
                                                                                                                              
                    
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Б  И  Л  Т  Е  Н 

 
 

Бр. 426 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ГОДИНА   XXXVII,   Битола,  03.04.2017 година 
 
 
 



 
Издание на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола 
 

 
 
 
 
 

 
Одговорен уредник      М-р Офелија Христовска 
        Генерален секретар 
 
 

 
Редакциски одбор      Проф. д-р Виолета Маневска, проректор 
                                                    Факултет за информатички и комуникациски  
                                                    технологии-Битола  
 

    Проф. д-р Светлана Николоска, проректор 
        Факултет за безбедност-Скопје 
 
                                                    Проф. д-р Елизабета Бахтовска, проректор 
                                                    Технички факултет-Битола 
  
                                                    Проф. д-р Марјан Ангелески, проректор 
                                                    Економски факултет-Прилеп 
 
 
        Д-р Елена К. Ристоска, советник  
 
 
 
 
 
 
Уредник        Д-р Елена К. Ристоска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умножено на електронски печатар на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски” – Битола 

 
 
 

                                   



С О Д Р Ж И Н А 
 
              

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“- БИТОЛА 
  
Правилник за обезбедување квалитет  
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола  ............................................................. 1 
Програма за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои 
се остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од 
остварените приходи на единиците ............................................................................................6 
 
 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП 
 
Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  
на кандидатот м-р Арбиана Говори ..........................................................................................12 
Report of assessment of the doctoral dissertation of the candidate Arbiana Govori, MA ……...18 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Бојан Стојковски ................................................................................................23 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Благојче Брсаковски  ..........................................................................................24 
 
 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
 
Реферат за избор на наставник од областа Математика .........................................................25 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД 
 
Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  
на кандидатот м-р Златко Попоски  ..........................................................................................30 
 
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Александра Лазаревска   ................................................................................35 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ-
БИТОЛА 
 
Одлука за усвојување Извештај од Комисија за одбрана на докторска дисертација на 
кандидатот м-р Милчо Присиѓанец  ........................................................................................36 
Одлука за усвојување Извештај од Комисија за одбрана на докторска дисертација на 
кандидатот м-р Мимоза Антоска-Јанкуловска  .......................................................................37 
 
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања  
од областа Романистика  .............................................................................................................38 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Катерина Котеска-Калајџиевски   .....................................................................45 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  



на кандидатот Симона Маџевска ...............................................................................................46 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Симона Пилкоска ...............................................................................................47 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Филип Николоски ..............................................................................................48 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Николче Илиоски ...............................................................................................49 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Ана Ристоска ......................................................................................................50 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Бојан Наумовски  ...............................................................................................51 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Верица Петреска  ................................................................................................52 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Ивона Тинтоска   ................................................................................................53 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Илија Илиовски   ................................................................................................54 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Катерина Крстеска   ...........................................................................................55 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Михајло Анаќиоски   .........................................................................................56 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Турџан Куртевски   ............................................................................................57 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Џемал Алиндри   ................................................................................................58 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Александар Крстески   .......................................................................................59 
 
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 
 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областа Друго – 
безбедност во приватниот сектор и Друго- Безбедносни науки .............................................60 
Рецензија на учебникот под наслов Политичка социологија  
од авторот проф. д-р Цане Т. Мојаноски ..................................................................................76 
 
 
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-ВЕЛЕС 
 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Светомир Милошевиќ .......................................................................................84 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Катерина Темелковска .......................................................................................85 
Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  
на кандидатот Фани Гулевска ....................................................................................................86 
 
 
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА 

Одлука за прифаќање наслов на тема за специјалистички труд  
на кандидатот Сузана Зајаковска Тодевска ..............................................................................87 
 



ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 
 
Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања од областите Менаџмент, 
Наука за организација и Биостатистика ....................................................................................88 
Правилник за внатрешна организација на Ветеринарен факултет-Битола во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола,....................................................................94 
Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Ветеринарен факултет-Битола .............................................................102 
 
 
 
 



1 

 

             Врз основа на член 52, став 1, алинеа 33 и член 77 од Законот за високото 
образование и на член 5, точка 1.2. потточка 1.2.3. од Упатството за критериумите за 
начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи и на 
академскиот кадар во Република Македонија, Универзитетскиот сенат на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, на 151-та седница одржана на ден 22.03.2017 година, го 
донесе следниов 

 
ПРАВИЛНИК  

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ КВАЛИТЕТ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
Член 1 

Правилникот за обезбедување квалитет ги уредува политиката, целта, намената, 
принципите, подрачјата, како и структурата и делувањето на системот за обезбедување 
квалитет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (во понатамошниот текст 
Универзитет).  

 
Член 2 

Политиката на квалитет на Универзитетот преставува основа за унапредување на 
функционирањето и развојот преку јакнење на институционалниот капацитет за успешно 
прилагодување на потребите на општеството и проактивно реагирање на процесите на 
промени. 

Политиката на квалитет е континуирано градење, подобрување и ширење на 
културата на квалитет и негување, поттикнување и развој на позитивните вредности во 
реализацијата на универзитетските дејности и во поширокото општествено окружување, 
преку инсталиран систем којшто се однесува на сите институционални структури, 
политики, процеси, внатрешни и надворешни чинители.  

Политиката на квалитет се одразува во стратешките планови и цели и се 
спроведува во различните области на институционалното работење во согласност со 
поставените национални и меѓународни стандарди и насоки за квалитет, што треба да 
бидат комплементарни. 

 
Член 3 

Основната цел на системот за обезбедување квалитет е постигнување на највисок 
степен на квалитет во високообразовната, научно-истражувачката, уметничката и 
применувачката високостручна дејност, како и стручната и административната работа на 
Универзитетот и единиците во неговиот состав. 

Основен услов за исполнување на целта на системот е критичкото согледување на 
состојбите на Универзитетот во приоритетните области определени со овој Правилник и 
промовирањето култура на квалитет во сите сфери на работење на Универзитетот. 

 
Член 4 

 Намената на системот за обезбедување на квалитет е воспоставување на начела, 
критериуми, процедури, постапки и методи за обезбедување на квалитетот, почитувајќи ги 
притоа одредбите од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот, 
Упатството за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 
високообразовните установи и на академскиот кадар во Република Македонија, 
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Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на 
Универзитетот и овој Правилник.  

Стандардите и насоките за обезбедување квалитет во високото образование 
усвоени од европските институции и други организации и асоцијации за нивно 
воспоставување и примена, како и упатствата за евалуација на високото образование во 
европскиот простор, се основни постулати на системот. 

Со Универзитетскиот систем за обезбедување квалитет се почитуваат спецификите 
на поедини подрачја, полиња, области и дисциплини од науката и уметноста. 
  

Член 5 
Принципите на системот за обезбедување квалитет во работењето на 

Универзитетот се:  
- Универзитетот ја носи примарната одговорност за обезбедување и оценување на 

квалитетот на неговите услуги; 
- Универзитетот го препознава и обезбедува интересот на општеството за квалитет 

во високото образование; 
- Универзитетот ја промовира и поддржува културата на квалитет во високото 

образование; 
- Универзитетот обезбедува можности за демонстрирање на квалитетот во високото 

образование во национален и интернационален контекст; 
- Универзитетот го развива и унапредува квалитетот на своето работење во 

согласност со потребите на сите засегнати внатрешни и надворешни чинители во 
високото образование; 

- Универзитетот обезбедува ефикасни и ефективни организациски структури како 
рамка во којашто се реализираат и поддржуваат високообразовната, научно-
истражувачката, уметничката и применувачката високостручна дејност, како и 
стручната и административната работа; 

- Универзитетот обезбедува транспарентност на сите постапки во рамките на 
системот за обезбедување квалитет.  

 
Член 6 

Подрачјата на внатрешно обезбедување и унапредување на квалитетот во 
работењето на Универзитетот се:  

1. Организациски менаџмент и изведување (развој и стратегија на 
високообразовните и научно-истражувачките установи; управување, внатрешно 
обезбедување на квалитетот и култура на квалитетот; човечки ресурси; информациски 
системи; финансиски менаџмент) 

2. Настава и учење (процедури за обезбедување квалитет на студиските програми, 
односно процедури за предлагање, прифаќање, следење и спроведување на студиските 
програми; квалитет на академскиот кадар; процедури за оценување на студентите; 
процедури за соодветно информирање на студентите; квалитет на материјално-техничките 
ресурси; меѓународна соработка) 

3. Истражување, развој и / или креативни активности (стратешко планирање на 
научно-истражувачката / уметничката дејност; континуиран мониторинг на научно-
истражувачката / уметничката дејност; систем на поддршка на научно-истражувачката / 
уметничката дејност; науката како поддршка на стопанството; систем на финансирање на 
научно-истражувачката / уметничката дејност;  супервизија на студентското истражување 
и докторските студии; оценување на квалитетот на академскиот кадар на 
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високообразовните и научно-истражувачките установи, во согласност со научно-
истражувачките подрачја од меѓународната Фраскатиева класификација; евиденција за 
резултатите од реализацијата на практична примена од научно-истражувачката, развојната 
и апликативната дејност) 

4. Општествената оправданост (информација за јавноста; стратегиски цели за 
доживотно учење и акционен план и програми за учење на далечина; популаризација на 
научно-истражувачките / креативните активности и вклучување на високообразовните и 
научно-истражувачките  установи во општествениот развој). 

 
Член 7 

Процедурите и активностите опфатени во системот за обезбедување квалитет, 
заради обезбедување и унапредување на квалитетот во работењето на Универзитетот и 
единиците, се регулирани во следните акти: 

- Статутот на Универзитетот 
- Правилник за обезбедување квалитет на Универзитетот 
- Упатство за самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот  на        

Универзитетот 
- Упатство за студентска анкета на Универзитетот и единиците и  
- други акти на Универзитетот и единиците. 

 
Член 8 

 Структурата на системот за обезбедување квалитет ја сочинуваат и неговото 
делување го реализираат Универзитетски тела коишто меѓусебно соработуваат во 
спроведувањето на постапките за обезбедување и унапредување на квалитетот во 
работењето и тоа: 

- Комисија за самоевалуација на Универзитетот 
- Комисии за самоевалуација на единиците на Универзитетот 
- Ректорска управа 
- Универзитетски сенат 
- Постојаните Комисии на Универзитетот 
- Наставно-научни/наставнички/научни совети на единиците 
- Стручна и административна служба на Универзитетот и единиците. 

 
Член 9 

Системот за обезбедување квалитет овозможува континуирано следење на 
квалитетот во работењето на Универзитетот и негово обезбедување, преку: 

- Самоевалуација 
- Студентска анкета 
- Рангирање 
- Примена на ИСО стандард 
- Други постапки и процедури. 

 
Член 10 

 Евалуацијата се врши преку евалуациони методи како надворешна евалуација, 
самоевалуација, како и преку системот на оценување на квалитетот на академскиот кадар. 
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Член 11 
Самоевалуацијата на Универзитетот и на единиците во состав на Универзитетот се 

спроведува на интервали од најмногу три академски години,  врз основа на Упатството за 
самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на Универзитетот и овој 
Правилник, кои ги донесува Универзитетскиот сенат. 

Резултатите од самоевалуацијата се составен дел на Извештајот за самоевалуација, 
и задолжително се доставуваат до Министерството за образование и наука, кое изготвува 
интегрален извештај за резултатите од самоевалуацијата за универзитетите.  

 Исто така, резултатите од самоевалуацијата се објавуваат на веб страницата на 
Универзитетот и на единиците. 

 
Член 12 

Дел од постапката за самоевалуација е и студентската анкета, преку која се прибира  
и формира оценката на студентите за квалитетот на студиските програми и наставно-
научниот и соработничкиот кадар на единиците на Универзитетот.  

Студентската анкета на единиците се спроведува секоја академска година врз 
основа на Упатство за студентска анкета на Универзитетот и единиците, донесено од 
Ректорската управа на Универзитетот.  

Оценката од студентската анкета се зема предвид при напредувањето на 
наставниците и соработниците во повисоко наставно-научно звање. 

 
Член 13 

Самоевалуационата постапка на Универзитетот ја спроведува Комисијата за 
самоевалуација на Универзитетот, а на единиците ја спроведуваат соодветните комисии за 
самоевалуација на секоја единица. 

Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, односно на единиците во 
неговиот состав, ја сочинуваат претставници од наставниците и студентите.  

