и извршната компонента. Како илустрација за 
доцнењето и конфузноста на грчката дипломатија авторот го дава примерот со 
преговорите меѓу Атина и Филип Македонски пред конечната грчка воена катастрофа.  

Во следниот наслов Придонесот на Рим авторот го елаборира и анализира 
придонесот на Римската империја за развојот на дипломатијата. Тој истакнува дека 
придонесот на Римјаните за дипломатијата е во областа на меѓународното право, со 
поделбата на ius civile (законот што се применува меѓу римските граѓани), ius gentium  
(законот што се применува меѓу грѓаните и странците) и ius naturale (закон што е 
заеднички за целото човештво). Авторот со право заклучува дека за човештвото, исто 
така, се значајни и нивните правни формули и сентенци, кои придонесоа за унапредување 
на сфаќањата за меѓународните односи. Понатаму се задржува на некои оригинални 
решенија во врска со приемот на странски амбасадори во Рим, вклучување одредби во 
договорите за чување заложници како гаранти за нивно извршување, како и лимитирање 
на времето за преговори. 

Придонесот на византиската дипломатија е обработен во четвртиот наслов од овој 
дел Методите на Византија. Тука авторот ги анализира трите главни методи кои ги 
практикувала Византија за да преговара со други држави и да ги промовира целите на 
својата надворешна политика. Првата метода била да се ослабнат „варварите“ преку 
поттикнување на ривалства меѓу нив. Втората, да се купи пријателството на пограничните 
племиња и народи преку субвенции и ласкање и третата метода, да се преобратат паганите 
во христијанската вера.  

Петтиот  наслов Дипломатските методи во Италија е систематизиран во пет 
поднаслови: 5.1. Дипломатијата во Венеција; 5.2. Натпреварот на италијанските мали 
држави; 5.3. Придонесот на Николо Макијавели; 5.4. Воспоставување постојани 
дипломатски мисии; и 5.5. Дипломатските методи за време на Ренесансата. Во анализата 
авторот наведува дека две дипломатски функции биле сметани за суштински во 16-тиот 
век. Прво, во време кога не постоел дневен печат ниту странски дописници, амбасадорите 
биле сметани пред се како извори на новости и од нив се очекувало испраќање на детални 
информации. Второ, голема важност се придавала и на брзиот прием на вестите, што 
амбасадорите ги држело под голема тензија за неопходно постојано присуство во близина 
на монархот, за време на неговата кампања, дури и кога одел на јавање или се одмарал. 
Авторот истакнува дека во 15-тиот и 16-тиот век за време на Ренесансата кај 
италијанските држави посебен развој доживеала вештината на преговарање, кај 
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преговорите што воделе кон договори, во системот на конференциска дипломатија, како и 
во прашањата за старешинството на амбасадорите. 

Последниот шестти наслов во оваа глава Францускиот систем е поделен на 
поднаслови: 6.1. каде се анализира придонесот на Хуго Гроциус, познат научник и „татко 
на меѓународното право“, но и политичар и дипломат; 6.2. придонесот на Кардиналот 
Ришеље кој за прв пат формира Министерството за надворешни работи, со што е 
постигнато водењето на надворешните работи да се врши само со еден глас, а не од хор на 
дисонантни гласови. Тој го промовира концептот дека дипломатијата не е само ad hoc 
активност туку континуиран процес. Во поднасловот 6.3. авторот го елаборира 
придонесот на Шарл Морис де Таљеран, како добар пример за вешт дипломат, кој 
поседува и „камелеонски“ карактеристики и кој им служи на државните интереси, 
односно на надворешната политика на Франција во тоа време. Во овој дел, во поднасловот 
6.4. авторот резимирано ги дава карактеристиките на француските дипломатски методи 
(учтивоста, достоинственоста, постојаноста и постепеноста), под што се подразбираат 
теоријата и практиката на меѓународното преговарање, прифатени од европските земји за 
време на 17-от, 18-от и 19-от век.  

Во третата глава од трудот „Од ‘старата’ кон ‘новата’ дипломатија“ авторот ги 
разгледува и споредува карактеристиките на старата и новата дипломатија. Во првиот 
наслов: Рамнотежата на сили и концертот на Европа авторот истакнува дека сојузот 
на европските големи сили (Британија, Русија, Австрија, Прусија, Франција), наречен 
„Концерт на Европа“, беше предвидено да ги донесува сите важни одлуки; внатрешните 
промени кај некој член на Концертот мораше да бидат санкционирани од големите сили; 
големите сили нема да претставуваат предизвик една за друга; Концертот ќе ги решава 
сите спорови. Во име на принципот на легитимитет, се развиваше практика на 
интервенција, како начин да се задушат револуционерните движења.  

Во второт наслов авторот ги изложува „Карактеристиките на старата 
дипломатија“, при што првата основна карактеристика е дека а) во историјата на новиот 
век Европа беше главниот континент каде се развиваа дипломатските односи. Како 
следни карактеристики на старата дипломатија се: б) таа по правило се водела меѓу 
големите и малите сили чии дипломатски активности биле насочени кон регулирање на 
нивните битни интереси; в) принципот на интервенција на големите сили, кои имале 
општа одговорност за контролата на однесувањето на малите земји и за зачувување на 
мирот меѓу нив; г) во секоја европска земја се основа професионална дипломатска 
служба според помалку или повеќе ист модел; д) преговорите мораат да бидат 
постојани и доверливи.  

Во третиот наслов од овој дел „Американската дипломатија до Првата светска 
војна“ авторот ги систематизира и прави оригинална синтеза на американската 
надворешна политика за време на неколку американски претседатели. Тој констатира дека 
подемот на САД како голема сила беше следен и од порастот на нејзиното влијание во 
развојот на дипломатските методи. Дипломатија на „големиот стап“ е израз кој почна да 
се употребува на почетокот на 20-от век во опишувањето на политиката на американскиот 
претседател Теодор Рузвелт (Theodore Roosevelt). Се работи за мирољубиво водење на 
преговори, но со истовремено присутна закана дека ќе се употреби воена сила, односно 
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„големиот стап“. Авторот укажува дека САД го употребија „големиот стап“ за време на 
друг вид на дипломатија, т.н. „каналска дипломатија“, во врска со прокопувањето на 
Панамскиот канал низ Централна Америка. Терминот „доларска дипломатија“ ја 
опишува американската политика, особено за време на претседателот Вилијам Хауард 
Тафт (Villiam Howard Taft), да ги унапреди целите на својата надворешна политика во 
Латинска Америка и Источна Азија со употреба на економската моќ, при што 
употребените долари можат да постигнат резултати како во војна, но без борба. Терминот 
морална дипломатија е вид на дипломатија предложен од американскиот претседател 
Вудро Вилсон (Woodrow Wilson) за време на кампањата за избор на претседател што ја 
водеше во 1912 година. Тој моралната дипломатија ја дефинира како систем во кој САД 
даваат поддршка само на земји чии морални верувања и принципи се аналогни на 
моралните принципи на Вашингтон.  
 Во четвртиот наслов од оваа глава, авторот елаборира дека во теоријата на 
дипломатијата за природата и целта на дипломатијата постојат две јасно различни струи 
на мислења. Тие се наречени: а) воена или херојска дипломатија; и б) трговска или 
меркантилна дипломатија.  Првото сфаќање на дипломатијата, кое развива образец на 
воена политика на преговарање, смета дека целта е „водење на војна со други средства“. 
Второто сфаќање на дипломатијата е дека таа претставува „помош на мирната трговија“. 
Преговорите, според првото сфаќање, се водат и се успешни само доколку претставуваат 
борба во која едната страна победува а другата губи. Второто сфаќање целта на 
дипломатијата и природата на нејзините установи, вредности и однесување ги гледа во 
бенефитот што им го носат на корисниците. Во преговорите меѓу две страни, и кога 
постојат големи и „непомирливи“ разлики меѓу нивните интереси, секогаш може да се 
најде заеднички именител, макар и најмал. Ова сфаќање преговарањето го прима, 
насочува, толкува и разбира како намалување на разликите преку пронаоѓање на интереси 
во кои постои блискост.  

Двете теории се согласуваат дека преговорите се многу битен елемент во 
дипломатијата. Но, авторот потенцира дека тие се категорични во своето различно 
сфаќање на целите и начините на преговарање. Првата го отфрла уверувањето на втората 
за врвното значење на искреноста и довербата. Втората тешко може да ги вклучи 
присуството и влијанието на моќта врз воспоставувањето, текот и исходот на 
преговарањето.  

Во четвртата глава насловена „Кодификација на дипломатско и конзуларно 
право“ авторот ги прикажува и анализира Виенската конвенција за дипломатски 
односи од 1961 година и Виенската конвенција за конзуларни односи од 1963 година. 
Тој истакнува дека со овие две конвенции е извршена успешна кодификација и 
прогресивен развој на меѓународното обичајно право во овој дел. Тоа се должи на 
постоечката стабилност на основните правила на дипломатското право, која траеше 
подолго од 200 години, како и на ефективноста на реципроцитетот како санкција за 
евентуално неприфаќање. Воспоставувањето на дипломатски односи и на постојани мисии 
се случува со заемна согласност, при што секоја држава е и држава на испраќање и држава 
на прием на дипломатска мисија.  
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Авторот нагласува дека со донесувањето на Виенската конвенција за дипломатски 
односи се надминаа повеќе непрецизности во правилата, од кои произлегуваа и одредени 
ризици: а) некои држави да ги користат своите амбасади за реализирање на нелегитимни 
цели, или некои држави да ги вознемируваат дипломатските мисии на други држави; б) 
традиционалните дипломатски институции да не бидат прифатени од бројните нови 
држави во Африка и Азија кои настануваа во процесот на деколонизација; в) постојните 
правила би биле несоодветни за справување со проблемите што произлегуваат од 
големииот пораст на бројот на дипломатите во главните градови на државите.  
 Авторот истакнува дека конзулатите настанале во интерес на трговијата меѓу 
државите и поради заштита на своите граѓани во странство. Тој елаборира дека во 
практиката постои кумулација на конзуларните и дипломатските функции, при што 
конзулите во некои случаи вршат и дипломатски функции, а дипломатските мисии многу 
често во својот состав имаат и конзуларни одделенија. Сите држави имаат право заемно да 
одржуваат конзуларни односи, што не значи дека е нивна обврска тоа да го прават. 
Конзуларните односи се воспоставуваат со заемна согласност. Генерално, постоењето на 
дипломатски односи го вклучува и востановувањето на конзуларни односи, а истите 
можат да продолжат и после прекинот на дипломатските односи.  

Во петтата глава „Видови дипломатија“, во повеке наслови и поднаслови 
авторот ги анализира разните видови дипломатија. Во насловот 1. ја елаборира тајната и 
јавната дипломатија каде укажува дека дури и кога дипломатијата се води отворено, 
определен степен на доверливост е неопходен и пожелен. Понатаму, во насловот 2. ја 
обработува разликата меѓу формалната и неформалната дипломатија каде преку 
примери прикажува повеќе видови на неформална дипломатија како што се т.н. 
„дипломатија во гардероба“, „пинг- понг дипломатија“ и „дипломатија на втор колосек“.  

Третиот и четвртиот наслов се однесуваат на мултилатералната дипломатија. Во 
третиот наслов се разгледуваат компаративно мултилатералната дипломатија пред Првата 
светска војна и меѓу двете светски војни. Се анализираат факторите што доведоа до брз 
развој на мултилатералната дипломатија. Во четвртиот дел насловен „Процедурални 
прашања во мултилатералната дипломатија“ авторот ја истакнува важноста на некои 
елементи кои се дел од процедурата (место на одржување на конференцијата, седиште на 
органзацијата, учесници, дневниот ред на конференцијата).  

Следниот наслов (5.) Самит-дипломатија е израз кој се употребува последниве 
децении, за кој авторот истакнува дека се однесува на состаноци на највисоко ниво - меѓу 
шефови на држави или влади или други лидери кои вршат ефективна власт во некоја 
земја. Некои самити имале големо влијание врз светската историја, како што се средбите 
на „големите тројца“, претседателите на САД, Франклин Делано Рузвелт (Franklin Delano 
Roosevelt), советскиот лидер Јосиф Висарионович Сталин и британскиот премиер Винстон 
Черчил (Winston Churchill) во Техеран, Јалта и Потсдам во текот на Втората светска војна. 
На овие периодични средби тројцата лидери на антихитлеровата коалиција ја договараа 
заедничката стратегија за успешно завршување на војната против Германија и нејзините 
сојузници, казнувањето на Германија, преуредување на повоена Европа, за санирање на 
последиците од војната, воспоставување на повоениот поредок, формирање на 
Обединетите нации.  
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Понатаму, авторот ги сумира аргументите за и против самит дипломатијата. Таа 
има голем симболичен и пропаганден потенцијал, што спаѓа меѓу аргументите во полза 
на самит дипломатијата. Со одржување на самитите можат да бидат остварени дел од 
функциите во дипломатијата: а) промовирање на пријателски односи; б) разјаснување на 
намери; в) собирање на информации; г) вршење на дел од конзуларните работи; д) 
преговарање. Од друга страна, тој ги набројува и следните аргументите против самит 
дипломатијата: а) шефовите на држави или влади во своите држави се конечна инстанца 
за сите поважни политички прашања; б) тие не поседуваат знаење за деталите на 
политиката; в) повеќето од нив имаат нагласено изразена суета; г) чувствителни се кога се 
работи за потребите на нивните колеги претседатели на држави или влади; д) нивните 
активности ги следи голем публицитет; ѓ) финансиските трошоци на самит дипломатијата 
се изразито големи.  

Во поднасловот 5.1. авторот ја обработува дипломатијата за време на „работните 
погреби“, која е карактеристична во поново време. Таа се однесува на средбите што при 
погребите на големи државници ги остваруваат бројните присутни лидери на држави. Тие 
се исклучително корисни во дипломатијата, не само за испраќање на дипломатски 
сигнали, туку и за сите видови (и тајни) разговори. Погребите од овој вид, означени како 
„државни погреби“, претставуваат можност актуелните претседатели на држави или влади 
да ги прекинат постојните ангажмани и да дискутираат за ургентни актуелни прашања.  

Авторот ги истакнува предностите на „работните погреби“ како ad hoc самити. 
Прво, присутните лидери имаат изговор да ја напуштат вообичаената програма на своите 
активности и да водат итни разговори за тековни прашања со лидери на други држави во 
посебни околности кои нема да поттикнат големи очекувања кај јавното мислење. Второ, 
одлуката да се присуствува не би требало да биде проблематизирана бидејќи таа е 
предизвикана од виша сила. „Работните погреби“ овозможуваат шефовите на држави или 
влади да остварат бројни средби и размена на мислења, па и да склучат договори со 
колегите од други земји, вклучително и со оние со кои имаат затегнати, или практично 
непостоечки односи. Тие се одлично покритие за дискретни консултации на земји меѓу 
кои има спор, за да побараат излез од блокадата во која дошле нивните преговори.  