Мандатот на членовите на Комисиите за самоевалуација на Универзитетот и на 
единиците од редот на наставниците трае 4 (четири) години, додека мандатот на членовите 
од редот на студентите трае 2 (две) години.  
 Комисијата за самоевалуација на Универзитетот, како и на единицата, може да 
одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број 
членови на Комисијата, а одлучува со мнозинство гласови од присутните членови. 
 

Член 14 
 Комисијата за самоевалуација на Универзитетот е составена од 9 (девет) члена, од 
кои 7 (седум) се избираат од редот на наставниците и соработниците и 2 (двајца) од редот  
на студентите. 
 Членовите на Комисијата за самоевалуација ги избира Сенатот од редот на 
наставниците и соработниците кои не се членови на Сенатот, со тајно гласање. 
 При изборот на членовите на Комисијата се обезбедува соодветна застапеност на 
сите наставно-научни подрачја на Универзитетот. 
 Со Комисијата за самоевалуација на Универзитетот раководи претседател избран 
од редот на наставниците, кој ги свикува и раководи со седниците. 
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Член 15 
 Самоевалуацијата на единицата ја спроведува Комисија за самоевалуација на 
единицата составена од 7 (седум) члена, од кои 6 (шест) се избираат од редот на 
наставниците и соработниците и 1 (еден) од редот на студентите. 
 Наставно-научниот совет, Наставничкиот совет, односно Советот, ги избира 
членовите на Комисијата на предлог на деканот, односно директорот, со тајно гласање. 
 Со Комисијата за самоевалуација на единицата на Универзитетот раководи 
претседател избран од редот на наставниците, кој ги свикува и раководи со седниците. 
 Самоевалуацијата се спроведува по студиски програми и на ниво на единица. 
 

Член 16 
 Комисиите за самоевалуација на Универзитетот и на единиците изготвуваат 
извештај за резултатите од самоевалуацијата, со оцена на состојбата и со предлози за 
подобрување во подрачјата на внатрешното обезбедување и унапредување на квалитетот во 
работењето на единицата на Универзитетот, на интервали од најмногу 3 (три) години, за 
периодот од една до друга спроведена постапка за самоевалуација. 

Член 17 
Административно-техничката поддршка на Комисијата за самоевалуација на 

Универзитетот и комисиите за самоевалуација на единиците на Универзитетот ја дава 
стручната и административната служба на Универзитетот и на единиците на 
Универзитетот. 

Член 18 
 Работењето на Централната стручна и административна служба на Универзитетот 

се спроведува во процедури сертифицирани по ИСО стандардот 9001:2015, кои подлежат 
на годишна контрола и ресертификација од страна на овластена меѓународна институција. 

 
Член 19 

Постапката за рангирање на универзитетите ја спроведува Министерството за 
образование и наука, на секои две години, преку правно лице избрано од Министерот, 
според пропишани критериуми.  

Универзитетот и единиците во негов состав имаат обврска на избраното правно 
лице кое го спроведува рангирањето да му ги достават сите податоци потребни за 
рангирањето.  

Резултатите од рангирањето и критериумите по кои е извршено рангирањето се 
достапни на јавноста во рок од осум дена по изготвувањето на извештајот за резултатите 
од рангирањето со ранг-листата, преку објавување на веб страницата на Министерството 
за образование и наука.  

Министерството за образование и наука е должно во рок од осум дена по приемот 
да го достави извештајот за резултатите од рангирањето со ранг-листата до сите 
универзитети и единици во состав на универзитетите. 

 
Член 20 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 
                                                                                                                         
          Р е к т о р 

Проф. д-р Сашо Коруновски 
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            Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33 од Законот за високото образование (Сл. 
весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 
123/2012, 15/2013,24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 
145/2015, 154/2015 и 30/2016) и на членовите 151, 152, 153 и 154 од Статутот на 
Универзитетот, како и на член 4 од Правилникот за распределување на финансиските 
средства за остварување на развојот и интегративните функции на Универзитетот бр. 14-
476/12-1 од 30.03.2016, Универзитетскиот сенат  на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ Битола, на 151-та седница одржана на ден 22.03.2017 година, ја донесе следнава 

                                              П  Р  О  Г  Р  А  М  А 

за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои се 
остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од 

остварените приходи на единиците 

 

Член 1  

Со оваа Програма се уредува начинот на распределба на средствата што во 
согласност со член 152 од Статутот на Универзитетот и член 3 став 1 алинеа 1 од 
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и 
интегративните функции на Универзитетот, ги издвојуваат единиците за остварување на 
интегративните функции и за покривање на расходите за вршење на дејноста на 
Универзитетот  во согласност со член 153 од Статутот на Универзитетот.  

Член 2 

Програмата се донесува за тековната фискална 2017 година, за финансиските 
средства остварени од приходите на единиците предвидени со чл. 149 став 1 точка 2 и 3, 
освен потточка 3,5 од Статутот на Универзитетот, остварени од 01.01.2017 до 31.12.2017 
година.  

Средствата пренесени од претходната години и средствата по основ на неуплатени 
обврски од претходните години се искористуваат согласно Програмата за тековната 2017  
година.   

Со оваа Програма се распределуваат само финансиските средства кои се остварени 
од уплатите на единиците врз основа на член 1 од оваа Програма, а право на користење на 
дел од средствата имаат и единиците врз основа на поднесени и образложени барања. 

Обрасците за барање од претходниот став се составен дел на оваа Програмата. 

Член 3 

Финансиските средства од развојните и интегративни функции на Универзитетот, 
освен средствата  на Универзитетот добиени по основ на научно – истражувачка,  стручно 
- апликативна дејност и од издавачка дејност се распределуваат на следниот начин:  

 50 % се распределуваат за остварување на тековните, равојните и 
интегративните функции и задачи на Универзитетот. 
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 30 % се средства кои може да бидат искористени од страна на единиците.  
 10 % се финансиски средства  за Солидарен фонд. 
 10 % се за проектна подршка, за развој на меѓународна соработка и  научно 

– истражувачка и апликативна дејност при Универзитетот. 
 

Член 4 

Финансиските средствата  на Универзитетот добиени по основ на научно-
истражувачка, стручно-апликативна дејност и издавачка дејност, се распределуваат на 
следниот начин:  

 40 % се распределуваат за остварување на тековните, равојните и 
интегративните функции и задачи на Универзитетот.  

 60 % се враќаат на единицата која ги уплатила средствата по овој основ,  врз 
основа на барање со точна пресметка. 

Средствата уплатени на единиците по овој основ се исплаќаат од сметката за 
функционирање и развој на Универзитетот.  

Износот на средствата кои Единиците ќе го добијат од Универзитетот по овој 
основ, треба се користи наменски за развој на научно – истражувачката, стручно – 
апликативната и издавачката дејност согласно интерните акти на единиците  и за 
поттикнување  и поддршка на лицата вклучени во остварувањето на овие приходи, врз 
основа на склучените договори.  

Единицата која добива финансиски средства по овој основ, има обврска да поднесе 
целосен извештај за потрошените финансиски средства. 

 
Член 5 

 Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 1 од оваа Програма во износ од     
50 % се распределуваат за  покривање на расходите на Универзитетот согласно член 153 
став 1 точка 1,3,4,5,6,7,8,9 и 10  од Статутот на Универзитетот. 

      Член 6 

Единиците кои имаа неуплатени обврски од претходните години, неможат да го 
остварат правото на поврат на финансиски средства до 30 % за тековната фискална 2017 
година, се до моментот на целосна уплата на заостанатите обврски по основ на 
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и 
интегративните функции на Универзитетот.  

Поврат на финансиски средства не се врши по реализацијата на старите обврски 
заклучно со 2016 година.  

                                                              Член 7  
 
Единиците на Универзитетот  врз основа на член 3 став 1 алинеа 2 од оваа 

Програма имаат право на поврат на финансиски средства во износ до 30 % за соодветната 
единица,  врз основа на писмено барање и пресметка на месечните уплати  најмногу 
двапати годишно, но најдоцна до крајот на месец март 2018 година.     

Единиците кои нема да го почитуваат рокот за плаќање утврден во член 2 став 2 од 
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и 



8 

 

интегративните функции на Универзитетот, ќе имаат право на поврат на средства во 
процент помал од 30 % од уплатените средства.  

Повратот на финансиските средства може да се реализира за следните потреби на 
единиците: 
 Научно – истражувачки проекти на  Единиците. 
 Осовременување на научно – истражувачката инфраструктура. 
 Набавка на технички средства и алатки за реализација на научните истражувања на 

Единиците. 
Потикнување и реализација на научни истражувања на наставниот и 

соработничкиот кадар на Единиците. 
 Организација на Меѓународни – научни конференции, издавање на меѓународни 

списанија, зборници на трудови. 
 Издавање на трудови во меѓународни списанија со фактор на влијание за 

наставниот и соработничкиот кадар на Единиците. 
 Изработка на апликации за национални и меѓународни проекти.    
 Научни и стручни собири, работилници, семинари и сл. 
 Промоција на универзитетски учебници и изданија од научни истражувања.  
 Набавка на стручна домашна и странска литература. 
 Организирање на предавања од еминентни научни работници на одделни теми во 

Единиците. 
 Инвестиции за подобрување на условите за студирање на единиците. 
 Трошоци за тековно одржување на инфраструктурата на единиците. 
 Набавка на лабаратории, подршка на едукација, сертификација и акредитација.  
 Маркетиншки трошоци на Единиците во промоција на студиските програми.  
 Студиски престои во странство. 
 Стипендии и награди на студенти. 

 
Единиците доставуваат барање со соодветна документација од која може да се 

согледа намената на финансиските средства, а одлука за поврат на финансиските средства 
носи Ректорот.  

Единицата која добива финансиски средства по овој основ, има обврска да поднесе 
целосен извештај за потрошените финансиски средства. 

 
Член 8 

 
Финансиските средства за Солидарен фонд од член 3 став 1 алинеа 3 од оваа 

Програма во износ од 10 % од вкупниот износ на финансиски средства уплатени од страна 
на единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот се наменети за 
помагање на единиците за покривање на трошоците за тековно функционирање, 
одржување и овозможување на соодветни услови за работа, трошоци за покривање на 
ангажирање на наставен кадар од други единици, Универзитет и од странство (во случај 
на недостаток на кадар на самата единица и покриеност на наставните предмети согласно 
Законот за високото образование).  

Средствата од Солидарниот фонд се доделуваат со посебна Одлука на Ректорот, по 
предлог на Ректорската управа, а врз основа на барање со соодветна документација од која 
може да се констатира финансиската состојба на единицата (извод од сметка), како и 
документација за конкретната намена на средствата. 
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Единицата која добива финансиски средства од Солидарниот фонд, има обврска да 
поднесе целосен извештај за потрошените финансиски средства. 
 

Член 9 
 
Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 4 од оваа Програма наменети за  

проектна подршка, меѓународна соработка и научно – истражувачка и апликативна работа 
при Универзитетот, се 10%  од вкупниот износ на средства уплатени од страна на 
единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот и се распределуваат врз 
основа на Одлука на Ректорот, по претходно прибавено мислење од проректорите. 

 Дел од финансиските средства се распределуваат за исплата на дополнителни 
активности на административни и стручни лица, лица за контрола и надзор ангажирани на 
секој поединечен проект. 

 
Член 10 

 
По потреба,  средствата од член 3 став 1 алинеа 3 и 4 од оваа Програма, може да  

бидат искористени за предфинансирање на одделни проекти, врз основа на Одлука на  
Ректорот, по претходен предлог на Ректорската управа.  

 
Член 11 

 
Во одредени итни ситуации, во смисла на одредбите од член 8 и 10 од оваа 

Програма, Ректорот може самостојно да донесе Одлука за  користење финансиски 
средства до 60 000, оо денари, по претходно прибавено мислење од проректорот за 
финансии и развој.  
 
                                                               Член 12 
 

По предлог на Ректорот, а со Одлука на Универзитетскиот сенат, може да се 
изврши промена на намената и структурата на распределба на финансиските средства 
утврдени во членот  3  од оваа Програма. 
 

Член 13 

Со влегувањето во сила на оваа Програма, престанува да важи Програмата за 
намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои се 
остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од 
остварените приходи на единиците  на Универзитетскиот сенат бр. 14- 476/13-1 од 
30.03.2016 година. 

Член 14 
 Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 

  

                                                                                                 Ректор 

                                                                              Проф. д–р Сашо Коруновски 
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(Меморандум на единицата) 
 

До 
„Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
                       Битола 
Предмет: Барање за поврат на средства 

Почитувани, 

 Врз основа на Програмата за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските 
средства кои се остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % 
од остварените приходи на Единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Ви се 
обраќаме со Барање за поврат за средства по основ на член 3 став 1 алинеа 2- Средства кои може да 
бидат искористени од единиците. 