Превентивната дипломатија (6.) авторот ја објаснува преку дефинициите во 
Агендата за мир на Бутрос Бутрос Гали и ја анализира мировната мисија на ОН 
УНПРОФОР/ УНПРЕДЕП во Република Македонија (1993-1999 година) како добар 
пример за превентивна дипломатија. Во 1992 година тогашниот генерален секретар на ОН 
Бутрос Бутрос-Гали (Boutros Boutros-Ghali) го употребува овој термин за „превентивно 
распоредување“ на мировните сили на ОН меѓу државите или во границите на една 
држава, без притоа да е неопходна согласноста на двете страни. Превентивната 
дипломатија претставува акција да се спречи настанување на спор меѓу страните, 
ако веќе има спор да се спречи негова ескалација, и да се спречи ширење на судирот 
ако веќе избил. Не е тешко да се види кога конфликтот прераснува во фаза на насилство 
и ескалира, но не е лесно претходно да се оцени кога тој станува доволно сериозен за да 
интервенира трета страна. Авторот со право заклучува дека основниот предизвик на 
превентивната дипломатија е како раното предупредување (early warning) да се претвори 
во рана акција.  
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Седмиот наслов во овој дел се однесува на Новата јавна дипломатија, која ги 
надминува рамките на меѓудржавна дипломатија и ги дефинира односите на една влада 
со народот на друга земја. Се однесува на влијанието што една влада настојува да го 
оствари, на организиран начин, за да создаде позитивна слика за неа во други држави. 
Авторот заклучува дека основна разлика меѓу традиционалната и јавната дипломатија е 
таа што првата се однесува на односи меѓу претставници на држави или други 
меѓународни актери; додека втората е насочена кон општата јавност во странски заедници 
и на специфични неформални групи, организации и поединци.  

Во шестата глава насловена „Дипломатски начини за решавање на споровите“, 
авторот тргнува од основната поделба на политички и правни спорови, а притоа 
истакнува дека кај споровите може да постои комбинација на наведените, како и на други 
компоненти. Тој ја истакнува разликата во начините за мирољубиво решавање: 
политичките спорови се решаваат со дипломатски методи, а правните спорови од 
страна на меѓународен суд и арбитража.  

Авторот истакнува дека преговорите се водат според начелото на суверена 
еднаквост и рамноправност на државите, од овластени претставници на државите кои се 
во спор и кои, со размена на мислења, во директен контакт, настојуваат да изнајдат 
решение за спорот. Директни преговори меѓу страните во спор се водат „повлечено“, 
далеку од очите на јавноста, со што преговарачите имаат поголем маневарски простор. За 
евентуално да дадат резултат, тие треба да се водат трпеливо, преку дипломатски канали. 
Директните преговори по правило ги води Министерството за надворешни работи.  

Следната фаза, кога се формулира рамката на спогодбата, се однесува на 
усогласување околу основните (темелните) начела на договорот што би се постигнал. 
Преговорите можат да бидат успешни, кога врз основа на заемни отстапки страните ќе 
постигнат компромис, или кога едната страна ќе ги прифати ставовите на другата. Добар 
пример за постигната успешна формула е „една земја – два системи“, со која се решени 
односите меѓу НР Кина и Обединетото кралство во врска со поранешната британска 
колонија Хонг Конг.  

Добрите услуги и посредувањето авторот ги разгледува во насловите 2 и 3, додека 
учеството на голема сила како трета страна го обработува во насловот (4.). Добрите 
услуги се активираат поради заостреност на односите меѓу страните во спорот, или заради 
неуспешноста на директните преговори. Тие се користат само со согласност на двете 
страни кои имаат спор. „Добри услуги“ може да дава друга држава, меѓународна 
организација или истакната личност (на пр. Генералниот секретар на ОН). Авторот 
истакнува дека давателот на добри услуги начелно е неутрална, непристрасна страна, во 
која страните во спорот имаат доверба. Третата страна настојува да ги спои двете страни 
заедно, за да ги решаваат нивните разлики преку преговори. Постапката на добри услуги, 
за разлика од посредувањето, има ограничена функција да ги спои заедно страните во 
спорот, при што давателот на добри услуги се среќава посебно со секоја од страните во 
спорот.  

Авторот со право истакнува дека посредувањето од добрите услуги се разликува 
со активно учество на третата страна. Посредникот има неутрална позиција во однос на 
страните во спорот и нивните интереси. Од посредникот, кој активно и директно 
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учествува во решавањето на спорот, се очекува да даде конкретни предлози за суштински 
прашања во врска со спорот. Но, тие предлози немаат обврзувачка сила за страните во 
спорот, кои можат да ги прифатат или да ги одбијат. Во практиката не е лесно да се 
разграничат посредувањето и давањето добри услуги. Можно е активностите на третата 
страна да започнат како давање на добри услуги, а потоа да се трансформираат во 
посредување.  

Авторот го издвојува и посебно го елаборира случајот кога третата страна е 
голема сила, која може активно да интервенира и да влијае врз ситуацијата на 
теренот, комбинирајќи ја дипломатијата со методи кои некоја од страните во судир ги 
чувствува како принуда. Применувајќи ја комбинацијата на „стап и морков“, една или 
повеќе големи сили може да ги натераат страните во судир да пристапат кон сериозни 
преговори.  

„Шатл дипломатијата“ (поднаслов 4.1.) е една од поновите дипломатски методи, 
во која се комбинираат тајните преговори со јавното движење на дипломатите. Таа 
најчесто се врши од трета страна која служи како посредник меѓу страните во судирот, 
кои инаку не комуницираат меѓусебно. Во тој процес вообичаено е посредникот да 
презема последователни патувања (“shuttling”) од една до друга локација на страните во 
конфликт. По правило до тоа доаѓа кога страните што треба да преговараат се во 
непријателски однос, понекогаш во време кога завршува нивниот оружен судир, а 
иницијатор и посредник е голема сила која може да иницира и  направи продор кон 
решавање на конфликтот, но притоа комуникацијата останува тајна и индиректна. 
Настанувањето на овој вид дипломатија е поврзано со активностите на државниот 
секретар на САД Хенри Кисинџер (Henry Kissinger) по Октомвриската војна на 
Израел со Египет и Сирија во 1973 година. Настојувајќи ургентно да постигне 
дезангажирање на израелските со египетските, односно сириските, сили, тој леташе 
повеќе пати меѓу главните градови на овие земји, во два турнуси во текот на седум месеци 
по завршувањето на оружените судири. Оваа „шатл дипломатија“ на Кисинџер беше 
успешна, таа резултираше со постигнување на реално можните чекори: привремена 
спогодба за дезангажирање на Египет и Израел, како и со спогодба за дезангажирање меѓу 
Израел и Сирија.  

Еден од најпознатите примери за успешна „шатл дипломатија“ се Преговорите во 
Кемп Дејвид, САД (Camp David, USA) во септември 1978 година, кога египетскиот 
претседател Анвар ел Садат (Anwar el-Sadat) и израелскиот премиер Менахем Бегин 
(Menachem Begin) ја потпишаа историската мировна спогодба меѓу двете земји, со активна 
улога на американскиот претседател Џими Картер (Jimmy Carter) како посредник.   

Во поднасловот 4.2. авторот го анализира мировниот договор во Дејтон како 
посебна студија на случај, со кој не само што беше завршен оружениот конфликт во Босна 
и Херцеговина, туку беше постигната сеопфатна спогодба за постоење на нова државна 
заедница. Преговорите во Дејтон во 1995 година донесоа нов „материјал“ за видовите на 
дипломатија. Тие беа наречени мировни разговори на близина (Proximity Peace Talks) 
бидејќи се водеа во кругот на американската воздухопловна база во Дејтон во која 
зградите на трите преговарачки страни, кои не преговараа директно меѓу себе, беа една од 
друга оддалечени само по десетина метри. Но делегациите кои ги предводеа Слободан 
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Милошевиќ, Фрањо Туѓман и Алија Изетбеговиќ не комуницираа ниту со јавноста, беа 
изолирани и беа под силен притисок преговорите да траат се до постигнување на 
спогодбата. Американските претходни услови кои, иако со протести, беа прифатени од 
тројцата претседатели, беа дека тие: а) имаат полни овластувања да ја потпишат 
спогодбата; б) имаат обврска да останат се до постигнување на спогодбата; в) нема да 
даваат изјави за медиумите. „Господарите на војната“ во поранешна Југославија не беа 
ниту господари на своето слободно движење од 1-21 ноември 1995 година во Дејтон, ниту 
пак можеа да ги напуштат преговорите во американската воена база без да постигнат 
резултат.  

Во петтиот наслов во овој дел, авторот посебно се задржува на „спорот околу 
името“ што постои меѓу Грција и Република Македонија како на невообичаена, актуелна 
и важна студија на случај. Најпрво определува дека спорот е „мешовит“, во смисла дека во 
делот во кој е политички спор, тој треба да се решава со методи на дипломатијата, додека 
во делот во кој е правен спор, тој се решава според нормите на меѓународното право. 
Анализирајќи го спорот сеопфатно, во осум наслови и поднаслови, авторот го изнесува и 
елаборира ставот дека никој нема „авторско право“ врз имињата на државите во 
меѓународното право. Неприфатлив е ставот на Грција која настапува од позиција на 
„сопственик“ на името Македонија. Тој наведува бројни примери дека многу места во 
светот, вклучително држави и градови, имаат исти имиња како други места, држави и 
градови.  

Авторот потенцира дека приемот на Република Македонија во ОН претставува 
преседан во ОН и на меѓународното право. Со наметнување на два дополнителни услови - 
привременото обраќање со „поранешна Југословенска Република Македонија“ за сите 
цели во Обединетите нации и обврската таа да преговара со друга држава за своето име – 
кои не се содржани меѓу условите за прием во членот 4 став 1 од Повелбата, ООН ги крши 
соодветните одредби на својата Повелба и на Виенската конвенција за претставување на 
државите во нивните односи со меѓународни организации од универзален карактер.  

Авторот ги анализира целта и суштината на Привремената спогодба (Interim 
Accord) меѓу Грција и Македонија, во сила од 13 октомври 1995 година, сумирајќи која од 
страните што „добила“ а што „изгубила“ со овој меѓународен договор. Тој ги анализира и 
Тужбата на Македонија против Грција пред Меѓународниот суд на правда (на 17 ноември 
2008 година), за кршење на член 11(1) од Привремената спогодба, како и Пресудата на 
Меѓународниот суд (објавена на 5 декември 2011 година). Авторот дава свое видување за 
можните следни чекори што во врска со овој спор треба да ги преземе македонската 
дипломатија.  

 
II. Мислење и предлог 

Tрудот е поделен на шест глави кои се меѓусебно поврзани и претставуваат една 
целина. Истиот има висок квалитет и ги исполнува сите потребни критериуми да биде 
печатен како учебник. Во трудот е видливо повеќегодишното искуство на авторот како во 
педагошката работа со студентите, така и како научен работник во оваа област.  
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Трудот претставува плод на повеќегодишната работа и практично искуство на 
авторот, кој на почетокот на својата професионална кариера работел во Републичкиот 
секретаријат за односи со странство (1978-1984 година). Тој е редовен професор на 
Факултетот за безбедност и наставник по предметот Меѓународно јавно право, кој го 
предаваше и на Правниот факултет во Кичево на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
и на Правниот факултет на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.  

Трудот е напишан на јасен и разбирлив начин, што го прави достапен до 
студентите, оние кои работат на проблематиката на дипломатија и меѓународни идноси, 
како и на широк круг читатели. Текстот и излагањето на содржините се јасни, 
терминолошки и концепциски, и на многу солиден начин се илустрирани со примери и 
случаи. Тие се соодветни на критериумите и високите стандарди на универзитетски 
учебник.  

Учебникот претставува оригинален труд што изобилува со богатство од 
информации, содржински иновации, афирмирање на знаењето за областите што ги 
покрива и со својот конзистентен педагошки пристап. Тој е содржински кохерентен, 
методолошки добро поставен, темелен во поставувањето на темите. Начинот на 
прикажување на материјата е едукативен и доволно јасен. Посебна вредност на трудот 
претставуваат прикажаните карактеристични случаи, кои ги појаснуваат изложените 
категории.  

Учебникот систематично и сеопфатно ја објаснува материјата за која често се чита 
или слуша во медиумите, а сепак мал број на луѓе се за неа детално и стручно 
информирани. Тој е адресиран и до најшироката јавност, како атрактивен и компетентен 
извор, за запознавање со развојните процеси на дипломатијата, како наука и како вештина, 
во современиот свет.  

Референците наведени од страна на авторот како користена литература покажуваат 
дека трудот се темели како на втемелени така и на современи научни парадигми и истата 
му овозможува на читателот подлабоко да навлезе во оваа проблематика. Во 
презентирањето на материјата се користи широка литература, во која се застапени 
најпознатите светски автори од областа, поради што учебникот заслужува мошне висока 
научна и стручна оценка и претставува вистински и оригинален придонес во својата 
област.  

Според согледаните научни, методолошки, апликативни и педагошки вредности, 
ни претставува посебна чест и задоволство да предложиме учебникот „Дипломатија“ од 
професор д-р Владимир Ортаковски да се објави и да биде користен како 
универзитетски учебник на Факултетот за безбедност - Скопје. 

      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

Редовен проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска, с.р.  
     
   Редовен проф. д-р Ѓорѓи Тоновски, с.р.  
 
Скопје, 28 ноември 2016.  
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ 
ХИРУРГИЈА, ОРТОПЕДИЈА И ОФТАЛМОЛОГИЈА  НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - 

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – БИТОЛА 

 

Врз основа на Конкурсот за избор во насловно звање на Ветеринарниот факултет во 
Битола објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и “Коха” на ден 07. 11. 2016 
година, Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” Битола, на седницата одржана на ден 22.11.2016 година донесе 
одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник од областите 
Хирургија, Офталмологија и Ортопедија во следниот состав: 

1.  Проф. д-р Динко Динев - претседател, Ветеринарен факултет - Стара Загора, 
Бугарија  

2. Доц. д-р Петар Аврамовски -  член, ЈЗУ Клинички центар „Др. Трифун 
Пановски“ – Битола 

3. Проф. д-р Живко Гацовски - член, Ветеринарен факултет - Битола 
 

           На распишаниот конкурс за избор во насловно звање на од областа Хирургија, 
Офталмологија и Ортопедија се јави 1 кандидат и тоа: 

  

1. Д-р Панче Дамески, ДВМ 
 

Биографија на кандидатот 

 

  1. Кандидатот д-р Панче Дамески,  Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, 
роден на 20.02.1968 година во Прилеп, со место на живеење на ул. Браќа Миладиновци 
231-1, Прилеп 

• Дипломирал на Ветеринарниот факултет во Загреб 1993 год. 
• Постдипломски студии – Патологија и одгледување на домашни месојади, завршил во 
2000 год. на Ветеринарниот факултет во Загреб, и се стекнал со звањето магистер 
• Докторски студии на ветеринарни науки од областа хирургија, офталмологија и 
ортопедија запиша во академската  2015/16 година на Ветеринарниот факултет во Загреб. 
Во 2016 успешно ја брани својата докторска дисертација и се здобива со научната титула 
Доктор на ветеринарни науки од областа Хирургија, Офталмологија и Ортопедија. 
• Одлично познава еден од светските јазици (англиски) 



158 
 

•  Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet);  
•  Работно искуство:  
• Од 1995 – 2000 ЈП Ветеринарна Станица – Прилеп  
• Од 2000 – 2006 – Ветеринарна клиника „Дамески Ветерина“ Прилеп 
• Од 2006 – 2012 – Собрание на РМ, пратеник 
• Од 2012 до денес вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во 
научното поле Ветеринарна медицина за научната област Хирургија, Офталмологија и 
Ортопедија.  
 

Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

Научното постигнување на д-р панче Дамески е во областа хирургија, офталмологија и 
ортопедија, а особено во делот на антисепсата, припремата на операционото поле и во 
изолацијата на најчестите бактерии кои се причинители на инфекција на хируршкото 
место. 

Во својот работен век има објавено повеќе науќни и стручни трудови како прв автор и како 
коавтор. 

 

1. DAMESKI, P., А. HANDZISKA, S. LASHKOSKI, J. LATKOVSKA (1997) : 
Protrusion (Prolapse) of the third eylid gland. II интернационален симпозиум за 
репродукција на животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници, 
Постер презентација) 

2. DAMESKI, P., A. HANDZISKA, I. DAMESKA (1998) : Primary idiopatic dilatative 
cardiomyopathy in dogs. III интернационален симпозиум за репродукција на 
животните Охрид, Македонија, (Научни средби и работилници, Усмено) 

3. KOČOSKI, LJ., Z. NAJDOVSKI, T. DOVENSKI, P. TROJAČANEC, V. PETKOV, W. 

HEIDA, P. DAMESKI, V. MATEVSKI (2002): Effects of artificial induction of 

lactation on subsequent pregnancy rates in dairy cows. VII internacionalni simpozium za 

reprodukciju životinja Ohrid, Makedonija, (Znanstveni skupovi i radionice, Usmeno) 

4. KARABOLOVSKI, N., N. PEJČINOVSKA, C. ŠOKLAROVSKA, P. DODOVSKI, P. 

DAMESKI (2015):  Canine mammary tumors, prevalence and patho-histological 

classification. Horizonti; B, 2:41-49. 

5. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2015): Bacterial flora in the 

mouth of dogs in Macedonia. Veterinarska Stanica 46, 429-437. 
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6. DAMESKI, P., D. VNUK, B. HABRUN, G. KOMPES (2016): Antiseptic efficacy of 

chlorhexidine and povidone iodine rinsing lingual mucous membrane in dogs. 

Veterinarska Stanica ( во печат ). 

Кандидатот има мнгубројни учества на меѓународни и државни научни собири. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Следејќи ја целокупната активност на д-р Панче Дамески, доктор по ветеринарна 
медицина, ДВМ, во целина, Рецензентската комисија смета дека кандидатот во текот на 
неговиот работен стаж перманентно се усовршува на научно-истражувачки и стручен план 
и е успешно ангажиран во наставата. Од досегашната работа на д-р Панче Дамески може 
да се забележи дека сериозно и успешно навлегол во проучувањето на ветеринарната наука 
област хирургија, анестезиологија, ортопедија и офталмологија. 

Врз основа на Законот за високо образование, како и приложената биографија, списокот на 
приложените научни и стручни трудови, досега покажаните резултати во работата и 
личното познавање на кандидатот, рецензенската комисија едногласно предлага Д-р Панче 
Дамески да биде избран во звањето Доцент во областите 40719 - Хирургија, 40720 – 
Офталмологија, 40721- Ортопедија и 40734 - Друго на Ветеринарниот факултет при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола, бидејќи ги исполнува законските услови. 

  

 

                                                                Рецензентска комисија 

  

                        1.Проф. д-р Динко Динев - Претседател, с.р. 

 

                               2. Доц.др.Петар Аврамовски - член, с.р.  

 

                       3. Проф.др. Живко Гацовски  - член, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА SORABOTNIK VO SORABOTNI^KO ZVAWE-АСИСТЕНТ ОД 
ОБЛАСТА БОЛЕСТИ НА НЕПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ (40711) И БОЛЕСТИ НА МАЛИ 

ЖИВОТНИ (40712) НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ-  

УНИВЕРЗИТЕТ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ-БИТОЛА  

 

  Врз основа на Kонкурсот за избор на соработници на Ветеринарниот Fакултет во 
Битола објавен во дневниот весник "Нова Македонија" и "Коха" на ден 27.09.2016 година, 
Наставно-научниот совет на Ветеринарен Fакултет pri Универзитетот Св. "Климент 
Охридски" Битола, на 03.11.2016 година донесе Oдлука (br. 02-414/3 od 03.11.2016 
godina) за формирање на Рецензентска комисија за избор во соработничко звање на 
Aсистент од областа на Болести на непреживни животни (40711) и Болести на мали 
животни (40712), во следниот состав: 

 

1.  Doc. д-р Fejzula Fejzulah - Docent на Fakultetot za prehranbena 
tehnologija i ishrana, Gostivar pri Dr`avniot Univerzitet во Tetovo - 
Претседател    

 

2.  Doc. д-р Petar Avramovski - JZU Klini~ka Bolnica Dr. Trifun 
Panovski  во Битола-член 

 

3.   Vonr. Prof.  д-р  Goce Cilev - Професор на Ветеринарниот  

     Факултет pri Univerzitet Sv. Kliment Ohridski во Битола- член 

 

  По предлог на доставената документација го поднесуваме следниот 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

           На распишаниот конкурс во дневниот весник "Нова Македонија" и "Коха" од 
27.09.2016 годina за избор на асистент од областа на Болести на непреживни животни 
(40711) и Болести на мали животни (40712) се јави 1 кандидат и тоа: 

 

            1. Александар Аврамов, дипл. Доктор по ветеринарна медицина ДВМ; 

Биографски податоци 

  1. Кандидатот Александар Аврамов, дипл. Доктор по ветеринарна медицина 
ДВМ,  роден на 18. 11. 1981 година во Гевгелија, со место на живеeње на ул. Ристо Јанев 
бр 3, Гевгелија. 
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• Дипломирал на 15. 08. 2008 година на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј"  Скопје, 
Факултет за Ветеринарнa медицина, со средна оценка 8,63; 
• Doktorski studii na veterinarni nauki, oddel-BOLESTI NA 
NEPRE@IVNI I BOLESTI NA MALI @IVOTNI zapi{al vo akademskata  
2010/11 godina na Zemjodelskiot Факултет-Department za veterinarna medicina pri 
Универзитетот vo Novi Sad, R. Srbija. Momentalno ima zavr{en VI semester (treta 
studiska godina) i polo`eni site ispiti predvideni vo doktorskite studii i 
prijavena tema za doktorska disertacija so naslov PRISUSTVO NA 
BRUCELOZA KAJ ULI^NA POPULACIJA NA KU^IWA VO R. 
MAKEDONIJA.  
• Познава tri од светските јазици (angliski, германски i francuski), познавање на 
работа со компјутер (Microsoft Office, Internet);  
• Работно искуство: во периодот 2004-2006 година - доброволно учествувал во работата 
на одделението за инфективни болести  на Факултетот за Ветеринарна медицина-Skopje; 
од јуlи 2007 - juli 2008 година - волонтирал на Клиниката Доктор Налетовски-Скопје; од 
јуни 2009 - januari 2010 година - доброволно работел во Ветеринарната амбуланта-
Проданов, Гевгелијa; od Dekemvri 2010 год. - do denes - vraboten na Veterinarniot 
fakultet vo Bitola, do 2013 godina kako pomlad asistent i do 2016 godina kako 
asistent vo nau~noto pole Veterinarna medicina za nau~nata oblast Bolesti na 
nepre`ivni `ivotni i Bolesti na mali `ivotni i dr`i ve`bi po predmetite: 
Voved vo veterinarna klini~ka praksa, Klini~ka dijagnostika, Bolesti na 
kopitari i mesojadi 1 i 2, Bolesti na sviwi, Ambulantna klinika 1 i mentor e na 
letnata ferijalna praksa na studentite. Значи има 3 годишно работно искуство 
kako pomlad asistent стекнато во областа на ветеринарната медицина, neophodno 
za izbor vo sorabotnikoto zvawe-Asistent. 
 
• U~estvo na nau~ni konferncii, kongresi, simpoziumi i sovetuvawa:  

- Denovi na veterinarna medicina, Ohrid, Septemvri, 2010; 

- FECAVA- Kongres, Istanbul, Septemvri, 2011; 

- KRMIVA 2011; 

- 22 Me|unarodna Nau~na Konferencija, Stara Zagora, Juni, 2011 

- Traumatologija vo veterinarnata medicina, Sveti Nikole, Maj, 2013; 

- International Conference of Young Scientists, Union of Scientists in Bulgaria,  

  Plovdiv, Juni, 2015 

•   Научно-истражувачка дејност:  
    Osven trudovite objaveni vo Recenzijata vo Biltenot  na Univerzitet Sv. 
Kliment Ohridski od 2013 godina, kandidatot Aleksandar Avramov vo periodot 
2013-2016 godina ima objaveno trud во својство на автор.  
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   Avramov, A., Dimitrievski S., Stojanovska C., Trajanoska B., Buntevska E., Davidovski 
Z., (2015) Diabetis Mellitus in 8 years female Rotwieller-Case Report. Scientic Research of the 
Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Farmacy and Dental Medicine, Vol. 
XVII, ISSN 1311-9427, International Conference of Young Scientists, Union of Scientists in 
Bulgaria, 11-13 June 2015, Plovdiv.  

    

• Кандидатот Aleksandar Avramov, DVM, ги исполнува критериумите за избор на 
Aсистент од член 130 од Законот за високо образование.          
 

 Условите ги исполнува кандидатот: Aleksandr Avramov, DVM. 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

  Рецензентската комисија, разгледувајки ги достигнувањата и ангажирањето на полето 
на едукацијата и научно истражувачката дејност на кандидатот, кој ги исполнува условите, 
се одлучи да го предложи за избор за Асистент според член 130 од Законот за високо 
образование, кандидатот Александар Аврамов, дипл. Доктор по ветеринарна медицина 
ДВМ, бидејќи кандидатот има 3 godi{no работно искуство kako Pomlad asistent vo 
oblastite Bolesti na nepre`ivni `ivotni i Bolesti na mali `ivotni кое го 
стекнал na Veterinarniot Fakultet vo Bitola, сметаме дека ќе даде поголем 
придонес i }e go prodol`i kontinuitetot vo nastavno-obrazovnata dejnost, затоа 
што Fакултетот е во формирање и значајно е работното искуство на кандидатот koj vo toj 
period gi odr`uva{e ve`bite po predmetite Voved vo veterinarna klini~ka 
praksa, Klini~ka dijagnostika, Bolesti na kopitari i mesojadi 1 i 2, Bolesti na 
sviwi, Ambulantna klinika 1 i mentor e na letnata ferijalna praksa na 
studentite. Isto taka kandidatot ima zapi{ano Doktorski studii na veterinarni 
nauki, oddel-BOLESTI NA NEPRE@IVNI I BOLESTI NA MALI 
@IVOTNI vo akademskata  2010/11 godina na Zemjodelskiot Факултет-Department 
za veterinarna medicina pri Универзитетот vo Novi Sad, R. Srbija. Momentalno 
ima zavr{en VI semester (treta studiska godina) i polo`eni site ispiti 
predvideni vo doktorskite studii i prijavena tema za doktorska disertacija so 
naslov PRISUSTVO NA BRUCELOZA KAJ ULI^NA POPULACIJA NA 
KU^IWA VO R. MAKEDONIJA, {to vo golema mera korespondira so oblasta vo 
koja se izbira na Veterinarniot fakultet vo Bitola. 

 

  Рецензенската комисија смета дека Александар Аврамов, дипл. Доктор по 
ветеринарна медицина ДВМ, во овој период има значајни постигања во реализацијата на 
едукативната и практичната имплементација на научните сознанија. Во изборниот период 
тој се занимал со едукативна работа и имплементирање во праксата на новите научни 
сознанија. Поради сето досега постигнато на полето на  едукативната работа на 
кандидатот, а во согласност со Законот за Високото образование, Рецензентската комисија 
со посебно задоволство му предлага на Наставно-научниот Совет на Ветеринарниот 
факултет-Битола, единица во состав на Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, да 
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го избере кандидатот Александар Аврамов, дипл. Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, 
во соработничкото звањето АСИСТЕНТ во научната област Болести на непреживни 
животни (40711) и Болести на мали животни (40712).  

 

Рецензентска комисија 

 

1. Doc. д-р Fejzula Fejzulah –Претседател, с.р. 
    

2. Doc. д-р Petar Avramovski –  член, с.р. 
 

    3.  Vonr. Prof. д-р Goce Cilev-член, с.р                           
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  Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ПО НАСТАВНАТА 

ОБЛАСТ ДРУГО (СПОРТСКА МЕДИЦИНА) 
 

 
 Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот 
"Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 05.10.2016 година донесе 
Одлука бр. 08-538/14 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат за 
избор на наставник по научната област: Друго (Спортска медицина), по наставната 
дисциплина Спортска медицина, во состав: 
 
 

1. Проф. д-р Бети Дејанова, претседател  
2. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 
3. Проф. д-р Изабела Филов, член 
  

 
 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го поднесува 
следниов: 
 

И З В Е [  Т А Ј 
 На конкурсот кој што беше објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" од 
23.09.2016 година, за избор на наставник по научната област: Друго (Спортска 
медицина), се пријави следниот кандидат: 
 
 Проф. д-р Домника Рајчановска 
  

 ПРОФ. Д-Р. ДОМНИКА РАЈЧАНОВСКА 
            

 Биографски податоци 
 Домника Рајчановска е родена во 1960 година во Битола. Основно и средно 
образование завршува во Битола. Своето образование го продолжува на Универзитетот 
"Свети Кирил и Методиј", во Скопје, на Медицинаскиот факултет, во периодот од 1978-
1984 година.  