Согласно член 152 од Статутот на Универзитетот, за остварување на интегративни дејности, 
_____________________________________, заклучно со ____________година, на сметката на 

               (назив на единицата)                                             (дата на барањето) 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, има извршено уплата на _____________денари, кои 
се однесуваат на периодот од____________до__________година. Заради тоа, има право на поврат до 
30% од уплатените средства, односно  ________________денари, кои ќе се искористат за: 

  
Р.бр Основ Износ 

1   
2   
3.   
4.   
5.   

6.   
7.   

ВКУПНО  

 

Во прилог на барањето ви доставуваме копија од соодветната докуменатција за намената на 
финансиските средства, а Извештај за искористените средства ќе доставиме по искористување на 
добиените средства, а  најдоцна до 1 март, наредната година. 

Со почит, 

Подготвил и проверил: 

____________________       ________________________             

Декан/Директор 
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(Меморандум на единицата) 

 

 

До 
„Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
                       Битола 

 
Предмет: Барање за поврат на средства 

 

Почитувани, 
 Врз основа на Програмата за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските 
средства кои се остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % 
од остварените приходи на Единиците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Ви се 
обраќаме со Барање за поврат за средства по основ на член 3 став 1 алинеа  3- финансиски средства 
за Солидарен фонд. 

 
Заради нашата финансиска состојба, за која во прилог ви доствуваме копија од последниот извод 

на сметката, а имајќи ги во предвид обврските за остварување на дејноста на 
________________________________________________,    ви се обраќаме со ова барање за поврат на 
финансиски средства од Солидарниот фонд, кои ќе се искористат за: 
  

Р.бр Основ Износ 

1   
2   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   

ВКУПНО  
 
Во прилог на барањето ви доставуваме копија од соодветната докуменатција за намената на 

финансиските средства, а Извештај за искористените средства ќе доставиме по искористување на 
добиените средства, а  најдоцна до 1 март, наредната година. 

 
Со почит, 
 

Подготвил и проверил: 
______________________        ________________________ 

                                          
Декан/Директор 
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До 
Наставно- научен Совет 
Економски факултет - Прилеп 

 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација 
 
Наставно научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп, на седницата одржана на 
26.12.2016, со одлука бр 02-2149/30, формира Комисија за оценка на докторската 
дисертација на кандидатката Арбиана Говори, со наслов   

“Конкурентност на МСП – студија на градежната индустрија во Косово“, 
При што англискиот наслов на темата гласи 

 “Competitiveness of SMEs: A Study of Construction Industry in Kosovo” 
 
Комисијата се состои од следните членови: 
1. Проф. д-р  Василика Куме, Универзитет во Тирана, Албанија  
2. Проф. д-р  Оливера Костоска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола  
3. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ 

Битола  
4. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола  
5. Проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола  

 
 
Во согласност со чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, 
и чл. 56 од Правилникот за условите, критериумите и регулативите за запишување и 
студирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола, 
Комисијата го поднесува до Наставно научниот совет на Економскиот факултет следниов 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. Биографски податоци за кандидатката 
Кандидатката Арбиана Говори е родена на 03.04.1986, во Феризај, Косово. 
Образование 
2014 – во тек – Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, 
(DOCSMES),  University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. Università di Bologna, 
Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, 
France (UNSA). 
2008 – 2010: South East European University, Macedonia, Faculty of Business and Economics, 
Department of Management. Стекната квалификација: Магистер по Бизнис администрација 
- менаџмент 
2005 – 2008: University of Pristine, Faculty of Economy, Department of Management. 
Стекната квалификација: Диплома поменаџмент и информатика. 
Работно искуство и квалификации 
2012- во тек:  Асистент на Универзитетот во Пеќ, Факултет за бизнис  
2011 – 2012 : Асистент на Универзитетот во Приштина 
2007 – 2009:  Раководител на канцеларијата за акдемско планирање на Европски 
универзитет во Приштина, Косово  
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2005 – 2007:  Финансиски менаџер на Институтот за финансии и менаџмент, Приштина.  
Компјутерски вештини: Microsoft office и други релевантни софтверски 
апликации 
Научни публикации: 
Објавени истражувачки трудови: 
Arbiana Govori, Qemajl Sejdija  (2016). The impact of working capital management on SMEs 
profitability. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series  
(IBANESS) 2016, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics – Prilep 
(Macedonia).  
Arbiana Govori (2014) Entrepreneurship and Innovation: Evidence from SMEs in Pristine 
region, Kosovo MPRA,Paper,No. 55898 May,2014 
Arbiana Govori (2013)"The managerial culture and its impact on economic development of 
Kosovo,"MPRA Paper 47625, University Library of Munich, Germany. 
Arbiana Govori (2013)"Analysis of external factors affecting the development of SMEs in 
Kosovo,"MPRA Paper 47230, University Library of Munich, Germany. 
Arbiana Govori (2012)"Measuring and managing the impact of risk on organizations: The Case 
of Kosovo,"MPRA Paper 38975, University Library of Munich, Germany, revised 22 May 2012. 
Arbiana Govori (2012)"Measuring And Managing The Impact Of Risk On Organizations: The 
Case Of Kosovo," Journal of Advanced Research in Management, Association for Sustainable 
Education, Research and Science, vol. 0(1), pages 17-26, June. 
Arbiana Govori (2012) Globalization and Multinational Corporations: Kosovo in the context of 
global economy The Eleventh  Jubilee International Conference “Business and Employment”, 
Kosova Finance Institute. June 
Arbiana Govori (2012) Reflection of risk management standards of management system Journal 
for Scientific Research and Academic 'EMPIRIKUS" 
Arbiana Govori (2011) Strategy Formulation: Functional Strategy and strategic choice 10th 
International Jubilee Conference Business and Employment, IMFK, Pristine 0063 
Arbiana Govori (2010) Financing of the firm's activity MPRA Paper no. 20369 
Објавени конференциски трудови: 
Arbiana Govori, Qemajl Sejdija  (2016). The impact of working capital management on SMEs 
profitability. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series  
(IBANESS) 2016, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics – Prilep 
(Macedonia).  
Arbiana Govori (2012) Globalization and Multinational Corporations: Kosovo in the context of 
global economy The Eleventh  Jubilee International Conference “Business and Employment”, 
Kosova Finance Institute, June 
Arbiana Govori (2011) The impact of risk on the organization: The need for the measurement of 
management Regional science conferences with international participation, June  
Arbiana Govori (2011) Strategy Formulation: Functional Strategy and strategic choice 10th 
International Jubilee Conference Business and Employment, IMFK, Pristine 0063 
 
Студиски посети:  
University of Tirana , Faculty of Economy, Albania 2015 
 
Анализа и коментари во врска со докторската дисертација 
 
Докторската дисертација со наслов  “Конкурентност на МСП – студија на градежната 
индустрија во Косово“ се состои од 7 поглавја, напишани на 220 страни. 
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Во првата глава кандидатката дава генерален опис на предметот и целта на 
истражувањето, истражувачките прашања, краток опис на користената методологија, како 
и важноста и ограничувањата на истражувањето.    
Во втората глава е даден широк преглед на користената литература, во смисла на 
теоретска анализа на екстерниот амбиент и факторите во градежната индустрија. Значаен 
дел од истражувањето зазема анализата на конкурентноста и конкурентските стратегии во 
овој контекст.  
Во третото поглавје посебно внимание е посветено на развојот на МСП со посебен акцент 
на Косово, и презентирање на компаративни перспективи, како и значајни концепти во 
поглед на бариерите за развој на МСП ширум светот, како и нивното позитивно 
макроекономско влијание. 
Во четвртото поглавје, презентирана е анализа на екстерниот амбиент во Косово, и 
неговото влијание врз градежната индустрија. Посебно внимание е посветено на 
доминантните карактеристики и развојот на градежната индустрија во последните години. 
Во петтото поглавје е презентирана методологијата на истражување, односно, 
дефинирањето на видот и големината на примерокот на истражувањето, процедурите за 
прибирање податоци, анализата на варијаблите, како и извлекувањето заклучоци. 
Во шестото поглавје се елаборирани истражувачките резултати и резултатите од 
анализата на податоците, како и применетиот модел и истражувачките хипотези и 
нивнотот тестирање. Најпрво, направена е дескриптивна анализа на примерокот, врз 
основа на неколку критериуми. Дескриптивната анализа е базирана на примарните 
податоци добиени преку дистрибуирање на прашалници до МСП во градежната 
индустрија во Косово; како и на секундарни податоци, добиени од релевантни извори 
(IMF, World Bank, Central Bank of Kosovo). 
Во седмото поглавје се сумирани наодите од истражувањето, и потенцирана е нивната 
научна и практична важност. 
 
Цели на истражувањето и истражувачки прашања 
 
Основната цел на оваа дисертација е да се истражува концептот на конкурентна предност 
и неговото влијание врз успешноста во работењето на  МСП во градежната индустрија, 
како и да се предложат соодветни стратегии за постигнување конкурентска предност и 
зголемување на перформансите. 
Останати цели на ова истражување се: 

• Да се анализираат моделите и методите кои што ги применуваат МСП во 
градежната индустрија во Косово, во поглед на мерењето на перформаните и 
конкурентноста 

• Да се оцени и потенцира стратегиската важност од креирањето на конкурентска 
предност како основна детерминанта на успешноста и растот на МСП во 
градежната индустрија во Косово, 

• Да се испита дали МСП во градежната индустрија во Косово применуваат модели 
за менаџмент на дистинктивните компетенции, и кои од овие модели се 
најсоодветни итн. 

 
Методологија на и дизајн на истражувањето 
 
Кандидатката во оваа дисертација применува стандардна научна методологија, соодветна 
на истражувачките студии од овој вид и обем. За време на истражувањето применети се и 
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квалитативни и квантитативни методи со цел да се постигне повисок степен на валидност. 
Каоо што е наведено, примарните податоции се прибирани со примена на методот на 
испитување со структуиран прашалник, а секундарните податоци главно се базирани на 
користената стручна литература,  понови реализирани теоретски студии , истражувачки 
трудови, како и релевантни бази на податоци. Дескриптивните податоци се добиени со 
анализа на примерокот со примена на статистичкиот софтвер SPSS. 
Примерокот е дефиниран и базиран врз два критериуми – составен е од МСП во 
градежната индустрија во Косово, со посебен акцент на локацијата или областа каде што 
се регистрирани градежните компании. 
Кандидатката потенцира дека применетата истражувачка методологија претставува 
оригинален пристап во проучувањето на конкурентноста и индустријата, врз основа  на 
анализа на клучни варијабли, во комбинација на применети квалитативни и квантитативни 
методи. Варијаблите кои што се користат за анализа на градежната индустрија се главно 
базирани на Портеровиот модел, односно моделот на петте фактори, како и на 
генеричките стратегии за конкурентност. Во анализата на индустријата натаму се 
вклучени и други варијабли, како што е анализата на животната средина, анализа на 
синџири на вредности итн. 
Комисијата констатира дека применетите методи, модели и концептуалната рамка за 
елаборација на претходно поставените хипотези, научните мерења и извкелувањето 
заклучоци се соодветни и во согласност со барањата на наччните истражувања во 
општествените науки. Исто така, од системот за плагијати е генериран  позитивен 
извештај.  
 
Значење на докторската дисертација 
 
 
Дисертацијата се карактеризира со висок степен на оригиналност, во смисла на 
дефинирање на проблемот на истражувањето, изборот на темата, применетата 
методологија итн. Натаму, добиените резултати и извлечените заклучоци можат 
дополнително да се прошират и да се користат за извлекување на генерални заклучоци. 
Кандидатката нуди детална елаборација на научната оправданост на оваа докторска 
дисертација, и посветува значајно внимание на користењето на релевантна стручна 
литература од областа, како и на економската реалност и потребата од спроведување  на 
сеопфатно истражување од ваков тип. Иако градежната индустрија е една од најважните 
за економијата на албанија, и придонесува за севкупниот социо-економски развој, особено 
во неповонлата економска ситуација, прегледот на литературата индицира дека постои 
евидентен  недостиг од научни истражувања во оваа област. 
Конкурентната предност и конкурентните стратегии кои што водат кон успешност на 
МСП во градежната индустрија во Косово е област која што не била научно истражувана 
досега. Основни столбови врз кои се потпира ова научно истражување се анализата на 
индустријата и конкурентните стратегии кои што се елаборирани во докторската 
дисертација од различни перспективи. 
Кандидатката доаѓа до заклучок дека постојат три основни компоненти  кои што 
овозможуваат постигнување на високи перформанси во градежната индустрија во Косово, 
и тоа: 

• Фокусирање  врз пазарот, стратегија која што обезбедува конкурентна предност, 
• Дистинктивни способности – системи и процеси кои што обезбедуваат креирање на 

вредност, и 
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• Анатомија на перформансите – ментален склоп и организациска култура кои што 
водат кон успех. 