 

 Постдипломски едукации 

 - 1985 година го полага стручниот испит, по што се стекнува со правото за вршење 
на самостојна здравствена дејност.  
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 - Во периодот од 1995-1999 година завршува специјализација од областа 
педијатрија, на  Медицинскиот факултет во Скопје, Катедра по педијатрија, по што се 
стекнува со звање Специјалист - педијатар. 

- Во 2002 година се запишува на последипломски студии на Медицинскиот 
факултет во Скопје, Катедра по педијатрија. 

 - На 03.07.2007 година, по полагањето на испитите со просечна оцена 10,0 година, 
го одбранува Магистерски труд со наслов, "Психомоторен развој на 
институционализирани деца на возраст од 0 - 12 месеци", и се стекнува со звање Магистер 
на медицински науки. 

- 2008 година - Пријава на докторска дисертација на Медицинскиот факултет во 
Скопје. 

- 23.04.2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација на Катедрата 
по Епидемиологија и медицинска биостатистика, на Медицинскиот факултет во Скопје, на 
тема "Епидемиолошка студија за растројствата во однесувањето и емоциите кај деца од 
предучилишна возраст" и се стекна со звање Доктор на медицински науки.  

 

 Движења во професијата 
- Од 13.02.1986 - 31.08.1986 година работи во Здравствениот дом, во Прилеп. 

- Од 01.09.1986 - 30.11.2012 година - Медицински центар во Битола, во Службата за 
здравствена заштита на село, Школска медицина, Трудова медицина, Превентивна 
здравствена заштита на предучилишни деца. 

- Од декември 2012 година до денес е наставник на Високата Медицинска школа во 
Битола.  

- Во академската 2013/14 и 2014/15 година ја извршува функцијата Заменик 
директор на Високата медицинска школа, Битола, и е член на Универзитетската комисија 
за настава и наука.  

 - Од 15.09.2015 година е назначена за ВД директор на Високата мдицинска школа, 
Битола. 

 - На 14.12.2015 година Сенатот на Универзитетот í го потврдува изборот за 
директор на Школата. Член е на Ректорската управа на Универзитетот. 

 

 Членства во здруженија и асоцијации 

- Македонско лекарско друштво,  

- Лекарска комора на Македонија  
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- Здружение на педијатри на Македонија. 

- Од 2008 година е постојан член на Македонското научно друштво, отсек 
здравство во Битола. 

- Од 2014 година е редовен член на ESPID (Европско здружрние за педијатриски 
инфективни заболувања).  

 - 2014 година - Член на уредувачкиот и научниот одбор на првото списание од 
областа на сестринството во Македонија, „Македонско сестринство“. 

 - Од ноември 2015 година е главен и одговорен уредник на списанието 
„Македонско сестринство“. 

 

  

Други активности 

- 1999-2006 година, во Домот за доенчиња и мали деца во Битола, како педијатар, 
активно е вклучена во спроведувањето на програмата ПОРТИЧ за рана стимулација на 
децата згрижени во институција, во соработка со УНИЦЕФ и Заводот за унапредување на 
социјалните дејности во Република Македонија. 

- 2010 година е избрана за испитувач од областа на педијатрија во спроведување на 
стручниот испит во Лекарската комора на Македонија. 

- 2010 година, Посебната Комисија на Министерството за здравство í додели звање 
Примариус.  

- Добитник е на Благодарница и Диплома од страна на Македонското лекарско 
друштво.  

- Во 2011 година е добитник на Диплома од страна на Лекарската Комора на 
Македонија.  

 - 2012 - 2014 година работи на европскиот проект на Високата медицинска школа 
Битола „Ран детски развој“ ЕЦЦ (Обезбедување на алтернативни претшколски услуги. 
Јавно здравствена студија на семејствата со претшколски деца во битолскиот регион).  

- 2015 година e ангажирана, како предавач, во три наврати на работилниците 
организирани од Здружението на приватни лекари во Република Македонија, за предавања 
на тема Раст и равој на доенче. 

 - Била ментор на преку 40 и член на комисија за одбрана на повеќе од 30 
дипломски работи, на додипломските студии на Високата медицинска школа, Битола.  
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 - Била ментор на два специјалисточки труда, а член на рецензиона комисија на 
повеќе од 20 специјалистички труда на Втор циклус специјалистички стручни студии на 
ВМШ. 

 - Била член на рецензиона комисија за избор на наставници во наставни научни 
звања на ВМШ, во повеќе од десет наврати. 

 - Член на Почесниот одбор на II Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, одржан во септември, 2016 година.  

 - Член на Организациониот одбор на V Македонски конгрес за историја на 
медицината со меѓународно учество, октомври, 2016 година.  

 

 Наставна дејност 

- Декември 2007 година е избрана за предавач на Високата Медицинска школа во 
Битола, по наставната област Педијатрија, дисциплина  Педијатрија со нега на студиските 
програми: општа медицинска сестра и физиотерапевт. 

- Во 2011 година е избрана за виш предавач, на Високата медицинска школа во 
Битола, по наставната област Педијатрија, дисциплина  Педијатрија со нега. 

- Во 2013 година е избрана за виш предавач во научната област Офталмологија, 
наставна дисциплина Офталмологија со нега. 

- Во 2013 година е избрана за виш предавач во научната област Педијатрија, по 
наставната дисциплина Педијатрија со неонатологија со нега. 

- Во 2015 година е избрана за виш предавач во научната област Друго (Клинички 
аспекти и превенција во јавното здравство и заштита), по наставната дисциплина,  
Здравствено воспитание. 

- Во 2015 година е избрана за виш предавач во научната област Друго (Клинички 
аспекти и превенција во јавното здравство и заштита), по наставната дисциплина, 
Медицина на трудот.  

- Во 2015 година е избрана за професор на висока стручна школа, во научната 
област Педијатрија, наставна дисциплина Педијатрија со нега.  

 

 Научна активност 

 Виш пред. д-р Домника Рајчановска има богата научно-истражувачка дејност. Има 
објавено 76 научни и стручни трудови од областа на медицината,  кои потекнуваат од 
нејзиното долгогодишно и богато клиничко искуство објавени и презентирани на конгреси 
во републиката и во странство, како и во индексирани медицински списанија и списанија 
со импакт фактор.  
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 Од вкупниот број трудови на листата, трудовите под реден број од 1 - 12 се 
рецензирани и објавени во Билтен бр.300 од 01.11.2007 година на Универзитетот 
"Св.Климент Охридски", Битола.  

 Трудовите со реден број 13 - 34 се рецензирани и објавени во Билтен бр.  

352 од 19.09.2011 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола. 

 Трудовите со реден број 35 - 38 се рецензирани и објавени во Билтен бр.  

371 од 20.02.2013 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола. 

 Трудовите со реден број 39 - 59 се рецензирани и објавени во Билтен бр. 400 од 
04.05.2015 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола. 

 Трудовите со реден број 60 до 67 се рецензирани и објавени во Билтен бр. 403 од 
17.08.2015 година, на Универзитетот "Св.Климент Охридски", Битола.  
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на приложената документација, рецензентската комисија оцени дека 
кандидатката, д-р Домника Рајчановска ги исполнува условите, за избор во наставно 
звање, согласно законот за Високо образование, Статутот на Високата медицинска школа 
и Правилникот за единствени критериуми за избор.  

Ценејќи ја стручната и научната дејност на кандидатката, Рецензентската комисија, 
едногласно одлучи, дека Д-р. Домника Рајчановска има долгогодишно работно искуство 
во полето на клиничката медицина и покажува постојан и прогресивен стручен и научен 
развој. Со непосредно ангажирање во рамките на институцијата каде работи, таа 
придонесува за осознавање и истражување на современите сознанија од доменот на 
спортската медицина и нивна непосредна апликација. Со тоа, се цени дека таа е 
оспособена да ги трансферира своите знаења во нејзината наставно-образовна дејност. На 
тој начин, своите научни сознанија секојдневно ги имплементира кај студентите, во текот 
на својата стручна активност, успешно обединувајќи ја теоретската и практичната дејност 
во својот работен ангажман, со коректен и професионален однос со студентите.  

 Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја во вид 
содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност 
на кандидатката д-р. Домника Рајчановска, Рецензентската комисија го донесе следниот: 

 

                                                      ЗАКЛУЧОК 
 

 Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна активност на 
кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензентската комисија му предлага  на 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола, да ја избере кандидатката 
д-р Домника Рајчановска, за наставник во научната област: Друго (Спортска медицина), 
по наставната дисциплина  Спортска медицина, во наставно звање Професор на висока 
стручна школа. 
 

Рецензентска комисија:      
                        
       1. Проф. д-р Бети Дејанова, с.р. ________________________________   

   
       2. Проф. д-р. Снежана Стоилова, с.р.____________________________ 
  
       3. Проф. д-р. Изабела Филов, с.р._______________________________ 
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                                                      До  
        Наставничкиот совет  
                                                  Високата медицинска школа - Битола 
 

 
   Р Е Ф Е Р А Т 

 
За избор на наставници од научната област Ментална хигиена и психијатрија со нега 

 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, на седницата одржана на 

ден 05.10.2016  година донесе одлука  за формирање на Рецензентска комисија за 
изготвување на Реферат за избор на наставници, два  извршители од научната област 
Ментална хигиена и психијатрија со нега (30504) 

Рецензентската комисија е во состав:  
 
1. Проф. д-р Весна Пејоска Геразова- претседател 

2. Проф. д-р Марија Ралева, член  

3. Проф. д-р Домника Рајчановска, член 

 И З В Е Ш Т А Ј 
 

На конкурсот објавен во весникот „Нова Македонија” и „Коха“ од 23.09.2016 година, за 
избор на наставници од научната област Ментална хигиена и психијатрија со нега се 
пријавија два кандидат: 

 
1. Проф.  д-р Изабела Филов  
 
2. Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска 

 
 

По анализа на доставената документација Рецензентската комисија, го доставува следниот 
извештај:  

 
1. Проф. д-р Изабела Филов 
Биографија 
Родена на 29.09. 1967г. во Битола 
Основно и средно училиште завршиов во Битола 
1986-1993: Медицински факултет на Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје, со просек 8, 
35 
E-mail:bela_fmk@yahoo.com 
Tel:  075 367 052 

 
Постдипломски едукации 
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1996-2000 Специјализација од областа психијатрија на Медицински факултет Универзитет 
„Св.Кирил и методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија, се стекнав со назив Специјалист 
психијатар  

 
1997-2007:  Постдипломски студии наМедицински факултет Универзитет „Св.Кирил и 

методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија и на 28.06.1997, со одбрана на магистерски труд од 
областа на Судска психијатрија „Форензичко-психијатриска психолошка проценка на 
параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство“,се стекнав со назив Магистер 
по медицински науки 
 
1998: Психотераписка едукација од Трансакциона анализа 
 
2002: Сертификат за „Заштита на хуманото учество вобиомедицински и бихејворални 
истражувања“ на Колумбија универзитет, Њујорк, САД 
 
2008:Пријава на докторска дисертација од областа на Судска психијатрија на тема  "Проценка 
на ризикот од насилство помеѓу лицата со ментални растројства" 
 
2011: Одбрана на докторска дисертација на тема„Поценка на ризикот од насилство меѓу 
индивидуите со ментални растројства“, на Медицински факултет Скопје, Катедра за 
психијатрија и медицинска психологија, при што се стекнав со надив Доктор на медицински 
науки 
 
Движења низ професијата 
 
1995г: Се вработив како лекар од општа пракса во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар 
 
1996-2000: Специјализација по психијатрија  
 
2000:Назначена за раководител на болничко одделение при ЈЗУ Психијатриска болница Демир 
Хисар  
 
2002: Студиски престој на Одделот за неврологија на Колумбија универзитет, Њујорк, САД, 
како лекар истражувач 
 
2002: Назначена за раководител на Центарот за ментално здравје Прилеп  
 
2002 - 2007: Активно вклучена во активностите за реформи во психијатријата и процесот на 
децентрализација и деинституционализација во психијатриските болници. Учество на семинари 
и предавања во организација на Светска здравствена организација, како предавач од областа на 
менталното здрваје  во заедницата и антистигма предавања  
 
2005: Назначена за заменик директор за стручно медицински работи во ЈЗУ Психијатриска 
болница Демир  
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2006: Член на комисијата за полагање стручен испит на здравствени работници со средно  и 
високо образование 
 
2007: Избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола, на научната дисциплина „Современи дијагностички методи во медицината“ 
 
2007:Избрана за член на Националната комисија за унапредување на менталното здравје на 
Република Македонија  
 
2007:Регистрирана како судски вештак од областа на судска психијатрија, лиценца бр.07-1193/2 
 
2008:Избрана за член на Македонското научно друштво Битола  
 
2008:Избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола на  научната дисциплина 
Судска медицина  
 
2008:Вклучена во европскиот FP7 проект BECAN,(Balcan Epidemiological study on Child Abuse 
and Neglect), при што од 18 – 20 ноември 2008 година, ја преставував Република Македонија на 
конференцијата за „Детска злоупотреба и запоставување“ која се одржа во Атина, Република 
Грција, со излагање „Состојбата со детска злоупотреба и запоставување  во Македонија“ 
акредитирана од грчката лекарска комора.  
 
2009: Назначена  за Раководител на екстрахоспитална заштита при ЈЗУ Психијатрсика болница 
Демир Хисар 
 
2009:Вклучена во проект на Светска здравствена организација, Adverse Childhood Experience. 
 
2009: Вкучена на меѓународен МАТРА проект 
 
2010: Ангажирана од Светска здравствена организација како експерт по ментално здравје во  
проектот TEACH –VIP, во спроведување на семинари, работилници и предавања во повеќе 
градови во Република Македонија 
 
2011: Ангажирана на FETZER меѓународен проект 
 
2012:Се стекнав со звање Виш предавач и повторен избор за виш предавач по научната 
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    2. Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска                                                                                                              

1. Биографски податоци и образование 

Пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска е родена на 18.09.1981, Битола, Р. 
Македонија. Средно гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во 2000 
година. Во 2007 година дипломирала на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, со просечна оценка 9,3, а во 2008 положила државен испит и добила 
лиценца за работа. За време на студирањето е активна во студентската организација каде била 
одговорна за студентски мобилности. Во 2007 година запишала последипломски студии на 
Медицински факултет, Скопје, од областа на Психијатрија. Во 2012 година ја одбранила  
магистерската теза „Невротрофен фактор со мозочно потекло (BDNF) како биолошки маркер за 
депресивно растројство“. Во 2012 година положила специјалистички испит по психијатрија на 
Медицински факултет во Скопје и станала специјалист по психијатрија. Дополнително се 
едуцирала во психотерапија - системска и семејна психотерапија, Институт Алтернатива, 
Скопје и се стекнала со степен „Семеен и системски советник“. Во 2016 година завршила 
докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, програма Клиничка 
медицина. Во април 2016 година ја одбранила докторската дисертација на тема „Влијанието на 
депресивноста врз квалитетот на живот кај жени лекувани од рак на дојка“. Одлично познава 
англиски, српски и бугарски, а се служи и со германски јазик. 
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Вработена е во Високата медицинска школа во Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ од 
01.04.2009 година. Во периодот од 2009 до 2012, два пати е избрана за помлад асистент. Од ноември 
2012 година е избрана во наставното звање предавач на стручна школа во областите фармакологија, 
психијатрија и здравствена нега, и учествува во втор циклус на специјалистички студии на Високата 
медицинска школа во Битола, каде предава повеќе научни дисциплини од овие области. Истовремено, 
таа е ЕРАЗМУС координатор за Високата медицинска школа. 

На поле на психијатриска клиничка пракса, во периодот 2012-2015 година, таа работеше како 
затворски психијатар во Казнено-поправна установа Затвор Битола.  Понатаму, од 2012 до денес, 
дополнително работи во приватна здравствена установа во Битола како психијатар. 

 

2. Наставно - образовна дејност 

Пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска во 2009 година е избрана во соработничко звање 
помлад асистент на Високата медицинска школа Битола, а во 2011 е реизбрана во истото 
соработничко звање. По одбраната на магистерскиот труд и стекнување на научно звање магистер на 
медицински науки во 2012 година е избрана во наставно звање предавач во научната област 
фармакологија со токсикологија, а во 2013 во наставно звање предавач во научната област дентална 
хигиена со психијатрија и нега и дерматовенерологија со нега. 

Во септември 2013 година се вклучува во реализација на наставата на втор циклус студии на 
Високата медицинска школа каде што со одлука на наставнички совет и се доделени следните 
наставни дисциплини: психотерапија со комуникациски системи, психофармакологија, личност и 
општа психопатологија, психоонкологија информирање и комуникација во онкологијата, 
фармакологија во геријатрија, фармакологија за физиотерапевти. Во 2015 година е избрана во 
звањето предавач во научната област здравствена нега. Ментор е на 7 специјалистички трудови и 30 
дипломски работи.  

 

2. Научно-истражувачка дејност 

Пред д-р Гордана Ристевска-Димитровска, со свои теми од областа на психијатријата, 
фармакологијата и сестринството, има учествувано на повеќе конгреси, семинари, стручни состаноци. 
Повеќе пати е наградувана и е корисник на грантови од повеќе организации. Континуирано се 
надоградува преку проектни активности, обуки, психотерапевтска едукација, преведувачка активност. 
Автор е на повеќе трудови објавени во домашни и меѓународни списанија.  Пред. д-р Гордана 
Ристевска-Димитровска е рецензент за меѓународните списанија со импакт фактор: Psychiatria 
Danubina, Asian Journal of Psychiatry и Psychiatric Research. Таа е член на уредувачкиот одбор и 
издавачкиот совет на првото списание за сестринство во Македонија, Македонско сестринство.  
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Ред. 
бр Назив на активноста 

 Научните трудови од број 1.1 до 1.3 и 2.1 се рецензирани во Анекс на билтен на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 20.02.2013 
година. 

Научните трудови од реден број 2.2-2.7 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   Битола,   04.05.2015 година 
 
Научните трудови од реден број 2.8-2.9 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет 
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Г, Најдовска С, Промени во процесот на мислење како ризик фактор од насилство меѓу 
индивидуите со ментални растројства, V Македонски психијатриски конгрес со 
меѓународно учество, 22-26 мај 2013, Охрид, Македонија, усна презентација 

3.38 Ристевска С., Филов И., Ристевска-Димитровска Г., Значењето на профилот медицинска 
сестра-специјалист по ментално здравје за развојот на психијатријата во Македонија, V 
Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, 22-26 мај 2013, Охрид, 
Македонија, усна презентација 

3.39 Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана Смичкоска, 
Марија Ралева, Депресивност и резилиентност кај жени лекувани од рак на дојка - пилот 
студија, Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа 
на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација 

3.40 Канзуровска К., Ристевска-Димитровска Г., Предиспитна анксиозност кај студентите од 
високата медицинска школа-Битола, Прва интернационална конференција на високите 
школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација 

3.41 Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања Јовановска, 
Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, Ленче Мирчевска, 
Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на семејно насилство во 
руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, Прва интернационална 
конференција на високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, 
Битола, усна презентација 

3.42 Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот на 
болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп, Прва интернационална 
конференција на високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, 
Битола, усна презентација  

3.43 Rajchanovska D., Adamovska E., Timovski I.,Dimitrovska R. G. Vaccine efficacy, effectiveness, 
safety and markers for protection, European Society for Pediatric Infectous Diseases Annual 
Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015 

3.44 Rajchanovska D., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I. UrinaryInfections at children in Bitola 
region in the period between 2011-2013, European Society for Pediatric Infectous Diseases 
Annual Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015 

3.45 Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I., 
Obstructive bronchitis in children in Bitola, 6 Конгрес на педијатрите на Р. Македонија, 
Струга, 8-11 Октомври 2015 

3.46 Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I., 
Neonatal Icterus in Bitola in the period of 2009 and 2013, 6 Конгрес на педијатрите на Р. 
Македонија, Струга, 8-11 Октомври 2015 

3.47 Ристевска-Димитровска Г., Филов И., Рајчановска Д., Стефановски П., Дејанова Б., 
Резилиентност и квалитет на живот кај жени лекувани од рак на дојка. Меѓународна 
конференција Стрес и анксиози растројства низ различни животни фази, Охрид 29-
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Ред. 
бр Назив на активноста 

31.10.2015 
3.48 Ristevska-Dimitrovska G., Rajchanovska D., Jovanovska T., Filov I., Prodanovska-Stojchevska 

V., Challenges for Nursing Education in Republic of Macedonia, 15 International Nursing 
Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016 

3.49 Rajchanovska D., Ristevska-Dimitrovska G., Jovanovska T., Prodanovska-Stojchevska V., Filov 
I., Prevalence of breastfeeding in Bitola for the period 2012-2014, 15 International Nursing 
Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016 

3.50 Rajchanovska D., Jovanovska T., Dimitrovska R. G., Filov I., Prodanovska S.V., Timovski I 
Implementation of Multivalent Vaccine in Bitola, Republic of Macedonia, European Society for 
Pediatric Infectous Diseases Annual Meeting, Breighton, 10-14 May 2016 

3.51 G. Ristevska-Dimitrovska, P. Stefanovski, S. Smichkoska, B. Dejanova, Effects of adjuvant 
endocrine therapy on depression and quality of life in early breast cancer patients, 28 Congress of 
European College of Neuropsychopharmacology, 28 August-1 September 2015, Amsterdam, 
Апстракт објавен во European Neuropsychopharmacology, Volume 25, Supplement 2, p 403, 
September 2015, impact factor 4.369 

3.52 Ristevska-Dimitrovska, G., Dejanova, B.  Diagnostic challenges for major depression in early 
breast cancer survivors. 29th ECNP Congress, 17-20 September 2016, Vienna, Austria  

3.53 Ристевска-Димитровска Гордана, Рајчановска Домника. СЕСТРАТА И ПРОЦЕНКАТА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА ЖИВОТ НА ОНКОЛОШКИТЕ БОЛНИ. International Conference 
"Nursing Care - Contribution to Quality of Life". 29-30.09.2016 Varna, Bulgaria 

4 Пленарни предавања на меѓународни конференции 
4.1 The role of BDNF in neurobiology of neuropsychiatric disorders, XX Годишна конференција на 

бугарската психијатриска асоцијација, 2-4.11.2012, к.к. Боровец, Бугарија 
4.2 Difficulties in diagnosis and treatment of depression in cancer patients in Macedonia - need for 

longterm concept for mental health of oncology patients, XXI Annual Conference of Bulgarian 
Psychiatric Association, 18-20.10.2013, Golden Sands, Bulgaria 

4.3 The role of BDNF in neurobiology of depression, V Macedonian psychiatric congress and  
international meeting, Ohrid 22-26 Mаy, 2009 

4.4 Меѓународна конференција во рамките на проектот „Грижа во ран детски период“, на тема 
"Good Regional Practices for Ensuring Holistic Development of Preschool Children" - Битола 
21-22 август 2014 

5 Предавања на собири од општ интерес  
5.1 Презентација на студиските програми и можностите за меѓународна соработка на Високата 

медицинска школа Битола, Семинар за национална и меѓународна соработка, 21-22 
февруари 2015, Цигов Чарк, Бугарија, Медицински универзитет Пловдив  

5.2 Психолошка грижа за онколошките пациенти, Годишно собрание на ГО лига за борба 
против ракот Битола,  22.12.2014 Битола 

5.3 Образованието на медицинските сестри и акушерки во Република Македонија, IV Конгрес 
на здружението на медицински сестри, техничари и акушерки на Р. македонија, Струга, 1-4 
Октомври 2015 
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3. Стручно - апликативна дејност 

Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска е координатор за европската програма за мобилност 
ЕРАЗМУС на Високата медицинска школа – Битола, каде што со успех ја развива студентската 
размена ширум Европа. Исто така дополнително работи како психијатар во КПУ Затвор Битола и во 
приватна здравствена установа.  Членува во Лекарска комора на Македонија, Здружението на 
психијатри на Република Македонија, International Psycho-oncology Society, European College of 
Neuropsychopharmacology. 

 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

 Активностите од 1-6 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 20.02.2013 година 

Активностите од 7-25 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   Битола,   04.05.2015 година 

Активностите од 26-31 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола бр. 419, година   XXXVII,   Битола,   05.10.2016 година 

1 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир: 
Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Софија, септември 2011  

2 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир: 
Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Скопје, јуни 2010  

3 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир: 
Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, март 2010 

4 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир: 28 
и 29 Медицински Студентски Конгрес, Охрид, Македонија 

5 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир: 
Претседател на организационен комитет на Суб- Регионалниот Тренинг на ИФМСА - 
Охрид, мај 2006 

6 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир:  
Претседател на организационен комитет на  Европскиот Регионален Состанок на 
ИФМСА - Битола, април 2006 

7 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир:  
Претседател на организационен одбор: Меѓународна конференција во рамките на 
проектот „Грижа во ран детски период“, на тема "Good Regional Practices for Ensuring 
Holistic Development of Preschool Children" - Битола 21-22 август 2014  

8 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен собир:  
Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа на 
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Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола 
9 Мај 2011– Обука за работа со лица со психотраума Training of Trainers Workshop on 

Psychotrauma – Организирано од Европската мрежа за трауматски стрес (TENTS-TP) 
10  24-28 Септември 2012 -  Студиска посета на тема „Здравство и едукација: квалитетни 

здравствени услуги“ во Истанбул, Турција, организирана и финансирана од CEDEFOP, 
реализирана од Национална агенција за европско образование и мобилност 

11 Ноември-Декември 2012 – Активен учесник на серија обуки за тренери за решавање на 
конфликти во рамките на проектот „Социјална инклузија на лица кои отслужиле 
затворска казна“ – проект реализиран од Центар за граѓанска иницијатива од Прилеп, а 
поддржан од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република 
Албанија од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013 

12 Проектен координатор за проектот „Обезбедување на алтернативни предшколски услуги, 
АКРОНИМ: ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ во реализација на Високата 
медицинска школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски Битола) а поддржан од 
Пограничната програма помеѓу Република Македонија и Република Грција од 
Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, Јули 2013 – Септември 
2014,вкупен буџет 504000 евра 

13 Академска мобилност во рамките на ЕРАЗМУС-ЛЛП програмата на Медицински 
Универзитет Варна, Бугарија,  14-18/10/2013 

14 Работилница на психосоцијална академија на тема "Meaning-Centered Psychotherapy for 
Cancer Patients", Ротердам, Холандија (IPOS), 4 ноември 2013 

15 Работилница на психосоцијална академија на тема "Couples Therapy in Advanced Cancer", 
Ротердан, Холандија (IPOS), 5 ноември 2013 

16 Работилница од семејна и системска терапија на тема „Партнерска и семејна терапија, 
multi voice пристап - интегрирање на килтурата и атачментот во системска рамка“, 
Скопје, 23-24 март 2013 

17 Работилница од семејна и системска терапија на тема „Изгубени во преводот, multi voice 
пристап кон паровите и терапијата на парови“, Охрид, 20.09.2012 

18 Целосен превод на учебно помагало „Сестрински дијагнози во психијатриско 
сестринство, Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing“, автор Mary C. Townsend, 
преведувач на македонски Гордана Ристевска Димитровска, стручна рецензија Проф. д-р 
Антони Новотни, дел од проект на Владата на РМ, 2011 година 

19 Превод на дел од книга „Сеопфатен учебник по психијатрија на Каплан и Садок - осмо 
издание“, уредници Бенџамин Џ. Садок и Вирџинија А. Садок, дел од проект на Владата 
на РМ, 2012 година 

20 Едитор на двојазична брошура на македонски и англиски јазик „PROJECT OUTCOMES: 
EARLY CHILDHOOD CARE“, 55 страни, издадена од Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ Битола, Висока медицинска школа 

21 Превод на клинички мерен инструмент: EORTC QOQ - BR23 - инструмент за мерење на 
квалитет на живот, специфичен модул за рак на дојка 
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Број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

22 Превод на клинички мерен инструмент: CD-RISC-25 - Конор-Давидсон скала за 
резилиенца 25 

23 Превод на клинички мерен инструмент: TEMPS-A - Мемфис Пиза Парис инструмент за 
евалуација на темперамент 

24 Авторизирани предавања: Фармакологија во геријатрија - за сестри 
25 Авторизирани предавања: Фармакологија за физиотерапевти на специјализација 
26 Експертска активност: 

Рецензент на труд со наслов: „The correlation between perceived social support, cortisol and 
brain derived neurotrophic factor levels in healthy women“  Psychiatric Research 26.02.2016 

27 Експертска активност: 
Рецензент на труд со наслов: „Serum levels of brain derived neurotrophic factor (BDNF) and 
neurotrophin-3 (NT-3) in depressed patients with schizophrenia“, Psychiatria Danubina, 
30.11.2014 

28 Експертска активност: 
Рецензент на труд  со наслов: "Comparison of efficacy, safety and brain derived neurotrophic 
factor (BDNF) levels with desvenlafaxine and fluoxetine treatment in patients of major 
depressive disorder", Asian Journal of Psychiatry, 25.05.2015 

29 Работилница: Креативна психофармакотерапија во пракса: како да се зголеми 
ефикасноста на лекувањето? Проф. д-р Миро Јаковљевиќ - Загреб, Битола, 31.03.2016 

30 Членство во меѓународна организација која поддржува/организира научно истражувачка 
дејност:  
Член на International Psycho-oncology Society 

31 Членство во меѓународна организација која поддржува/организира научно истражувачка 
дејност:  
Член на International European College of Neuropsychopharmacology. 