 
Освен теоретските заклучоци, кандидатката сугерира и определени апликативни 
препораки за релевантните креатори на политики, во смисла на стратегиска поддршка на 
МСП во градежната индустрија во Косово, заради зголемување на нивната конкурентност 
на долг рок. Фактот што докторската дисертација се карактеризира и со значителна 
практична применливост, би можел да води и кон позитивни  импликации за МСП во 
градежната индустрија, но исто така и за економскиот развој за респективните целни 
региони. 
Комисијата заклучува дека поднесената дисертација ги исполнува потрбните критериуми, 
во смисла на содржина и форма, преглед на литература, применета методологија, научна 
оправданост и практична применливост. 
 
 

Констатација и предлог 
 
Имајќи го во предвид претходно изнесеното, врз основа на анализата на докторската 
дисертација, Комисијата за оценка ги донесе следните заклучоци: 
 
Докторската дисертација која што е поднесена за оценка е научно оправдана, и прецизно 
структурирана и елаборирана. Проблемот на истражувањето, истражувачките прашања и 
цели се прецизно детерминирани и базирани на релевантен преглед на литературата. 
Целите се претворени во хипотези, кои што се соодветно анализирани и истражувани, и 
применета е релевантна научна методологија. Примерокот на истражувањето е прецизно 
дефиниран, во согласност со принципите на научно истражувачката методологија. 
Натаму, дисертацијата има значителен научен придонес во истражуваната област, поради 
релевантноста на темата, и академскиот предизвик кој што произлегува од 
неистражуваниот карактер  на дефинираниот проблем. Исто така, обработувањето на 
проблематика поврзана со конкурентност и перформанси на МСП во градежната 
индустрија во Албанија има дополнителна апликативна важност. 
 

 
 

Имајќи ги во предвид претходните заклучоци, Комисијата едногласно донесува заклучок 
дека докторската дисертација ги исполнува потребните критериуми за да биде одбранета, 
и му предлага на наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да ја 
донесе следнава 
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ОДЛУКА 
 

• Да се прифати докторската дисертација од арбиана говори, со наслов  “ 
Конкурентност на МСП – студија на градежната индустрија во Косово“,  а  во 
оригинал “Competitiveness of SMEs: A Study of Construction Industry in Kosovo”, и 

• Да се определи датум за јавна одбрана. 
 
Комисија за оценка на докторската дисертација: 
 
1. Проф. д-р  Василика Куме, Универзитет во Тирана, Албанија,с.р.  
2. Проф. д-р  Оливера Костоска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола,с.р.  
3. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитет „Св.Климент Охридски “ 

Битола,с.р. 
4. Проф. д-р Мирослав Гвероски, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола,с.р.  
5. Проф. д-р Марјан Ангелески, Универзитет „Св.Климент Охридски “ Битола,с.р. 
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To 

Scientific Council 
Faculty of Economics – Prilep 
 
 

Subject: Report on Assessment of the doctoral dissertation 
 

The Scientific Council of the Faculty of Economics - Prilep at the meeting held on                    
26.12.2016, decision No 02-2149/30 has formed a Committee for assessment of the doctoral dissertation 
of the candidate Arbiana Govori, entitled as: “Competitiveness of SMEs: A Study of Construction 
Industry in Kosovo”.  The Committee consists of following members: 

 
1. Prof. Dr. Vasilika Kume, University of Tirana, Albania 
2. Prof. Dr. Olivera Kostoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
3. Prof. Dr. Snezana Mojsovska Salamovska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
4. Prof. Dr. Miroslav Gveroski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
5. Prof. Dr. Marjan Angeleski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

 
According to the article No194 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and No. 
56 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrolment and studying at the 
third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski - Bitola, the Committee submits to the 
Scientific Council of the Faculty of Economics- Prilep the following: 
 

R E P O R T 

1. Candidate biography 
The candidate, Arbiana Govori was born at 03.04.1986, Ferizaj, Kosova  
Education 
2014 - Present – Regional Joint Doctoral Program “Entrepreneurship and SME Management, 
(DOCSMES),  University of “St. Kliment Ohridski”- Bitola, Macedonia. Università di Bologna, 
Italy Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB), University of Nice – Sophia Antipolis, 
France (UNSA). 
2008 – 2010: South East European University, Macedonia, Faculty of Business and Economics, 
Department of Management. Title of qualification: Master of Science in Business 
Administration - Management 
2005 – 2008: University of Pristine, Faculty of Economy, Department of Management Title of 
qualification: Bachelor Degree in Management and Informatics 
Work experiences and qualifications  
2012- ongoing: Teaching assistant at Public University in Peja, Faculty of Business  
2011 – 2012 : Teaching assistant at University of Pristine 
2007 – 2009: Head of Office for Academic Planning at European University in Kosovo, Pristine 

2005 – 2007 : Finance Manager at Institute for Finance and Management, Pristine 

Computer skills - Microsoft office and other relevant software applications. 
Scientific publications 
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Published research papers: 
Arbiana Govori, Qemajl Sejdija  (2016). The impact of working capital management on SMEs 
profitability. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series  
(IBANESS) 2016, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics – Prilep 
(Macedonia).  
Arbiana Govori (2014) Entrepreneurship and Innovation: Evidence from SMEs in Pristine 
region, Kosovo MPRA,Paper,No. 55898 May,2014 
Arbiana Govori (2013)"The managerial culture and its impact on economic development of 
Kosovo,"MPRA Paper 47625, University Library of Munich, Germany. 
Arbiana Govori (2013)"Analysis of external factors affecting the development of SMEs in 
Kosovo,"MPRA Paper 47230, University Library of Munich, Germany. 
Arbiana Govori (2012)"Measuring and managing the impact of risk on organizations: The Case 
of Kosovo,"MPRA Paper 38975, University Library of Munich, Germany, revised 22 May 2012. 
Arbiana Govori (2012)"Measuring And Managing The Impact Of Risk On Organizations: The 
Case Of Kosovo," Journal of Advanced Research in Management, Association for Sustainable 
Education, Research and Science, vol. 0(1), pages 17-26, June. 
Arbiana Govori (2012) Globalization and Multinational Corporations: Kosovo in the context of 
global economy The Eleventh  Jubilee International Conference “Business and Employment”, 
Kosova Finance Institute. June 
Arbiana Govori (2012) Reflection of risk management standards of management system Journal 
for Scientific Research and Academic 'EMPIRIKUS" 
Arbiana Govori (2011) Strategy Formulation: Functional Strategy and strategic choice 10th 
International Jubilee Conference Business and Employment, IMFK, Pristine 0063 
Arbiana Govori (2010) Financing of the firm's activity MPRA Paper no. 20369 
 
Published conference papers: 
Arbiana Govori, Qemajl Sejdija  (2016). The impact of working capital management on SMEs 
profitability. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series  
(IBANESS) 2016, University of “St. Kliment Ohridski”-Bitola, Faculty of Economics – Prilep 
(Macedonia).  
Arbiana Govori (2012) Globalization and Multinational Corporations: Kosovo in the context of 
global economy The Eleventh  Jubilee International Conference “Business and Employment”, 
Kosova Finance Institute, June 
Arbiana Govori (2011) The impact of risk on the organization: The need for the measurement of 
management Regional science conferences with international participation, June  
Arbiana Govori (2011) Strategy Formulation: Functional Strategy and strategic choice 10th 
International Jubilee Conference Business and Employment, IMFK, Pristine 0063 
 
Study Visits: 
University of Tirana, Faculty of Economy, Albania 2015 

 
Analysis and comments on the doctoral dissertation 
 

The doctoral thesis entitled as “Competitiveness of SMEs: A Study of Construction Industry in 
Kosovo” consists of 7 chapters, written on 220 pages.    
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In the first chapter the candidate gives a general description of the subject, the purpose of study, 
research questions, a brief description of the methodology used, the importance of the study and 
its limitations.  
In the second chapter, a broad review of the literature used is provided, regarding the theoretical 
analysis of the external environment and forces in construction industry.  An important part of 
the study takes the analysis of competitiveness and competitive strategies in this context. 
In the third chapter special attention is paid on SMEs development, with special emphasis on 
Kosovo, providing a comparative perspectives, as well as important notions and concepts regarding 
the barriers for development of SMEs worldwide, and their positive macroeconomic impacts. 
In the fourth chapter the situational analysis of external environment in Kosovo is presented, as well as its 
impact on the construction industry. Special attention has been paid to the dominant characteristics and 
recent development of the construction industry. 

In the fifth chapter, the research methodology is presented, such as defining the sample type and size, 
procedures for data collection, the analysis of variables as well as drawing the conclusions. 

In chapter six, the research results and data analysis outcomes are elaborated, and  the model used and 
research hypotheses have been tested. First, a descriptive analysis of the sample was conducted, based on 
a several criteria. Descriptive analysis is based on primary data obtained through questionnaires 
distributed to SME-s in Kosovo construction industry; and also on secondary data, obtained from relevant 
sources (IMF, World Bank, Central Bank of Kosovo). 

In the seventh chapter, research findings are summarized and their scientific and practical importance has 
been emphasised.  

 

Objectives, aims and research questions 

The main purpose of this dissertation is an examination of the concept of competitive advantage and its 
impact on the success of SMEs in the construction sector and proposing appropriate strategies for 
achieving competitive advantage and increasing the performance.   

Other purposes of the study are:  

• To analyse the models and methods used by SMEs in the construction sector in Kosovo, regarding 
the performance measurement and competitiveness. 

• To assess and emphasise the strategic importance of creating a competitive advantage as a major 
determinant of success and growth of SMEs in the construction sector in Kosovo. 

• To investigate whether SMEs in the construction sector in Kosovo use models for the management 
of distinctive competencies, and which models are most appropriate etc. 
 

Research design and methodology 
 

The candidate in this dissertation applies standard scientific methodology, appropriate for the research 
studies of this type and scope. During the research, both quantitative and qualitative methods are applied 
to achieve a higher level of validity. As stated, the primary data is gathered using the method of survey 
with structured questionnaire, and the secondary data are mainly based on literature review, such as recent 
theoretical studies conducted, research papers as well as relevant databases. Descriptive statistics were 
obtained for the sample using the SPSS statistical analysis package. 
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The sample type and size has been defined and based on two criteria  - it consists of SME’s in 
construction industry in Kosovo, with specific attention paid to the location or district where construction 
firms are registered. 

The candidate stresses out that the research methodology applied represents an original approach to study 
competition and industry based on key variables analysis with combination of qualitative and quantitative 
methods applied. Variables used to analyze the construction industry are mostly based on the Porter 
model, specifically the five forces model of industry, and generic competitive strategies. However, in 
industry analysis are additionally included other variables, such as environmental analysis, value chain 
analysis etc. 

The Committee concludes that the applied methods, models and conceptual framework for elaboration of 
the hypotheses initially posed, scientific measurements and drawing conclusions are appropriate and in 
line with the requirements of scientific research in social sciences.  А positive plagiarism report has been 
generated from the official platform as well.  

 
Significance of the dissertation 
 

The dissertation is characterized by a high level of originality, in terms of a research problem definition, 
the topic chosen, methodology applied etc. Furthermore, the results gained and conclusions drawn could 
be further expanded and used for drawing general conclusions as well. 

The candidate offers detailed elaboration about the scientific justification of this research study, and pays 
significant attention to the review of relevant literature in this field, as well as the economic reality and 
necessity of conducting such a comprehensive research. Тhe candidate explains that even though the 
construction industry is one of the most important industries for Albanian economy, that contribute to the 
overall socio-economic development, especially emphasized in unfavorable economic situations; the 
literature review indicates that there is an evident lack of scientific research in this area. 

Competitive advantage and competitive strategies that lead to success of SMEs in construction industry in 
Kosovo is a field that has not been scientifically studied so far. The main pillars which support this study 
are the industry analysis and competitive strategies that are elaborated in the dissertation from different 
perspectives.  