 

М И С Л Е Њ Е  И  З А К Л У Ч О К 
 

Рецензентската комисија ги разгледа приложените документи на кандидатката Проф. д-р 
Изабела Филов, пријавена на конкурсот за избор на наставник во научната област 
Ментална хигиена и психијатрија со нега (30504), наставна дисциплина Ментална 
хигиена и психијатрија со нега и констатира дека  кандидатката ги исполнува условите за 
избор во наставно звање по Законот за високо образование и Правилникот за единствените 
критериуми и постапка за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 
Проф. д-р Изабела Филов е актуелен професор на Високата медицинска школа Битола по 
наставната дисциплина Ментална хигиена и психијатрија со нега. Кандидатката 
магистрирала и докторирала од областа на психијатрија на Универзитетската Клиника за 
психијатрија, Медицински факултет Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил И методиј“ 
Скопје. Има 17 годишно клиничко искуство како специјалист психијатар во Психијатриска 
болница, но и како раководител на Центар за ментално здравје во заедницата.  Кандидатката 
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била активно вклучена во активностите за реформи во психијатријата и процесот на 
децентрализација и деинституционализација во психијатриските болници. низ проекти,  
семинари и предавања во организација на Светска здравствена организација, како предавач од 
областа на менталното здрваје  во заедницата и антистигма предавања.  Исто така, 
кандидатката во последните пет години има значајно  искуство во истражувачка работа на 
меѓународни проекти коишто се однесуваат на идентификација и превенција на жртви на 
насилство. Дел од овие истражувања се објавени како научни трудови во  списанија. 
Автор е на повеќе трудови, публикувани и презентирани на симпозиуми, конгреси, секции и 
семинари во земјата и во странство. Исто така е автор на авторизирани предавања по 
наставната дисциплина Психијатрија со нега, како и останатите наставни дисциплини за 
коишто е избрана.  
Од останатите академски активности на кандидатката се издвојуваат следните: таа е 
координатор на Европската сестринска мрежа и раководител на втор циклус студии на 
Високата медицинска школа Битола.  
Во нејзината академска кариера се бележи континуитет и надградување на нејзините клинички 
искуства со наставните и научни активности, што и дава квалитет на нејзината работа.  

 
Рецензентската комисија ги разгледа приложените документи на кандидатката Пред. д-р 
Гордана Ристевска - Димитровска, пријавена на конкурсот за избор на наставник во 
научната област Ментална хигиена и психијатрија со нега (30504), наставна дисциплина 
Медицинска психологија со комуникациски вештини и констатира дека  кандидатката ги 
исполнува условите за избор во наставно звање по Законот за високо образование и 
Правилникот за единствените критериуми и постапка за избор во наставно – научни, наставни, 
наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. 

 
Пред. д-р Гордана Ристевска - Димитровска е актуелен предавач на Високата медицинска 
школа Битола по наставната дисциплина Медицинска психологија со комуникациски 
вештини. Кандидатката магистрирала и докторирала од областа на психијатрија на  
Медицински факултет Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје. Има 4 
годишно искуство како специјалист психијатар во вонболничка и затворска психијатрија, и 
има завршено обука во системска и семејна психотерапија. Таа има богато истражувачко 
искуство, автор е на повеќе трудови, публикувани и презентирани на симпозиуми, конгреси и 
семинари во земјата и во странство. Членува во меѓународни психијатриски асоцијации и 
рецензирала трудови за меѓународни списанија. Била раководител на проект финансиран од 
Европската Унија, учествувала во повеќе меѓународни проекти, и е координатор на 
програмата ЕРАЗМУС за Високата медицинска школа во Битола. Во нејзината академска 
кариера се бележи  надградување и успешно комбинирање на клиничките со наставно-
научните активности, што и дава квалитет на нејзината работа.  

 
Рецензентската комисија согледувајќи ги сите квалитети на кандидатите на полето на 
струката, наставата и науката, одлучи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа, 
Битола,  да и го даде следниот  
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П Р Е Д Л О Г 
 

Проф. д-р Изабела Филов да биде избрана, во научната област Ментална хигиена и 
психијатрија со нега (30504), во наставната дисциплина Ментална хигиена и 
психијатрија со нега,  во наставното звање Професор на Висока стручна школа. 

 
Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска да биде избрана, во научната област Ментална 
хигиена и психијатрија со нега (30504),  во наставната дисциплина Медицинска 
психологија со комуникациски вештини, во наставното звање Виш предавач. 

 
 
Рецензентска комисија 
 
 

1. Проф. д-р Весна Пејоска Геразова- претседател 

2. Проф. д-р Марија Ралева, член  

3. Проф.д-р Домника Рајчановска, член 
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                            Дo 

                                                   Наставничкиот совет на   
                     Високата медицинска школа  

                                                   Битола    
    

 
       РЕФЕРАТ 

 
За избор на наставник во научната област Оториноларингологија, на Високата 

медицинска школа во Битола 
           Високата медицинска школа- Битола  на 20.06.2016 год. објави конкурс во 
весниците „Нова Македонија“ и „Коха“, за избор на еден (1) наставник во сите наставно-
научни звања, научно поле Клиничка медицина, во научната област 
Оториноларингологија (30216) по наставната дисциплина Оториноларингологија со нега. 

        Наставно-научниот совет на Високата медицинска школа – Битола на седницата 
одржана на ден 29.06.2016 год. со Одлука бр. 04-341/1 формира рецензентска комисија во 
состав:  

         Проф.д-р Илија Филипче, председател 

         Виш.пред. д-р Тања Јовановска, член 

         Виш.пред. д-р Викторија Продановска Стојчевска, член 

за изготвување на рецензентски извештај за кандидатите пријавени на конкурсот за избор 
на наставник на погоре споменатата наставно-научна дисциплина. 

        Рецензентската комисија во полн состав согласно член 64, а во врска со член 131 од 
Законот за Високо образование, член 223 од Статутот на Универзитетот Св. Климент 
Охридски, член 125 и член 128 од Законот за Високо образование и член 27 од Статутот 
на Високата медицинска школа, после деталниот преглед на приложените документи на 
пријавените кандидати го донесе следниот: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Рецензентската комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот во 
предвидениот рок се пријавиле два кандидати: д-р Маја Белевска магистер на медицински 
науки и д-р Благица Гроздановска доктор на социолошки науки. 

1. Основни биографски податоци  
за кандидатката Прим. Д-р. Dr. sci. Блага Темелковска-Гроздановска 
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     Примариус Д-р. Dr. sci. Блага Темелковска-Гроздановска е родена во Битола. 
Основното и средното образование ги завршила во Битола. Дипломирала на Медицински 
факултет-Скопје во 1977 година, со просечен успех од 8.3.  
      
 

По завршениот задолжителен стаж се вработила во Медицински центар „Д-р. 
Трифун Пановски“ -Битола во амбулантата по општа медицина во с.Старавина, општина 
Мариово. Специјализацијата по педијатрија ја започнала во 1984 година и истата успешно 
ја завршила во 1988 година. По две години станала шеф на пулмоалерголошката 
амбуланта при Детското одделение во Медицинскиот центар „Д-р. Трифун Пановски“ –
Битола. Во 1999 година се стекнала со звањето Примариус. Своето образование го 
заокружува со одбраната на докторската дисертација во 2004 година насловена 
„Влијанието на семејствотот кај децата со алергиски заболувања“.   
      Кандидатката има оставарено повеќе студиски престои во странство, меѓу кои од 
посебно значење ги издвојуваме следните: Детска клиника при Медицински факултет во 
Сараево, Босна и Херцеговина, 1989 година; Институт за мајка и дете, Белград, Р.Србија, 
1990 година; Институт за белодробни заболувања „Козле“ во Скопје, Р.Македонија во два 
наврати-1991 година и 2005 година; Педијатриска болница “Robert Debre”, Париз, 
Р.Франција, 2001 година, под менторство на Prof. Antoine Bourrillon; Клинички центар за 
алергологија, Софија, Р.Бугарија, 2001 година; Клиника за пулмоалергологија и Институт 
за хигиена и медицина на труд, Скопје, 2002 година.  
      Во периодот од 2003-2006 година е раководител на Службата за здравствена 
заштита на децата при при Детското одделение во Медицинскиот центар „Д-р. Трифун 
Пановски“ –Битола. Подолг период, кандидатката е и шеф на пулмоалерголошкиот 
кабинет при Клиничката болница- Битола.  
      Добитник е на Диплома во 2003 година и Плакета за значаен придонес на 
Македонското лекарско друштво во 2006 година. 
      Активно се служи со францускиот, српскиот и хрватскиот јазик. Има познавања од 
бугарски јазик. 
      
    Научно-истражувачка дејност 
 
      Кандидатката Примариус Д-р. Dr. sci. Блага Темелковска-Гроздановска е автор и 
коавтор на околу 70 стручни и научно-истражувачки трудови, кои ги презентирала на 
конгреси, симпозиуми, конференции и наулни средби во земјата и странство. 
  
     Во продолжение следи листа на објавени и презентирани трудови: 
 
1. Вучкова Н., Вучков Ф., Темелковска Б., Мишиќ Б., Стојковски Д., Зачестеност на 

белодробните  инфекции кај претшколските деца во корелација со 
престојот/местото на живеење и надморската височина, Прв македонски 
пулмоалерголошки конгрес, Охрид, 6-10 септември 1993 година, Зборник, стр.220. 
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2. Вучкова Н., Темелковска-Гроздановска Б., Апелвска А., Стојковски Д., 

Шерденковски Б., Темпорална психомоторна епилепсија кај дете, XVI-ти Симпозиум 
за усовршување на лекарите по општа медицина на Р.Македонија, 1994 година, 
Зборник на резимеа, Мак Мед преглед, 48: супл.17; 57. 

3. Вучкова Н., Темелковска Б., Мишиќ Б., Антибиотски третман на горно-
респираторни инфекции во диспанзерски услови, VII-ми Конгрес на педијатрите на 
Р.Македонија, 1994 година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед, 48: супл.15; 115. 

4. Чипуровска Л., Радивчева Н., Чипуровски Д., Темелковска Б., Митревска В., Зглобни 
болки во сетска возраст-наш материјал, VII-ми Конгрес на педијатрите на 
Р.Македонија, 1994 година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 48: супл.15; 389. 

5. Вучкова Н., Вучков Ф., Темелковска Б., Чипуровска Л., Вертикална трансмисија на 
ХБВ инфекција и профилакса, VII-ми Конгрес на педијатрите на Р.Македонија, 1994 
година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 48: супл.15; 426. 

6. Вучкова Н., Темелковска Б., Митревска В., Лимфосарком во детска возраст, XIV-ти 
Конгрес на лекарите на Македонија, 1995 година, Зборник, Мак Мед преглед, супл.20, 
49: 324. 

7. Коларовска Д., Војновска Ж., Темелковска Б., Циркуларни имунокомплекси (ЦИК) кај 
деца со алергичен бронхит, Прв македонски имунолошки конгрес, 1996 година, Мак 
Мед преглед 50: супл. 23, 24. 

8. Милевска Л., Врчковска М., Нацева Б., Темелковска Б., Морталитетот од 
заболувања на респираторниот систем на подрачјето на општина Битола за 
периодот 1992-1996 година, Втор Конгрес на македонско респираторно здружение,  
1997 година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 50: супл.28:212 

9. Temelkovska-Grozdanovska B., Efficiency of the prevention of asthma bronchiale in 
children’s age. IAACI, EAACI, Bulgarian society of allergology, 28-30 May 1998, p.109. 

10. Темелковска-Гроздановска Б., Василева М., Вучкова Н., Ефикасноста на 
превенцијата на бронхијална астма во детска возраст, Прв македонски имунолошки 
конгрес, 1996 година, Мак Мед преглед 50: супл. 23, 56. 

11. Темелковска-Гроздановска Б., Јанкова О., Етиолошка верификација на 
долнореспираторни инфекции, Прв Конгрес на микробиолозите на Мекедонија, 1996 
година, Мак Мед преглед 51:супл. 24, 154. 

12. Темелковска-Гроздановска Б., Иванова М., Милевска Л., Ѓузелкова С., Влијание на 
аерозагадувањето врз респираторните органи кај детската популација, Прв Конгрес 
на лекари од превентивна медицина на Македонија, 1998 година, Мак Мед преглед 
52: супл. 33, 108. 

13. Темелковска-Гроздановска Б., Стојковиќ М., Сезонските влијанија врз 
респираторните инфекции кај детската популација, XV-ти Конгрес на лекари на 
Македонија, 1999 година, Зборник на апстракти, Мак Мед преглед: 53: супл. 39, 104 

14. Темелковска-Гроздановска Б., Иванова М., Гроздановски Г., Инциденца на 
долнореспираторни заболувања кај детската популација и аерозагадувањето, Трет 
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конгрес на македонското респираторно здружение, 2003 година,  Зброник на 
апстракти, 89. 

15. Темелковска-Гроздановска Б., Лалевска Т., Котларова Д., Терапија на 
рецидивантен опструктивен бронхитис со Вентолин,  IV-ти Конгрес на педијатри на 
Македонија, 2007 година, Зборник на апстракти, Мак Мед преглед 148. 

16. Темелковска-Гроздановска Б., Крстевска Е., Одредување на тотални IgE во 
серумот кај деца со алергични заболувања, III Конгрес на педијатрите на Македонија, 
2003 година, Зборник на апстракти, Списание на македонско лекарско друштво 210. 

17. Темелковска-Гроздановска Б., ЛалевскаТ., Вучкова Н., Петрова Л., Обавезна 
имунизација код предшкосле деце у општини Битола од 1991 до 1993 године, 
Југословенски педијатриски дани ’95, Ниш, 1995 година, Зборник, стр.212 

18. Темелковска-Гроздановска Б., Вучкова Н., Мишиќ Б., Димитрова М., Статус 
астматикус во детска возраст – приказ на случај, XVI –ти Симпозиум за 
усовршување на лекарите по општа медицина на Р.Македонија, 1994 година, 
Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 48: супл.17, 68. 