The candidate summarises and concludes that there are three basic building blocks to sustain high 
performance in the construction industry in Kosovo, such as : 

• Market focus and position - the strategy adopted to secure competitive advantage,  
• Distinctive capabilities - the systems and processes that enable value creation, and 
• Performance anatomy - the organisational culture and mindset that sustain success. 

 

Apart from the theoretical conclusions, the candidate suggests certain applicable recommendations for 
relevant policy makers, as a strategic support to SME’s in construction industry in Kosovo for increasing 
their competitiveness in a long run. The fact that the study results are characterized by significant 
practical applicability, could  lead to positive implications for SMEs in construction industry, and also for 
the economic development for the respective target region, as well. 
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The Committee concludes that the dissertation submitted by the candidate fulfills the 
necessary criteria, in terms of the content and form, literature review, methodology applied, 
scientific justification and practical applicability.  

 

2. Conclusions and proposal 
 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral dissertation, 
Committee for Assessment of the Doctoral Dissertation has made the following conclusions: 

 

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

 

Furthermore, this dissertation has significant scientific contribution in the research area, due to the 
relevance of the topic and academic challenge derived from the unexploited character of the problem 
defined. Additionally, addressing issues related to the SMEs competitiveness and  performance 
management in construction industry in Albania has additional considerable applicative significance. 

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

 

D E C I S I O N 

• to accept the doctoral dissertation submitted by Arbiana Govori, entitled as 
“Competitiveness of SMEs: A Study of Construction Industry in Kosovo” 

• to determine the date for public defence. 
Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

 

1. Prof. Dr. Vasilika Kume, University of Tirana, Albania 
2. Prof. Dr. Olivera Kostoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
3.  Prof. Dr. Snezana Mojsovska Salamovska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

4.  Prof. Dr. Miroslav Gveroski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

5.  Prof. Dr. Marjan Angeleski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
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Р Е Ф Е Р А Т  

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ПО ПРЕДМЕТИ ОД ОБЛАСТА МАТЕМАТИКА НА 
ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ВО БИТОЛА 

 

Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет-Битола на седницата одржана на 
31.01.2017 година, со Одлука бр.77/9   именува Рецензиона комисија во состав: 

 

1. Ред. Проф. Д-р Линда Стојановска, претседател 
                   Технички факултет - Битола 

2. Ред. Проф. Д-р Виолета Маневска, член 
                   ФИКТ -  Битола 

3. Вонр. Проф. Д-р Митко Костов, член 
                   Технички факултет- Битола 

 

за избор на наставник по предмети од областа Математика во работен однос на 
неопределено работно време. 

На распишаниот конкурс од страна на советот на Технички факултет- Битола во дневниот 
весник „Вест“ на ден 12.01.2017 година , за избор на наставник од областа Математика се 
пријави кандидатот: 

1. Д-р Елена Котевска 

По прегледот на доставената документација поднесена на кандидатот, Рецензионата 
комисија го поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Податоци за кандидатот д-р Елена Котевска 
 

Д-р Елена Котевска е родена на 13.05.1972 година во Битола. Основно и средно 
училиште завршила во Битола со континуиран одличен успех по сите наставни предмети. 
Во учебната 1990/91 година се запишала на Природно-математичкиот факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, група Математика, насока теоретска. 
Дипломирала во учебната 1995/96 година, со просечна оцена 9,00 со што се стекнала со 
звањето дипломиран математичар. 
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Веднаш по завршувањето на студиите се запишала на после-дипломски студии на 
Институтот по Математика, студии по теоретска математика. Откако ги положила 
задолжителните предмети просечна оценка 9,50 во 2001  ја избрала потесната 
истражувачка област и пријавила магистерска теза. Истата ја одбранила во 2005 година со 
оценка 10,00.  

Во 2007 година се запишала на докторски студии по Применета Математика на 
Техничкиот Универзитет Кајзерслаутерн, Сојузна Република Германија. Истите ги 
завршила во 2011 година со оценка 2 (cum laude). 

Во периодот 2007-2008 година кандидатката користела платено отсуство во 
времетраење од една година, заради запишување и подготвување за докторски студии по 
Применета Математика на Техничкиот Универзитет во Кајзерслаутерн, С.Р. Германија. Во 
периодот 2008-2011 кандидатката користела неплатено отсуство во времетраење од три 
години, заради завршување на докторските студии во Германија. Во 2011 го пролонгирала 
рокот за реизбор до 2012 заради нострификација на дипломата стекната во странство. 

Од 2012 до 2017 Доц. Д-р Елена Котевска одржува предавања и вежби по предмети од 
областа Математика на Техничкиот Факултет Битола. 

 
 
 

1.1. Наставно-образовна дејност на кандидатот 
 

Во периодот 1996-1998 година  кандидатката работела како професор Математика во  
неколку средни училишта во Битола. Во 1998 година  кандидатката  е ангажирана  за 
соработник на Технички факултет во Битола во дополнителен работен однос, на катедрата 
по Математика и Информатика. Во периодот 1999-2002 година била избрана за работно 
место помлад асистент по Математика на неопределено работно време. Во периодот 2002-
2005 била реизбрана за помлад асистент по Математика неопределено работно време. Во 
2005-2008 и 2008-2012 била избрана за асистент по Математика на неопределено работно 
време. Во 2012-2017 била избрана за доцент по Математика на неопределено работно 
време. Од вработувањето па до денес била ангажирана на предметите Математика 1, 
Математика 2 и Математика 3 и Нумерички Методи, Веројатност и Статистика на скоро 
сите отсеци на Техничкиот факултет во Битола. Во текот на нејзината работа, 
кандидатката се истакна со многу успешна комуникација со студентите, совесен однос кон 
работните задачи, исполнителност и одговорност. За ова сведочат и резултатите од 
студентските анкети на кои кандидатката ги добила следниве оцени:  

Студентска анкета-2014/2015 летен семестар: Просечна оценка 9,30 (5-10) 

Студентска анкета-Ноември, 2015: Просечна оценка 4,80 (1-5)  

Резултатите од студентските анкети се во додадени во прилог. 

1.2. Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

 
Како резултат на досегашната научни истражувања, д-р Елена Котевска ги има 

објавено следните трудови и публикации: 
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          Научни трудови: 

- Котевска, Е., Кохомологии на локално компактни тополошки простори- 
дипломска работа, Институт по математика, Природно-математичкиот факултет 
во Скопје, 1996 

- Тодоровска, Е., A Shannon sampling theorem in Vm spaces- научен труд 
презентиран на мини симпозиумот  Wavelets and Integral Transforms при 
Институтот по математика при Универзитет во Нови Сад, 2002 

- Тодоровска, Е., Дискретен развој на функција со користење на мали бранови- 
магистерски труд, Институт по математика, Природно-математичкиот факултет 
во Скопје, 2005 

- Тодоровска, Е., Практична примена на трансформацијата на мали бранови - 
научен труд презентиран на III Конгрес на математичарите на Македонија, 2005 

- Тодоровска, Е., Примена на Wavelet трансформацијата - научен труд 
презентиран на семинарот  “Neurophysics and Informatics”, одржан во МАНУ, 2005 

- Kotevska, E., Real Earth Oriented Gravitational Potential Determination – докторска 
дисертација, Институт по Математика при Техничкиот Универзитет во 
Кајзерслаутерн, С.Р. Германија, 2011 

- Котевска, Е., Потенцијали генерирани од хармониски дистрибуции –  научен труд 
презентиран во Зборник на трудови  -  Технички факултет Битола,  2011 

- Kotevska, E., Generalization Kernel for  Geopotential Approximation by Harmonic 
Splines  -  научен труд презентиран во Int. Journal of  Comp. and Mathematical 
Sciences, vol.6 pp.76-82,  2012 

- Котевска, Е., Тридимезионална Ојлерова Сумациона Формула-научен труд  
презентиран во Зборник на трудови  -  Технички факултет Битола,  2012 

- Котевска, Е., Георелевантни проблеми на гранична вредност-научен труд  
презентиран во Зборник на трудови  -  Технички факултет Битола,  2013 

- Идризи, Б., Изеироски, С., Котевска, Е., Развивање на векторски податоци и 
нивно користење преку гео-информациските системи-научен труд  презентиран 
на Меѓународниот симпозиум во Струга, ЗЕМАК, 2014 

- Изеироски, С., Котевска, Е., Идризи, Б., Пановски, С., Неделковски, И., GIS-
базирана анализа на топографски параметри при проценка на погодни локации за 
искористување на соларно-енергетските потенцијали-стручен труд презентиран 
на Меѓународниот симпозиум во Струга, ЗЕМАК, 2014 

- Котевска, Е., Неделковски, И., Изеироски, Пановски, С., Идризи, Б., Анализа на 
подземните води и проценка за потенцијалот и оправданоста за нивно 
искористување во Пелагонискиот регион-стручен труд презентиран на 
Меѓународниот симпозиум во Струга, ЗЕМАК, 2014 

- Kotevska, E., Freeden, W., Real Earth Based Spline For Gravitational Potential 
Determination-научен труд Математички Билтен, Vol.39(LXV) No.1 (5-11), 2015 

- Kotevska, E., Freeden, W., Solution to Discrete Exterior Dirichlet Problem of 
Gravitational Potential Determination to Real Geometries- научен труд Proceedings 
FMNS 2015, Vol.1(44-50), 2015 

- Atanasovski, M., Kostov, M., Acevski, N., Arapinoski, B., Kotevska, E., Transient 
Stability of Asynchronous Generator on Distribution Network-научен труд Proceedings 
ICEST 2016 (335-338), 2016 

- Котевска, Е., Чаламани, С., Некои својства на групи на p-мерни ковериги-
стручен труд објавен во Списанието Хоризонти, 2016 



28 

 

- Kostov, M., Kotevska, E., Atanasovski, M., MRA Based Efficient Database Storing and 
Fast Querying Technique-научен труд прифатен во TEM Journal 2016, излегува во 
Февруари 2016 

 

          Публикации: 

- Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методика  на воспитната работа по 
предучилишна математика – Учебник, Педагошки Факултет, Битола, 2003 

- Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методика на наставата по Математика во 
одделенската настава – Учебник, Педагошки Факултет, Битола,  2004 

- Димитровски, Х., Тодоровска, Е., Методичко моделирање на наставата и 
учењето по Математика во основните одделенија – Учебник,  Педагошки 
Факултет, Битола,  2004 

 
 
1.4. Стручно усовршување и студиски престои: 

 
1. Активно и успешно учествувала на интензивниот курс Wavelet Analysis and signal 

Processing одржан на Институтот по Математика и Информатика, БАН- Софија, 24.09-
12.10.2001 година, во рамките на DAAD- програмата за развој на Југоисточна европа, како 
проект под наслов „Center of Excellence for Applications of Mathematics“ 

2. Стручен престој на Универзитетот во Ним, Франција, во рамките на ТЕМПУС Компакт 
Мерка: СМЕ-03573-97, 1999 

3. Кандидатката остварила бројни научни посети на Институти по Математика на повеќе 
Европски универзитети како на пример Аристотел Универзитетот во Солун, 
Југозападниот Универзитет во Благоевград и Бугарската Академија на Науките. 

4. Mathwise - A Tool for Mathematical Concepts and Methods (Mathwise- Студиски алати за 
математички термини и методи). Универзитет во Ковентри (Coventry University, UK) и 
Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница. 

5. Matlab- A tool for teaching Mathematical Modeling to Engineers (Matlab- Алати за 
моделирање на студенти по инженерство). Универзитет во Ковентри (Coventry University, 
UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница. 

6. Computer Aided Assessment (CAA)(Оценување со помош на сметачи). Универзитет во 
Ковентри (Coventry University, UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во 
работилница. 

7. Simulink- A Tool for Teaching Modeling and Simulation to Engineers (Simulink- Алати за 
симулирање за студенти по инженерство). Универзитет во Ковентри (Coventry University, 
UK) и Технички факулет- Битола, Битола 1999, учесник во работилница.   

8. Активно и успешно учествувала на интензивниот курс „Multivariate Splines and Wavelets“ 
одржан на Институтот по Математика и Информатика, Нови Сад, 26.09-10.10.2004, 
организиран во рамките на DAAD- програмата за развој на Југоисточна европа, како 
проект под наслов „Center of Excellence for Applications of Mathematics“. 

9. International Conference Generalized Functions, Topics in PDE, Harmonic Analysis, 
Mathematical Physics, Нови Сад, 2004 

10. Neurophysics and Informatics, семинар одржан во МАНУ, 2005 
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11. Активно учествувала на семинари организирани во групата Геоматематика на 
Универзитетот во Кајзерслаутерн, каде предавачи биле еминентни светски научници меѓу 
кои 
 

• Prof. Dr.Yury Luchko(Beuth Hochschule für Technik Berlin) 09.07.2010 
• Prof. Dr. Ian Sloan(University of New South Wales) 03.12.2009 
• Dr. Thomas Forbriger (Observatorium Schiltach (BFO)), 06.02.2008 
• Dr. Frank Bauer (Johannes Kepler Universität Linz), 30.01.2008 
• Prof. Dr. H. Schaeben (TU Bergakademie Freiberg), 24.01.2008 
• Dr. Rudolf Widmer-Schnidrig (Uni Stuttgart, Obs.Schiltach), 24.04.2007 

 

1.5.  Учество во проекти: 

1. “Work on reconstruction of mathematical education of engineering students”, TEMPUS project, 
1999 

2. “Novel Approach to Raising Awareness for Education, Technology and Civil Rights among 
Roma Population”,  проект поддржан од CARDS програмата на Европската Унија,  2006 

3. “Know-how transfer for district heating applications in Bitola and Novaci”- Проект 
финансиран од ЕУ, ИПА Програма за прекугранична соработка Грција-Република 
Македонија 

4.  “Cross-border collaboration to fight illegal logging and timber trade”- Проект финансиран од 
ЕУ, ИПА Програма за прекугранична соработка Грција-Република Македонија 

  З а к л у ч о к 

Според приложената биографија на кандидатот, ни претставува чест и задоволство да 
му предложиме на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет- Битола, да ја избере 
д-р Елена Котевска за наставник во наставно-научно звање вонреден професор од 
областа Математика на Техничкиот факултет-Битола. 

Рецензентска комисија: 

Ред. Проф. Д-р Линда Стојановска, претседател,   
Технички факултет- Битола 

 
Ред. Проф. Д-р Виолета Маневска, член, 

ФИКТ-Битола 

Вонр. Проф Д-р Митко Костов, член,  
Технички факултет- Битола 
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      До 
Наставно – научниот совет 
Факултет за туризам и угостителство – 
Охрид 
Преку службата за студенски  
прашана 

 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторска десертација 

Наслов 
на 
пријавена 
тема 

ФИСКАЛНИ ЕФЕКТИ ОД КОРИСТЕЊЕ НА 
ПОЕДНОСТАВЕНИТЕ ЦАРИСНКИ ПОСТАПКИ КАЈ 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

Кандидат М-р Златко Попоски 

Студиска 
програма Царина и шпедиција 

 

 Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на 
својата седница одржана на 22.11.2016 год., со Одлука бр.02-634/3-7.1, формира Комисија 
за оценка на докторска десертација за горенаведениот наслов во следниов состав: 

1. Проф. Д-р Ивица Смиљковски 
2. Проф. Д-р Јованка Билјан 
3. Проф. Д-р Ристо Гогоски 
4. Проф. Д-р Данијела Милошеска 
5. Проф. Д-р Александар Трајков 

По внимателно проучување на текстот од десертацијата, а во согласност со 
законската легислатива, како и легислативата на Универзитетот и Факултетот што ја 
регулира оваа материја, како и согласно Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за завршување и студирање на последипломски студии на Универзитетот “Св.  
Климент Охридски„ – Битола, Комисијата до Наставно – научниот совет на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, го поднесува следниов: 

                                       ИЗВЕШТАЈ  

Царинската модернизација, како сегмет на трговското олеснување, представува 
процес на сеопфатно усогласување на процесите, формалностите, процедурите и 
документите по кои што постапува царинската служба. Спроведувањето на овој процес е 
во тесна корелација со процесот на усогласување на правната регулатива, оптималната 
примена на информациско – комуникациската технологија, како и спроведување на нова 
политика на управување со процесите и ресурсите. Еден од базичните елементи на 
царинската модернизација е имплементацијата на комуникациските технологии, 
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овозможуваат спроведување на царинска постапка со некомплетна декларација (во однос 
на наведените податоци и приложени документи), со комерцијален или административен 
документ, како и врз основа на книговодствени записи. Дополнително, поедноставени 
царински постапки се воведени и во транзитната постапка (овластен примач и овластен 
испраќач). Секако, притиснати од дилемата контрола или олеснување, царинските органи, 
ваквата можност, преку постапка на одобрување, ја доделуваат на трговски оператори кои 
ги исполнуваат условите уврдени со законската регулатива, особено оние идентификувани 
како лица со низок ризик. Покрај бројните погодности од аспект на поефикасно 
искористување на ресурсите, со примена на поедноставени царински постапки се скратува 
времето на царинење, што е особено значајно за лесно расипливите стоки, односни 
земјоделските производи. 

Многу еминентни теоретичари ја докажуваат поврзаноста помеѓу заштедите на 
време во меѓународниот синџир на снабдување и развојот на меѓународната трговија, 
особенио извозот. Оттука произлегува поврзаноста на заштедите во време и зголемување 
на обемот на меѓународната трговија, од една, и економскиот раст, од друга страна. 
Зголемената економска активност како причина и последица на остварениот економски 
раст, дирекно и позитивно влијаат на прибирањето на јавните приходи. Оваа докторска 
десертација има за цел да ги докаже наведените релации во македонската економија. 

Предмет на истражување на оваа докторска десертација се фискалните ефекти од 
користењето на поедноставените царински постапки на примерот на надворешно – 
трговскиот промет во Република Македонија. 

Поедноставените царински постапки представуваат алатка за олеснување, а воедно 
и намалување на трошоците за посредување, застапување и терминаслките трошоци. 
Воедно значително влијание врз намалувањето на потребното време за завршување на 
царинските формалности што овозможува зголемена ефективност и ефикасност, а 
истовремено и конзистентност и континуитет во планирањето на увозот и извозот на стока 
и добра. Станува збор за царински постапки  што се воведени последните неколку години 
и кои сеуште не се применуваат на начин, форма и ниво како што тоа е случај кај 
високоразвиените земји. 

Користењето на поедноставените царински постапки имплицира повеќестрани 
ефекти. Кандидатот ќе ги обработува фискалните ефекти, а кои се однесуваат на даноци, 
особено на данок на додадена вредност, како и царини, акцизи, такси и други фискални 
давачки. Меѓутоа покрај дирекните фискални ефекти, примената на овие постапки 
овозможува и реализација на други ефекти што се однесуваат на севкупното работење на 
надворешно – трговските субјекти, а во основа имаат за цел да овозможатнивна поголема 
конкурентност и пристапност на странските пазари. Посебен акцент ќе биде ставен на 
влијанието на економската активност на субјектите и индирекните фискални ефекти на 
поедноставените постапки, преку аналза на влијанието врз приливот од данок на добивка 
и персонален данок. 

Целта на овој труд е да ја докаже важноста и фискалните ефекти од примената на 
поедноставените царински постапки со посебен акцент на земјоделските производи, како 
преку зголемување на фискалните приходи и јакнење на националниот буџет, така и преку 
олеснување на надворешно – трговското работење, а во насока на подобрување на нивната 
вкупна конкурентност и ефикасност. 
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Во истражувањето на проблематиката што е предмет на оваа докторска 
десертација, ќе се користат општи и специфични метод, и тоа особено индуктивниот и 
дедуктивниот мето, како и методот на споредување, респективно. 

Основна хипотеза на овој труд представува детерминирање на важноста од 
користење на поедноставените царински постапки и нивното влијание врз севкупниот 
економски развој. Ако се има во предвид значењето на извозот за развојот на малите и 
отворени економии, тогаш како клучен момент се наведува потребата од правење пресек 
на досегашната примена на овој вид на постапки, детерминирањето на нивното фискално 
и нефискално влијание, како и давањето на препораки во функција на зголемено 
користење на поедноставените постапки кај земјоделските производи. Истражувачкиот 
дел во овој труд тргнува од посебната важност која ја има царинската служба во 
меѓународната трговија и нејзината улога како во делот на контролата , така и во 
олеснувањето и забрзувањето на царинските постапки. Истражувањето треба да ја покаже 
моменталната состојба со примена на поедноставените царински постапки, како и 
огромното значење на нивна зголемена употреба во насока на постигнување на поголема 
ефикасност преку непречениот проток на стоки, како и фискалното и нефискалното 
влијание од нивната примена. 

Од општата хипотеза произлегуваат следниве посебни хипотези: 

− зголемената примената на поедноставените царински постапки нужно ке 
доведе до побрз и полесен развој на извозно ориентираните компании. 

− во услови на променливо опкружување зголемената употреба на 
поедноставените царински постапки со сигурност ке значи и подобрување 
на 
севкупните економски перформанси на земјата. 

Препораки и заклучоци 

Докторската дисертација структурално е конципирана од вовед, четири дела и 
заклучок. 

Во воведниот дел на дисертацијата, најпрвин е даден кус приказ на предметот и 
целите на истражувањето, општата и посебните хипотези, како и методологијата која е 
применета. Во продолжение на овој дел прикажана е и основната структура на трудот. 

Првиот дел на трудот Поедноставените царински постапки како алатка на 
царинска модернизација е посветен на определувањето на поимот царинска постапка. 
Имено,  царинска  постапка  претставува  спроведување на  бројни  активности  за 
определена стока опишана и дефинирана со бројни документи преку доследно 
почитување на законските прописи со цел да биде пуштена во слободен промет, извезена 
или да транзитира низ царинското подрачје. Исто така, објаснети се видовите на 
царинските постапки кои постојат денес и модерните тенденции и насоки, односно 
спроведувањето на царинските постапки во редовна, поедноставена и скратена царинска 
постапка. Во овој дел објаснети се редовната и поедноставените постапки, пришто 
разработени се разликите што постојат нив, преку анализа на местата за ставање на стока 
на увид, начин на декларирање на стоката, начин на вршење контрола и други. Посебно 
внимание е посветено на времетраењето потребно за процесирање на царинските 
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декларации, како и на целокупното време потребно за завршување на сите царински 
формалности за определена постапка. 

Во вториот дел на трудот Анализи па структура и употреба no постапки кај 
земјоделски производи, се врши анализа на примената на различните видови царински 
постапки кај земјоделските производи, со цел да се утврди нивото на досегашна примена 
на поедноставените царински постапки. Анализата ги опфаќа постапките на редовен увоз 
и увоз во поедниставена цатинска постапка на земјоделски, како и суровини и 
репроматеријали потребни за добивање на овие производи. Исто така, направени се и 
детални анализи на извозот во редовна и поедноставена царинска постапка. Преку овие 
анализи ќе се потврдат придобивките од користењето на поедноставените царински 
постапки како при увозот исто така и при извозот на стоките. На крајот од овој дел 
станува збор и за односот помеѓу употребата на редовните и поедноставените постапки од 
моментот на нивно воведување па се до денес. Самите анализи за односот се прават врз 
база на споредување на вредноста и врз база на споредување на количините на 
земјоделските стоки со цел да се добие пореална слика. 

Во третиот дел Фискални импликации врз буџет на Републжа Мокедонцја од 
користењето на поедноставеиите постапки предмет на обработка се фискалните 
импликации врз буџетот во зависност од користењето на поедноставените царински 
постапки во увозот и извозот на земјоделски производи. Во тој контекст најпрвин се 
разгледани специфичностите на фискални приходи како извори на средства кои и се 
потребни на државата и неопходни за финансирање на своите потреби и извршување на 
своите функции дадени со Устав и закони. Преку опсежна анализа се настојува да се 
детектира целосното влијание кое го имаат поедноставените царински постапки и тоа како 
преку наплата на царинските давачки и акцизите, така и преку данокот на додадена 
вредност, персоналниот данок на доход, данокот на добивка и други такси и придонеси. 

Во четвртиот дел од овој труд Првпораки и насоки за зголемено користење на 
поедноставените постапки и елиминирање на можноста за даночна евазија, врз основа 
на претходно спроведените истражувања и детектираните слабости и недостатоци, 
кандидатот дава препораки и предлог-мерки за натамошно искористување   на   
предностите   на   поедноставените   царински   постапки   при надворешно-трговски 
промет на земјоделски производи во Република Македонија. Преку примена на овој 
систем на препораки, мерки и претпоставки би се креирале уште попозитиви ефекти како 
на фискален план односно повеќе приходи за државата, така и на нефискален план, 
односно поконкуретно, поефикасно и поефективно работење на субјектите во 
меѓународната трговија. Во овој дел исто така ќе биде објаснета и можноста за борба 
против даночна евазија. 