19. Темелковска-Гроздановска Б., Вучкова Н., Мишиќ Б., Стојковски Д., 
Анафилактоидна пурпура – наша обсервација, , XVI –ти Симпозиум за усовршување 
на лекарите по општа медицина на Р.Македонија, 1994 година, Зборник на резимеа, 
Мак Мед преглед 48: супл.17, 69. 

20. Темелковска Б., Василева М., Коларовска Д., Определување на циркуларни 
имунокомплекси кај деца со астма бронхиале, Македонски имунолошки денови, 
1998 година, Мак мед преглед 51: супл.32, 82. 

21. Темелковска-Гроздановска Б., Коларовска Д., Одредување на еозинофилите во 
периферна крв кај деца со астма бронхиале,  Мак Мед преглед 54: супл. 43, 279, 
2003 година. 

22. Темелковска-Гроздановска Б., Лалевска Т., Јанкова О., Микробиолошка 
верификација на инфекции на долни дишни патишта кај деца хоспитализирани на 
Детско одделение во 2006 година и нивен третман, Конгрес на превентивна 
медицина на Македонија, Охрид 4-7 октомври 2006 година, Мак Мед преглед 60: 
супл. 68, 140. 

23. Темелковска-Гроздановска Б., Милевска Л., Деца со респираторни инфекции  во 
детското одделение  во Битола од 1991-1995 година, Втор Конгрес на македонско 
респираторно здружение, Охрид 18-21 јуни 1997 година, Зборник на резимеа, Мак 
мед преглед 50: супл. 28, 93 

24. Темелковска-Гроздановска Б., Митревска В., Вучкова Н., Стојковиќ М., 
Морталитет на Детско одделение за период од 1986 до 1993 година, VII-ми Конгрес 
на педијатрите на Македонија, Струга, 8-10 јуни 1994 година, Зборник на резимеа, 
Мак Мед преглед 48: супл.15, 213. 

25. Темелковска-Гроздановска Б., Стојковски Д., Вучкова Н., Чипуровска Л., Лекување 
на избор при акутни респираторни инфекции кај децата, VII-ми Конгрес на 
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педијатрите на Македонија, Струга, 8-10 јуни 1994 година, Зборник на резимеа, Мак 
Мед преглед 48: супл.15, 213 

26. Темелковска-Гроздановска Б., Чипуровска Л., Акутни гастроентероколити – 
анализа на едногодишен материјал, Прв конгрес на инфектолозите на Македонија, 
Охрид, 16-19 јуни 1999 година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 53: супл. 37, 78. 

27. Темелковска-Гроздановска Б., Митревска В., Ристевски В., Милев В., Reye like 
syndrome – приказ на случај, Прв конгрес на инфектолозите на Македонија, Охрид, 16-
19 јуни 1999 година, Зборник на резимеа, Мак Мед преглед 53: супл. 37, 160. 

28. Темелковска-Гроздановска Б., Вучкова Н., Василева М., Митревска В., Превенција 
со Дихалар на рецидивантен бронхијален опструктивен синдром кај деца од 
предшколска возраст, Прв пулмоалерголошки конгрес, Охрид 6-10 септември 1993 
година, Програма: 60. 

29. Чипуровска Л., Темелковска-Гроздановска Б., Митревска В., Стојковиќ М., Вучкова 
Н., Дијабетична кетоацидоза, ДНУ-Битола, Зборник Научна мисла III,  155-160, 1993 
година. 

30. Темелковска-Гроздановска Б., Василева М., Акутна бронхоопструктивна болест 
код деце и њено лечење, Педијатриски дани ’92, Зборник радова, Ниш 1992 година. 

31. Темелковска-Гроздановска Б., Коларовска Д., Јанкова О., Темелковска В., Incidence 
of positive trachea aspirates and cough in children with respiratory infections of the lower 
respiratory system, IV-ти Конгрес на македонското респираторно здружение, Охрид, 
27-30 септември 2008 година, Книга на абстракти, Мак Мед преглед 62: супл.72, 178. 

32. Темелковска-Гроздановска Б., лалевска Т., Коларовска Д., Темелковска В., 
Третман на респираторни инфекции во сетска возраст со Лендацин- Ceftriaxon, IV-
ти Конгрес на македонското респираторно здружение, Охрид, 27-30 септември 2008 
година, Книга на абстракти, Мак Мед преглед 62: супл.72, 178-179. 

33. Коларовска Д., Темелковска-Гроздановска Б., Поленска алергија кај децата, IV-ти 
Конгрес на македонското респираторно здружение, Охрид, 27-30 септември 2008 
година, Книга на абстракти, Мак Мед преглед 62: супл.72, 125-126 
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2008 година. 

 

Наставно-образовна дејност 

               Прим. Д-р. Dr.sci. Блага Темелковска-Гроздановска во периодот од 2012-2016 
година на Високата медицинска школа во Битола изведува настава по наставната 
дисциплина „Оториноларингологија со нега“. 
 
 

2. Основни биографски податоци  

За кандидатката д-р Маја Белевска 

          Д-р Маја Белевска родена е на 10.05.1981 год. во Битола, каде што има завршено 
основно и средно образование. 

          Медицински факултет завршила на 06.07.2005 год. во рекорден временски рок со 
просечна оцена 9,70 на Медицински факултет во Скопје. 

          По завршување на факултетот и полагањето на стручниот испит во 2005 год., на 
Високата медицинска школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“ – Битола била 
избрана во наставно звање асистент. 
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          Постдипломски студии завршила со просечна оцена 9,90 и на 20.03.2015 год. на 
Медицински факултет Скопје успешно одбранила магистерски труд од областа на 
медицинските науки и се здобила со академско звање магистер на науки од областа на 
медицината.  

          На 20.11.2015 год. на Медицински факултет на Унверзитетот во Ниш одобрена и е 
изработка на докторска дисертација во завршна година на докторски академски студии од 
областа на медицинските науки и моментално и е во завршна фаза изработката на 
докторската дисертација. 

          На 17.09.2010 год. положила специјалистички испит по офталмологија и се здобила 
со стручно звање специјалист по очни болести - офталмолог. 

          Од 2010-2013 год. била вработена како специјалист офталмолог во 
специјалистичката офталмолошка ординација при А.Д.Геталдус, а од 01.08.2013 год. е 
вработена во ЈЗУ Клиничка болница-Битола во одделот за очни болести како специјалист 
офталмолог. 

          Досега како автор и коавтор има објавено 14 научни трудови, учесник е на повеќе 
конгреси и симпозиуми во земјата и странство, а била вклучена и во научно-истражувачки 
проект, одобрен и финансиран од Министерството за наука на Р.М., под наслов 
“Значењето на дефицитот на антиоксиданти (селен) во појавата на малигни тумори на 
различни органи кај популацијата во Р.Македонија“.  

         Поседува сертификат за завршен напреден степен од областа на компјутерска 
информатика. Активно го познава англискиот, а се служи и со германскиот јазик.  

         Член е на Лекарска Комора на Р.Македонија, на Македонско лекарско друштво и 
на Здружение на офталмолози на Р.М. Член е и на Европското здружение на офталмолози 
за катаракта и рефрактивна хирургија Europian Society of cataract and refractive surgery 
(ESCRS). 

          Омажена е и мајка е на две деца од седум и три годишна возраст. 

 

Професионален развој и наставно-научна активност 

      Стремежот кон наставно-научната активност кај д-р Маја Белевска започнува уште од 
студентските денови кога била вклучена како демонстратор на предметот Физиологија на 
Медицински факултет Скопје во едукација на студенти. Подоцна, после дипломирањето, 
била вклучена како активен млад научен истражувач во научен проект, одобрен и 
финансиран од Министерството за наука на Р.М. под наслов “Значењето на дефицитот на 
антиоксиданти (селен) во појавата на малигни тумори на различни органи кај 
популацијата во Р.Македонија“, во кој покажала особена активност во делот на 
истражувањата кои се однесуваат на значењето и улогата на антиоксидантите во појавата 
на малигните тумори во главата, вклучувајќи ги анатомо-топографските регии на 
маскилофацијалната, оториноларинголошката и орбиталната регија.  
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       Досега како автор и коавтор во научни списанија, на симпозиуми и конгреси во 
земјата и странство објавила 14 научни трудови, а во 2005 год. на Високата медицинска 
школа при Универзитетот “Св.Климент Охридски“- Битола е избрана за асистент на 
предметите Исхрана и диететика и Инфективни болести. 

       Успешната одбрана на магистерскиот труд во 2015 год. и уписот на докторски студии 
во завршна година и одобрение за изработка на докторска дисертација на Медицински 
факултет Ниш, која на кандидатката и е во завршна фаза, јасно говорат за континуитет и  
стремеж на кандидатката кон научно-истражувачка  дејност. 

       Професионалниот и стручниот развој д-р Маја Белевска го започнала во 
организацијата Геталдус која е специјализирана за лекување на офталмолошки 
заболувања и третман на рефракциони аномалии, а подоцна специјалистичката дејност ја 
продолжува во Клиничката болница-Битола, каде и денес успешно работи како 
специјалист офталмолог.  

 

 

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ ТРУДОВИ ПРИЛОЖЕНИ ЗА РЕЦЕНЗИЈА 

1. Velkovski K, Velkovska M. Znacenjeto na ekoloskiot I dietalniot deficit na selen vo pojavata 
na malignite zaboluvanja I moznostite vo nivnata terapija I prevencija pri suplementacijata so 
organski selenski preparati. Megunaroden naucno-istrazuvacki proekt, Ministеrstvo za  nauka  na 
R.M., 2002 

2.Velkovski K, Velkovska M, Krstevska S. Koncentarcii na antioksidansi (selen) koi go 
vnesuvaat po dietaren pat licata vo ruralnite predeli vo R.Makedonija. Makedonski medicinski 
pregled, XX simpozium za usovrsuvanje na lekarite po opsta medicina na R.M., Skopje, juni 16-
17, 2005; 68 

3. Velkovska M, Velkovski K, Krstevska S. Efekti od suplementacijata so selen kaj bolni od 
maligni tumori. Makedonski medicinski pregled, XX simpozium za usovrsuvanje na lekarite po 
opsta medicina na R.M., Skopje, juni 16-17, 2005; 69 

4. Velkovska M, Velkovski.K, Krstevska S. Varijacii na nivoata na cink I bakar vo serumot kaj 
lica zaboleni od maligni bolesti. Makedonski medicinski pregled, XX simpozium za 
usovrsuvanje na lekarite po opsta medicina na R.M., Skopje, juni 16-17, 2005; 69 

5. Velkovski K, Velkovsk M, Krstevska S. Dietalen vnes na antioksidansi (selen) kaj lica koi 
ziveat vo urbani sredini vo R.Makedonija. IV-ti kongres na medicinskite biohemicari na 
R.Makedonija, Struga, juni 1-4, 2005 

6.Velkovska M, Velkovski K, Prodanovska Dz. Suplementacija so selen kaj bolni od malignomi 
na uterus.  IV-ti Kongres na medicinskite biohemicari naR. Makedonija, Struga, juni 1-4, 2005 



214 
 

7. Velkovska M, Velkovski K, Prodanovska Dz. Nivoa na cink I bakar vo serum kaj zaboleni od 
kolorektalni karcinomi. IV-ti Kongres na medicinskite biohemicari na R.Makedonija, Struga, 
juni 1-4, 2005 

8. Ivanoska A, Ivanoski T, Rendevski V, Velkovska M. Intrahospitalni infekcii vo hirurskite 
sluzbi- sledenje I prevencija. Makedonski medicinski pregled, III kongres na mikrobiolozite na 
R.Makedonija, Ohrid, maj 17-20, 2006; 44 

9. Maja Belevska, Zoran Velkovski. Zaboluvanja na CNS kako etioloski faktor za pojava na 
slepilo. XIX Konres na lekarite na R.M. so megunarodno ucestvo, Skopje, oktomvri 1-3, 2015 

10. Zoran Velkovski, Maja Belevska. Farmakoloski aspekti vo pojavata na slepilo kaj lica so 
dijabeticna retinopatija. XIX Konres na lekarite na R.M. so megunarodno ucestvo, Skopje, 
oktomvri 1-3,  2015 

11. Maja Belevska.: Age as a demographic parametar in the occurrence of blindness. 
Proceedings of 12th Congress of South-East Europian Ophthalmological Society (SEEOS), 
Budva, october 15-18, 2015; 147 

12. Belevska M, Jovanovska T, Prodanovska Stojcevska V, Velkovski Z. Socialdemographic and 
clinical aspects of low vision amongst adult population. Acta medica medianae 
DOI:10.5633/amm.2017.0303. 

13. Belevska M, Gjosevska Dastevska E, Velkovski Z. The significance of clinical-demographic 
and social parameters in the evaluation of the quality of life of blind people with glaucoma and 
diabetic retinopathy. Acta medica medianae DOI:10.5633/amm.2016.0405. 

14. Belevska M. Review on blindness in people with diabetic retinopathy. Acta medica medianae 
DOI: 10.5633/amm.2017.0207. 

 
 

З А К Л У Ч О К   И    П Р Е Д Л О Г 
 
      Рецензентската комисија за избор на наставник од научната област  
Оториноларингологија, по наставната дисциплина Оториноларингологија со нега, детално 
и со особено внимание ја разгледа поднесената документација за рецензија. 
 
      Тргнувајќи од релевантните факти за стручната, научната и наставната дејност на 
кандидатите,  комисијата констатира дека кандидатките  Прим. д-р. Блага Темелковска-
Гроздановска и д-р Маја Белевска, ги исполнуваат условите пропишани во Законот за 
високо образование  да бидат избрани во звање  наставник на Високата медицинска школа 
во Битола. Комисијата дава предност на кандидатката Прим. д-р. Блага Темелковска-
Гроздановска бидејќи таа има повисок научен степен (доктор на науки), поголем број 
научни и стручни трудови и има искуство во изведување на наставно-образовна дејност 
      

Врз основа на изнесеното, рецензентската комисија има чест на Наставничкиот 
совет на Високата медицинска школа во Битола да му предложи Прим. д-р. Блага 
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Темелковска-Гроздановска да биде избрана во звање наставник од  научната област 
Оториноларингологија, по наставната дисциплина Оториноларингологија со нега.  
 
                                                                                         
                                                                  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
                                                          1.Проф. д-р Илија Филипче, претседател 

                                                                                                                                        
                                                         2.Виш предавач д-р Тања Јовановска, член 

                                                                                                                   
3.Виш предавач д-р Викторија Продановска- 

                                                                        Стојчевска, член 
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                                                                                        До  

                             Наставничкиот совет на 

                             Високата медицинска школа - Битола 

                                      

                                                                         Р Е Ф Е Р А Т 

 

                За избор на наставник од наставно-научната област Гинекологија и акушерство 

Врз основа на член бр. 132, став 2 од Законот за високо образование (Сл. весник на РМ 
бр.35/08, 193/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13 и 24/13), член 43 од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
Битола и Одлуката на Наставничкиот совет бр: 08-538/9 од седницата одржана на ден 
05.10.2016 година, донесено е Решение за формирање на Рецензентска комисија за 
изготвување на Реферат за избор на наставник од областа на Гинекологија и акушерство 
за наставните дисциплини Акушерство 1, 2 и 3 во состав:                                              

1. Проф. д-р Васил Илиев, претседател 
2. Доц. д-р Горан Димитров, член 
3. Виш. Пред. д-р Тања Јовановска, член 

 

На распишаниот конкурс, објавен во весниците „Нова Македонија“ и „Коха“  од 23. 
09,2016 година,  за избор на наставник во областа на Гинекологија и акушерство за 
наставните дисциплини Акушерство 1, 2 и 3, еден извршител се пријави еден кандидат:  

1. М-р. Д-р. Сотир Николовски 

Рецензентската комисија со достојно внимание го разгледа доставениот материјал за 
рецензирање од М-р. Д-р Сотир Николовски и до Наставничкиот совет на Високата 
медицинска школа во Битола го доставува следниот: 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

за избор на наставник 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 

М-р. Д-р. Сотир Николовски е роден на 05.05.1981, Битола, Р. Македонија. Средно 
гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во 2000 година. Во 2007 
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година дипломирал на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
со просечна оценка 9,85, а во 2008 положил државен испит и добил лиценца за работа. За 
време на студирањето е активен член во студентската организација при што бил на три 
студентски размени во рамките на програмата на IFMSA. Во 2007 година запишал 
последипломски студии на Медицински факултет, Скопје. Во 2015 година ја одбранил  
магистерската теза „Пушењето на цигари како ризик фактор за застој во растот на фетусот во 
Република Македонија“. во 2013 година положил специјалистички испит по гинекологија и 
акушерство на медицински факултет во Скопје и станал специјалист по гинекологија и 
акушерство. Одлично познава англиски, српски и бугарски. Вработен е во клиничката 
болница Д-р Трифун Пановски во Битола од 15.03.2008 година на одделението за 
гинекологија и акушерство.  

 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

М-р. Д-р Сотир Николовски, со свои теми од областа на гинекологијата и 
акушерството има учествувано на повеќе конгреси, семинари, стручни состаноци. 
Континуирано се надградува преку обуки во сите области на гинекологијата и акушерството. 
Автор е на повеќе трудови објавени во домашни и меѓународни списанија. 

 

 ПУБЛИКАЦИИ 

 

1. Dimitrov G, Talevska B, Nikolovski S, Micevska M, Panov S, Dimitrov G. HPV status after 
cold knife conization. Akush Ginekol (Sofiia). 2013;52(2):65-8. 

 

2. Walfisch A, Nikolovski S, Talevska B, Hallak M. Fetal growth restriction and maternal 
smoking in the Macedonian Roma population: a causality dilemma. Arch Gynecol Obstet. 2013 
Jun;287(6):1131-6. doi: 10.1007/s00404-013-2731-1. Epub 2013 Jan 30. 

 

3. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th 
2011 -Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece 

G. Dimitrov, T. Nikolova, N. Nikolova, B. Taleska, S. Nikolovski 

COLPOSCOPY IN THE MANAGEMENT OF PATIENTS AFTER CO2 LASER ABLATION 

 

4. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th 
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2011 - Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece 

S. Nikolovski, Go. Dimitrov, B. Talevska, M. Micevska 

FOLLOW-UP WITH HPV TESTING AFTER COLD KNIFE CONIZATION IN WOMEN 
WITH CIN 2-3 

5. The International Course in Colposcopy and Cervical Pathology Thursday, November 10th 
2011 - Sunday, November 12th 2011, Ioannina – Greece 

B. Talevska, G. Dimitrov, S. Nikolovski, M. Micevska 

DISTRIBUTION OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS IN LOW-GRADE SQUAMOUS 
INTRAEPITHELIAL LESIONS (LSIL) AND HIGH-GRADE SQUAMOUS 
INTRAEPITHELIAL LESIONS (HSIL) 

6. The 13th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010), 
Prague, the Czech Republic, 23-26 October, 2010 

T. Nikolova, G. Dimitrov, V. Jovanovska, I. Aluloski, T. Gurzanova, I. Aleksioska, S. 
Nikolovski, B. Taleska, N. Nikolova, FYR Macedonia 

CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA IN WOMEN WITH SYSTEMIC LUPUS 
ERYTHEMATOSUS 

7.  8th CONGRESS MEDUOG 

Nikolovski S. Talevska B, Hadzi-Lega M 

Endovaginal ultrasound and doppler findings after first trimester termination of pregnancy with 
dilatation and curettage (D&C) 

8.  8th CONGRESS MEDUOG 

Talevska B, Nikolovski S, Daneva A, Nikolovska E 

COLOR DOPPLER AND SPECTRAL DOPPLER FLOW OF THE UTERINE ARTERIES 
BEFORE AND AFTER INSERTION OF THE INTRAUTERINE DEVICE 

ПОГЛАВЈЕ ВО КНИГА 

1. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: What is new? Editor Prof. dr. Nebojsa Radunovic 

Fetal obstructive uropathy diagnosis and treatment 

Gordana Adamova, Goran Kocoski, Sotir Nikolovski, Ivo Kaev 
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М И С Л Е Њ Е  И  З А К Л У Ч О К 

 

Врз основа на целокупната доставена документација на кандидатот, 
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, 
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок 
интерес на М-р. Д-р Сотир Николовски.   

 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот, 
Комисијата заклучи дека М-р Д-р Сотир Николовски поседува научни и стручни 
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања 
и асистенти-докторанди на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги 
исполнува сите услови да биде избран во звањето предавач во научната област 
Гинекологија и акушерство.  

Поаѓајќи од погоре изнесеното, а имајќи ја во вид содржината на целокупната 
научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатот М-р. Д-р 
Сотир Николовски, Рецензентската комисија го дава следниот: 

                                         

П Р Е Д Л О Г 

М-р. Д-р Сотир Николовски да биде избран за наставник на Високата медицинска школа 
во Битола во научната област Гинекологија и акушерство на наставните дисциплини 
акушерство 1, 2 и 3, во наставно звање ПРЕДАВАЧ. 

 

 

            Рецензентска комисија:  

 

                                                                              Проф. д-р Васил Илиев, претседател 

 

                                                                     Доц. д-р Горан Димитров, член 

 

                                                                              Виш. Пред. д-р Тања Јовановска, член 
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Дo  
Наставничкиот совет на  
Високата медицинска школа  
Битола 
 
 
                                                       РЕФЕРАТ 
 

За избор на НАСТАВНИК од научното подрачје – медицински науки и здравство (3), 
научно поле клиничка медицина (3.02), научна област Радиологија (30221) на Високата 
медицинска школа во Битола 

 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата редовна 
седница одржана на 05.10.2016 година, со одлука бр.08-538/16, донесе Решение за 
формирање Рецензентска комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во 
научната област Радиологија во состав: 

 

1.Проф. д-р Михаел Груневски, претседател 
2.Проф. д-р Тане Маркоски, член 
3.Виш пред. д-р Тања Јовановска,член 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и ,,Коха,, од 
23.09.2016 година за избор на наставник во научната област Радиологија се пријави 
следниот кандидат: 

 

1. М-р д-р Ана Михајловска Рендевска 
 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 Кандидатот М-р д-р Ана Михајловска Рендевска е родена на 08.08.1979 година во 
Скопје. Основно и средно образование (гимназија) завршила во Гостивар со одличен 
успех. Во 1998 година. се запишала на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј“во Скопје, насока општа медицина,  а дипломирала на истиот во 2005 
година со просечен успех 8,00 и се здобила со звање доктор на медицина. Во 2010 година 
ја одбранила магистерската тема ,,Мерење на задоволството на пациентите од понудените 
здравствени услуги, како предиктор за решавање на најважните проблеми во 
македонскиот здравствен систем“, на студиската програма на Менаџмент на човечки 
ресурси, на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, при што се здобила со 
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звање Магистер по менаџмент на човечки ресурси. Во 2012 година, на Клиниката за 
радиологија при Медицинскиот факултет во Скопје ја завршила специјализацијата по 
Радиодијагностика и со положување на специјалистичкиот испит, стекнала стручно звање 
специјалист по Радиодијагностика. Во 2016 година се запишала на третиот циклус на 
докторски студии од областа на медицинските науки, на Школата за докторски студии 
при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од странските јазици активно ги 
зборува англискиот и францускиот јазик. 

Досегашно работно искуство 

 

Работното искуство го започнала во 2008 година како доктор по општа медицина 
во ЈЗУ Здравствен дом Гостивар, во одделот за Детска превентива, каде работела до 2011 
година. Понатамошниот работен однос го продолжила во ЈЗУ Универзитетската клиника 
за Радиологија во Скопје, каде работи од 2011 год, па до денес, на одделот за ургентна 
радиодиодијагностика, на апаратот за компјутеризирана томографија на хируршките 
клиники при Медицинскиот факултет во Скопје. 

 

 

СТРУЧНА АКТИВНОСТ 

 

Во текот на својата стручна и научна активност кандидатката М-р д-р Ана 
Михајловска Рендевска, учествувала на повеќе конгреси, симпозиуми, школи и 
работилници во земјата и странство, меѓу кои: 

 

1. 7th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young Doctors, 2004, 
Ohrid, Macedonia; 

2. 4th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors, 2004, Zagreb, 
Croatia; 

3. The 8th International Congress for mediacal students and young doctors "MEDIS 2004", 
13 - 16 May 2004, Timisoara, Romania; 

4. 5th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors, 2005, Zagreb, 
Croatia; 

5. 28th International Medical Student’s Scientific Congress, 2005, Ohrid, Macedonia; 
6. Second Symposium of Health Colleges and Health Schools (with international 

participation), 2006, Belgrade, Serbia; 
7. Европски конгрес по радиодијагностика, ноември, 2008, Врњачка бања, Србија, 
8. Стручен состанок на експертска група: Радиолошка дијагностика на заболувањата 

на ЦНС и ’рбетниот мозок, Македонска асоцијација на радиолози, Битола, 
Македонија, 2009; 

9. 3-ти Конгрес на Хирурзите на Македонија со меѓународно учество, Охрид, 
Македонија, 2010; 

10. 24th Europian Congress of Radiology ECR 2012, Vienna, Austria, 2012; 
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11. Стручен состанок на експертска група: Мозочен удар, бидејќи ние се грижиме, 
Здружение на невролози на Македонија, Скопје, Македонија, 2012; 

12. Стручен состанок: Темпорални и екстратемпорални лобни епилепсии, 
Поликлиника Неуромедика, предавач: Проф. д-р Методи Чепреганов, Битола, 
Македонија, 2012; 

13. Стручен состанок на Здружение на хирурзи на Македонија, Штип, Македонија, 
2015; 

14. 6-ти Конгрес на Радиолозите на РМ со меѓународно учество, Охрид, Македонија, 
2016; 

15. Голем број на стручни симпозиуми низ Македонија, организирани од ЛКМ и МЛД; 
16. Курс за дигитализација на рендген, Македонска асоцијација на радиолози, Скопје, 

Македонија, 2008; 
17. 1stInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia, 2008; 
18. Школа за  критично болни пациенти: мониторинг, дијагноза, клиничка одлука, 

Скопје, Македонија, 2010; 
19. 2ndInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia, 2011; 
20. Семинар: Лумбална дискална хернијација, Ремедика, Скопје, Македонија,2012; 
21. Семинар: Мозочен удар бидејќи ние се грижиме, Здружение на невролози на 

Македонија, Скопје, Македонија, 2013; 
 

НАУЧНА АКТИВНОСТ 

Кандидатката ја одбранила магистерската тема ,,Мерење на задоволството на 
пациентите од понудените здравствени услуги, како предиктор за решавање на најважните 
проблеми во македонскиот здравствен систем“, на студиската програма на Менаџмент на 
човечки ресурси, на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, при што се здобила 
со звање Магистер по менаџмент на човечки ресурси. Оваа година се запишала на трет 
степен на докторски студии од научната област Медицински науки на Универзитетот ,,Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. Автор и коавтор е на 37 научни трудови од областа на 
медицината, со кои настапила на преку 20 конгреси, симпозиуми и работилници во 
земјата и странство, а некои се објавени и во стручни и научни списанија 

 

СПИСОК НА СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ ЗА РЕЦЕНЗИЈА 

 

1. Mihajlovska A, Rendevski V. (2004). Succesfull prophylaxis and treatment of fungal 
infections in patients with acute leukemia. 27th International Medical Student’s 
Scientific Congress, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 208-209. 

2. Rendevski V, Mihajlovska A, Arsov V, Tolevska M. (2004).Исхемичен удар како 
резултат на Мојамоја болеста. 27th International Medical Student’s Scientific 
Congress, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 226. 

3. Rendevski V, Mihajlovska A. (2004). Clinical staging on the admission as an impact 
to the functional outcome in patients operated on of cerebral aneurisms. 27th 
International Medical Student’s Scientific Congress, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 271-
272. 
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4. Rendevski V,Mihajlovska A, Arsov V. (2004). Correlation between the clinical 
condition of patient at their admittance in hospital and the clinical outcome in 
patients operated from the cerebral aneurysms. 27th International Medical Student’s 
Scientific Congress, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 273-276. 

5. Mihajlovska A, Rendevski V, Pangovska I, Spiroska E, Arsov V, Pangovski I. (2004). 
Successful prophylaxis and treatment of fungal infections in patients with acute 
leukemia. 7th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young 
Doctors, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 75. 

6. Rendevski V, Arsov V, Mihajlovska A. (2004). Severe laryngeal and bronchial spasm 
at patient with massive blood-loss. 7th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for 
Students and Young Doctors, Ohrid, Macedonia, 2004, p. 76. 

7. Rendevski V, Mihajlovska A, Arsov V, Pangovski I. (2004). Correlation between the 
clinical condition at admittance in hospital and the clinical outcome in patients 
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