Научниот придонес на оваа докторска дисертација е преку темелно истражување на 
ефектите од примената на поедноставените царински постапки при увоз и извоз да се 
утврдат импликациите врз буџетот, но исто така и да се увидат предностите од примената 
на истите како за фирмите, така и за царинската администрација. Овој труд претставува 
солидна основа и потврда за потенцијалните позитивни ефекти произлезени од примената 
на поедноставените царински постапки при увоз, извоз и транзит на земјоделски 
производи. Исто така, преку истражувањето се даваат конкретни препораки, проекции и 
предлог мерки со чие имплементирање би се овозможило искористување на погодностите 
од примената на поедноставените царински постапки при увоз, извоз и транзит на 
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земјоделски производи. Значењето на трудот се огледа и во неговата практична 
применливост, преку одговарање на поставените цели. 

Оценка и предлог 

Изработката на докторската дисертација под наслов "Фискални ефекти од 
користењето на поедноставените царински постапки кај земјоделските производи" 
претставува сериозен обид да се согледа и утврди фискалното влијание на 
поедноставените царински постапки кај земјоделските производи. Преку теоретски и 
апликативни истражувања, кандидатот М-р Златко Попоски успеал мошне умешно да 
обработи современа и особено актуелна тема давјќи научен придонес кон елаборација и 
детерминирање на фискалните ефекти на поедноставените царински постапки. 
Дополнително, фактот што оваа проблематика не е доволно истражувана и обработувана, уште 
повеќе го акцентира значењето на оваа истражување. Консултирајќи обемна и современа 
литература и користејќи различни методи на истражување, кандидатот дошол до нови 
сознанија кои се користат како основа за дадените предлози и препораки за натампшно 
дејствуваење. 

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов "Фискални ефекти од 
користењето  на  поедноставените  царински  постапки  кај  земјоделските  
производи", изработена од страна на кандидатот М-р Златко Попоскиво целост ги 
задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и оргинален научно-
истражувачки труд. 

Спрема тоа Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој извештај и 
да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов “Фискални ефекти од 
користењето на поедноставените царински постапки кај земјоделските 
производи"изработена од кандидатот М-р Златко Попоски. 
 
 
Охрид, 20.02.2017     КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА 
 
 

1. Проф. Д-р Ивица Смиљковски 
 
2. Проф. Д-р Јованка Билјан 

 
3. Проф. Д-р Ристо Гогоски 

 
4. Проф. Д-р Данијела Милошеска 

 
5. Проф. Д-р Александар Трајков 
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Р Е Ф Е Р А Т 

за избор на Наставник во сите наставно-научни звања од научната област 
Романистика (64006) на Правен факултет – Кичево  

Врз основа на член 64став 3 алинеја 7, член 131, член 132 и член 125 од Законот за 
високото образование, член 223 став 1 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и член 43, член 44 и член 45 од Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Наставно-научниот совет на 
Правен факултет – Кичево, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, со Одлука на Наставно-научен совет, на седницата одржана на ден 27.02.2017 
година, нѐ избра за членови на Рецензентска комисија за избор на Наставник во сите 
наставно-научни звања од научната област Романистика (64006) на Правен факултет 
– Кичево, во следниов состав: 

1. Проф. д-р Маргарита Велевска - претседател 

2. Проф. д-р Мира Трајкова - член 

3. Проф. д-р Зоран Николовски - член 

На конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и „Лајм“, на ден 25.01.2017  
година, за избор на Наставник во сите наставно-научни звања од научната област 
Романистика (64006)на Правен факултет – Кичево, се пријави само кандидатката д-р 
Милена Касапоска-Чадловска. 

Заблагодарувајќи му се на Наставно-научниот совет за укажаната доверба, а врз основа на 
поднесените материјали предвидени со условите на конкурсот, го поднесуваме следниов  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Биографски податоци 

Д-р Милена Касапоска-Чадловска е родена во 1981 година во Битола. Додипломските 
студии на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на Групата за француски 
јазик и книжевност при Катедрата за романски јазици и книжевности, ги завршила во 
ноември 2004 година, со просечна оцена 9.49, како најдобар студент на генерацијата и се 
стекнала со универзитетска диплома за дипломиран професор по француски јазик и 
книжевност.   

Постдипломските студии по романска филологија на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје ги завршила со средна оценка 10.00 на испитите. Со научен степен 
Магистер на филолошки науки се стекнала по одбраната на магистерскиот труд под 
наслов „Формите на партиципот на презент во францускиот јазик и неговите еквиваленти 
во македонскиот јазик“, на 23.09.2010 година. 
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Докторската дисертација под наслов „Атрибутивните конструкции во францускиот јазик и 
нивните еквиваленти во македонскиот јазик“ ја одбранила на 6.12.2016 година, на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. 

Наставна дејност 

Кариерата како наставник во високото образование д-р Милена Касапоска-Чадловска ја 
започнала во 2005 година, и тоа со ангажмани на повеќе високошколски институции. 

Во периодот од 2006 до 2010 година, таа била ангажирана како лектор по француски јазик 
на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. 

Од 2009 до 2014 година, била ангажирана е како лектор по француски јазик на Правниот 
факултет во Кичево. 

Во академската 2011/2012 година, д-р Милена Касапоска-Чадловска била ангажирана како 
надворешен соработник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на 
Катедрата за романски јазици и книжевности, за предметите Синтакса на францускиот 
јазик и Фонетика на францускиот јазик. 
Во академската 2013/2014 година, таа била ангажирана како лектор по француски јазик на 
Факултетот  за биотехнички науки при Универзитетот во Битола. 

Од 2005 до 2014 година, била ангажирана како лектор по француски јазик на Факултетот 
за администрација и менаџмент на информациски системи при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ во Битола. 

Кандидатката била ангажирана и како професор по француски јазик во Францускиот 
институт во Скопје во текот на 2014-2015 година. 

Во текот на академската 2015/2016 година, д-р Касапоска-Чадловска била ангажирана 
како надворешен соработник на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на 
Катедрата за романски јазици и книжевности, за предметите Современ француски јазик 1 
и Француски јазик-изборен предмет. 

Од 2014 година, кандидатката е вработена како виш лектор по француски јазик на Правниот 
факултет во Кичево. 

 

Стручно усовршување 

Д-р Милена Касапоска-Чадловска континуирано работи на своето стручно усовршување. Уште во 
текот на студиите, во јули 2002 г., таа следи курс за француски јазик и култура, во Рен, Франција 
(AEGEE, Скопје), а потоа, во текот на истата година, и едномесечен курс по романски јазик, на 
Универзитетот „Александру Јоан-Куза“, во Јап, Романија.  

Во текот на 2003 г., следи обука за симултани преведувачи по француски јазик, организирана од 
Агенцијата за државни службеници на РМ, во соработка со Француската амбасада во РМ. 

По изборот за лектор во 2007 година, стручно се усовршувала учествувајќи на повеќе семинари и 
обуки во текот на кои следи специјализирани предавања и работилници чија тематика е поврзана 
со пошироката област на нејзините интереси, насочени кон граматиката и дидактиката на 
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францускиот јазик. Интересот на кандидатката е повеќеслоен и насочен кон повеќе области. Во 
2007 и во 2008 година, го следела семинарот за универзитетски професори по француски јазик на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, организиран во соработка со Француската 
амбасада во РМ. И во 2010 година, учествувала на истоветен семинар, под наслов Акциониот 
пристап во наставата по француски јазик.  Во 2007 година, го следела семинарот на Високата 
школа за администрација (ENA) во Париз, Франција. Во 2008 година, во текот на подготовките на 
магистерскиот труд, таа реализирала еднонеделна стручна посета на Центарот за француска 
лингвистика на Универзитетот Нова Сорбона-Париз 3. Истата година, реализирала и студиски 
престој на Високата школа за администрација (ENA) во Париз.  

Во текот на месец ноември 2009 година, д-р Касапоска-Чадловска следела едномесечна обука на 
француски јазик, под наслов Презентација на политичкиот и административниот систем на 
Франција,Функционирање на европските институции и главните политики на Европската Унија, 
во рамките на студискиот престој во Центарот за европски студии (Висока школа за 
администрација (ENA), Стразбур, Франција.  

Во јули 2010 година ја следела обука за испитувачи за испитот DELF (Диплома за изучување на 
француски јазик од Министерството за образование на Франција). Во периодот од 25 до 29 
октомври 2010, таа престојувала во посета на Универзитетскиот центар за странски јазици при 
Универзитетот NiceSophiaAntipolis во Ница, Франција, во рамките на програмата за академска 
мобилност Erasmus.  

Во 2011, кандидатката учествувала на Регионалниот семинар за професори по француски јазик, 
организиран во Струга од страна на Францускиот институт, следејќи го модулот: Користење на 
TV5 во наставата по француски јазик. Истата година, ја следела и обуката за професори по 
француски јазик преку дисеминација (модули: Методи за изведување обука, Употреба на 
информациски и комуникациски технологии во наставата по француски јазик, Обука за идни 
предавачи на француски како странски јазик), организирана на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески” во Скопје.  

Во 2012 обука, таа следела обука за креирање час со помош на Интернет, под наслов Conception, 
développement et utilisation d’un cours en ligne, во организација на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје.  

Во периодот од 24 до 27 август 2015 година, д-р Милена Касапоска-Чадловска ја следела обуката 
за француски јазик за специфични цели, под наслов Français sur objectif spécifiques (FOS), во 
организација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. На 28 ноември 2015 г., таа 
следи дисеминација на обуката La pédagogie différenciée, организирана од Здружението на 
професори по француски јазик, во Скопје.  

Во периодот од 22 до 26 авуст 2016 г., ја следи националната обука под наслов Techniques 
d’interactions orales en classe du FLE pour améliorer la communication en classe de français, во 
Охрид, оранизирана од страна на CREFECO (Софија). 

 

Конференции и научни собири 

Во ноември 2010, д-р Касапоска-Чадловска учествувала со труд на научниот собир под наслов 
Францускиот јазик и литература во образовниот систем во Република Македонија: состојби и 
перспективи, во организација на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.  

На 9 декември 2011 година, учествувала со труд на научниот собир Образованието во 21-от век, 
во организација на Македонското научно друштво во Битола, а на 11-12 декември 2012 година, таа 
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учествувала на меѓународниот симпозиум под наслов Францускиот јазик, литература и култура 
во франкофонски контекст, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.  

Во септември 2013 година, учествувала со реферат на мeѓународниот симпозиум под наслов Les 
ressources electroniques et les études philologiques, во организација на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје.  

Во 2014 година, учествувала со излагање на два меѓународни настани : првиот е Fourth 
International Conference on Foreign Language, Teaching and Applied Linguistics, International Burch 
University, одржан во месец мај, во Сараево, Босна и Херцеговина, а вториот е под наслов Teaching 
Languages and Cultures in the Post-Method Era: Issues and Developments, организиран во месец 
ноември, од страна на Филозофскиот факултет во Ниш, Србија. 

Во март 2016, д-р Касапоска-Чадловска учествувала на Првата меѓународна конференција 
ФИЛКО, филологија, култура и обраование, на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Во 
октомври 2016, учествувала на Третата меѓународна конференција Education and research across 
Time and Space, организирана од Педагошкиот факултет во Битола. Во ноември 2016 година, 
учествувала на Меѓународниот симпозиум Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, 
de la littérature et de la culture dans les pays francophones, оранизиран од катедрата за романски 
јазици и книжевности на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. 

Трудови 

1. Касапоска-Чадловска, М., Формите на партиципот на презент во 
францускиот јазик и неговите еквиваленти во македонскиот јазик, (магистерски 
труд),Филолошки факултет “Блаже Конески”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје, 2010(необјавен) 

2. Касапоска-Чадловска, М., „Компетенции на предавачите по француски јазик 
во струка“, Научно-стручен собир Образованието во 21-от век, Македонско 
научно друштво, Битола, 2011 

3. Касапоска-Чадловска, М., „Придавските функции на партиципот на презент 
во францускиот јазик и нивните еквиваленти во македонскиот јазик“, Меѓународно 
научно списание Хоризонти II, Универзитет „Св. Климент Охридски”, Битола, 
2011, 695-704 

4.         Касапоска-Чадловска, М., „Некои преводни еквиваленти на партиципот на 
презент од француски на македонски јазик“, Зборник на трудови од меѓународен 
симпозиум Францускиот јазик, книжевност и култура во франкофонски 
контекст, Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ Скопје, 2012, 110-119 
 

5.         Касапоска-Чадловска, М., „Францускиот партицип на презент во апсолутни 
конструкции и неговите еквиваленти во македонскиот јазик“, Меѓународно 
научносписание Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски”, Битола, 2012, 
149-156 

6. Касапоска-Чадловска, М., „Искуства од наставата по француски јазик на дел 
од факултетите на Универзитетот „Св. Климент Охридски““, Зборник на трудови 
од Научниот собир Францускиот јазик и литература во образовниот систем во 
Република Македонија: состојби и перспективи, Филолошки факултет „Блаже 
Конески“, УКИМ, Скопje, 2013 
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7. Kasaposka-Cadlovska, М.,“Les ressourcesélectroniques pour le FOS”, Lesressources 
électroniques et les études philologiques, Faculté de philologie "Blaze Koneski",Université “Sts 
Cyrille et Méthode”, Skopje, 2013, 408-420 
 

8. Касапоска Чадловска, М., „Искуства од наставата по француски јазик на дел од 
факултетите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола“, Зборник на трудови од 
Научниот собирФранцускиот јазик и литература во образовниот систем во Република 
Македонија: состојби и перспективи, Филолошки факултет „Блаже Конески“, УКИМ, 
Скопје, 2013, 149-158 
 

9. Kasaposka-Cadlovska, М.,„Attribute in French and Macedonian Language”, FLTAL14 (Fourth 
International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics), International 
Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2014, 1354-1359 
 

10. Kasaposka-Cadlovska, М.,„French Language for Computer Science Professions: Problems and 
Challenges”, Teaching Languages and Cultures in Post-Method Era, Faculty of Philosophy, Nis, 
Serbia, 2014 

11. Kasaposka-Chadlovska, M., “Subject attribute in the French language and its equivalents in the 
Macedonian language”, Horizons, International scientific journal, Series A, Social Sciences and 
Humanities, vol. 15,year X, september 1914, Bitola,141-148 
 

12. Касапоска-Чадловска, М., „Auxiliary subject complement constructions in French Language 
and theirequivalents in the Macedonian Language“, во Меѓународнотонаучно списание 
Хоризонти 2, Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, 2016 (во печат) 
 

13. Касапоска-Чадловска, М., „Конструкции со атрибутивни глаголи во францускиот јазик и 
нивните еквиваленти во македонскиот јазик“, Зборник на трудови од 
конференцијатаФИЛКО – Филологија, култура и образование, Универзитет „Гоце Делчев“, 
Штип, 2016, 365-375 
 

14. Касапоска-Чадловска, М., Атрибутивните конструкции во францускиот јазик и нивните 
еквиваленти во македонскиот јазик (докторска дисертација),  Филолошки факултет 
„Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  Скопје, 2016 (необјавена) 

 

Учество во проекти 

Во периодот од 2006 до 2009 година, д-р Касапоска-Чадловска била координатор за студентска 
пракса и размена во Франција (Факултет за туризам и угостителство воОхрид и гимназијата André 
Maurois во Довил, Франција). 

Во 2008 година, таа била координатор на проект за превод на стручни трудови на NISPAcee.Sigma 
труд: Улогата на министерствата во системот за развој на политики: Развој на политики, 
следење и оценување.  

( http :// www. sigmaweb. org/dataoecd /63/47/46101327.pdf) 

Во 2009 година, д-р Милена Касапоска-Чадловска била помошник-координатор на проект и 
добитник на грант за превод на стручни трудови од NISPAcee (Мрежа на институти и школи за 
јавна администрација во Централна и Источна Европа), SIGMA труд: Подготовка на јавната 
администрација за новиот административен простор 
(http://www.sigmaweb.org/dataoecd/18/12/44187718.pdf) 

 

http://www.sigmaweb.org/dataoecd/18/12/44187718.pdf
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Преведувачка активност 

Д-р Милена Касапоска-Чадловска одлично ги владее францускиот и англискиот јазик, а се служи 
со романскиот и со албанскиот јазик. Таа е активна и како преведувач и како толкувач, преку 
симултано и консекутивно толкување, во рамките на активностите на повеќе институции. 

 

Учество во комисии 
 

Член на рецензентска комисија за избор на лектори и виши лектори по предметот 
Француски јазик на Педагошкиот факултет во Битола (11.06.2009) 

 

Член на рецензентска комисија за одобрување на учебното помагало Француски јазик за туристи 
и угостители од Мира Стојановиќ, Висока деловна школа, Лесковац (2011) 

Лектор на јазичното помагало Français juridique, français sur objectifs spécifiques, Битола (2012) 

Член на комисија за избор на наставник во звање Наставник по странски јазик за потесната област 
Француски јазик, на Високата деловна школа во Лесковац (11.09.2014) 

Член на рецензентска комисија за избор на Виш лектор по англиски јазик на Факултетот за 
информациски и комуникациски технологии, Битола (2016) 

Член на комисија за оценување на Државниот натпревар по состав на француски јазик (2016), под 
наслов Dis-moi dix mots ... en langue(s) français(e), Филолошки факултет „Блаже Конески“ 
(09.03.2016) 

Член на комисија при реализација на Државниот натпревар Олимпијада по француски јазик2016, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ (14.05.2016) 

Воннаставни активности 
 

Д-р Милена Касапоска-Чадловска е активна и како: 
 

• Член на Здружението на професори по француски јазик на РМ 
• Член на Македонското научно друштво во Битола 
• Член на Уредувачкиот одбор на меѓународната ревија за објавување трудови од областа на 

образованието„Фенестра“, Центар за локални иницијативи, Битола 
• Овластен судски преведувач на/од француски јазик при Основниот cуд во Битола 
• Овластен испитувач за испитите DELF за познавање нафранцускиот јазик 
• Обучен толкувач за симултан и консекутивен преводна/од француски јазик 
• Координатор на Франкофонскиот круг во Битола 
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                                                                         ЗАКЛУЧОК 

Врз основа на погоре изложените биографски податоци, успешната наставна, научна и 
стручна дејност на д-р Милена Касапоска-Чадловска, вработена како виш лектор на 
Правниот факултет во Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, комисијата 
констатира дека се работи за исклучително солиден кандидат кој континуирано напредува 
и се усовршува, почнувајќи од додипломските и постдипломските студии, а потоа и преку 
извонредно изработената и одбранета докторска дисертација. Истовремено, д-р 
Касапоска-Чадловска еодличен наставник, ценетаи омилена меѓу студентите и колегите 
поради високите стручни компетенции и педагошката умешност. 
Објавените трудови, во домашни и меѓународни научни и стручни списанија, како и 
учествата на меѓународни научни конференции и собири го потврдуваат академскиот 
капацитет на кандидатот и неговиот континуиран професионален развој. 
Според Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката за 
избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-
докторанти на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, д-р Милена Касапоска-
Чадловска ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето доцент во научната 
област Романистика (64006) на Правниот факултет во Кичево. 
Комисијата има особена чест и задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет 
на Правниот факултет во Кичево да ја избере м-р Милена Касапоска-Чадловска во 
звањето ДОЦЕНТво научната област Романистика (64006) на Правниот факултет во 
Кичево. 
 

      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

      Проф. д-р Маргарита Велевска, с. р. 

     Проф. д-р Мира Трајкова, с. р. 

      Проф. д-р Зоран Николовски, с. р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА НА 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ДРУГО –БЕЗБЕДНОСТ ВО ПРИВАТНИОТ СЕКТОР 

(51610) И ДРУГО -БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ (51610)  
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ, ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ  

“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 
 
Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола, на 10.02.2017 година донесе Одлука бр. 02-135/1 за 
распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања на 
научната област Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго –Безбедносни 
науки (51610), објавен на 11 -12.02.2017 година, во дневните весници „Нова Македонија“ 
и „Коха“. 
Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во 
Скопје на седницата одржана на 23.02.2017 година, донесе Одлука број 08-5/23, за 
формирање на Рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања 
во состав:  

1. Ред. проф. д-р Томе Батковски, претседател 
2. Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член  
3. Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски, член. 

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

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

Рецензионата комисија констатира дека на објавениот конкурс за избор на еден наставник 
во сите наставно-научни звања на научната област Друго – Безбедност во приватниот 
сектор (51610) и Друго –Безбедносни науки (51610), на Факултетот за безбедност - Скопје 
единица во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во предвидениот 
рок се пријавила само кандидатката д-р Татјана Гергинова.  Кон пријавата, кандидатката 
д-р Татјана Гергинова доставила докази за исполнетост на општите и посебните услови 
согласно објавениот конкурс, како и останата потребна документација. 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Д-р Татјана Гергинова, е родена на 06.10.1967 година во Скопје. Основно и средно 
образование завршила во Скопје. На Правниот факултет во Скопје се запишала во 1986 
година, и дипломирала 1991 година, со просечен успех од 9,13 и била наградена како еден 
од трите најдобро дипломирани студенти во генерацијата. На Филозофскиот факултет во 
Скопје ги положила испитите за педагошка доквалификација со просек 10.  

На Филозофскиот факултет во Скопје ги завршила последипломските студии по Европски 
студии за интеграција и комуникации со просечен успех 8,12 и на 15.04.2005 година го 
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одбранила магистерскиот труд и се стекнала со научен степен магистер по европски 
студии за интеграција и комуникации.   

Докторирала на Правниот факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ј-
Скопје, на 11.06.2012 година и се стекнала со научен степен доктор на правни науки.   

Во периодот од 1992 година до 1994 година работела во Основно јавно обвинителство-
Скопје и Основен суд Скопје 1 – Скопје. 

Во 1996 година се вработува во тогашниот Центар за образование на кадри за областа на 
безбедноста како наставник.  

Со основањето на Полициската академија, 2003 година, кандидатката преминува на работа 
во новооснованата институција и работи како наставник-инструктор во реализација на 
содржините од правно-криминалистичката област. 

Во периодот од 2001 – 2003 година, д-р Татјана Гергинова  работи  како Национален 
инструктор во тимска работа со ОБСЕ за образование на полициски кадри во Областа на 
безбедноста, согласно Рамковниот договор, како и во реализација на курсевите за 
освежување на знаење, подготовка на слушатели полицајци за полагање на државен испит. 
Работно искуство и како член на работна група составена од национални инструктори и 
инструктори од ОБСЕ за евалуација на наставните содржини утврдени со наставната 
програма во ЦОКОБ и ОБСЕ. 

Во периодот на 2004 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор на 
наставните содржини од правно – криминалистичката област опфатена со наставната 
програма на курсот за основна обука за гранична полиција и основна обука за инспектори 
(млади офицери). 

Во периодот на 2005 година, кандидатката работи како Наставник – инструктор во 
реализацијата на наставните содржини од правно – криминалистичката област опфатена 
во наставната програма на курсот за основна обука за гранична полиција. 

 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

За соработник во соработничко звање асистент д-р Татјана Гергинова по прв пат е избрана 
со Одлука на Наставно-научниот совет на Полициската академија на седницата од 
27.09.2006 година (Одлука бр. 41-0701/64 од 09.10.2006 година), од кога и преминува на 
работа на работното место соработник, една година на предметот "Вовед во полициски 
науки", а следните три години на Студиската програма "Криминалист "на предметите: 

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и 
- "Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање". 
 

За соработник во соработничко звање асистент по втор пат е избрана со Одлука на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје (правен следбеник на 
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Полициската академија)  на седницата од 19.08.2009 година (Одлука бр. 0701/173 од 
20.08.2009 година).  

Д-р Татјана Гергинова работела како асистент на предметите: 

 Студиска програма "Криминалист"  

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и 
- "Тактика на работа на разузнавачката служба и службата за безбедност и 

контраразузнавање" 
 

 Студиска Програма "Безбедност и финансиска контрола" 

- "Основи на безбедност и безбедносен систем на Република Македонија" и  
- Еден семестар работи како соработник на предметот "Меѓународен тероризам" 

 

Во наставно-научно звање доцент, кандидатката е избрана со Одлука на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, на седницата одржана на 04.10.2012 
година (Одлука бр. 0701/284 од 08.10.2012 година). 

 

Денес д-р Татјана Гергинова одржува настава по предметите: 

Прв циклус – Студиска програма "Криминалист", "Безбедност" 

 Тактика и техника на обезбедување 
 Глобална безбедност 
 Корпоративна безбедност 
 Посебни системи на обезбедување 

Втор циклус – Студиска програма "Безбедност", "Криминалист", "Кризен менаџмент" на 
предметите: 

 Разузнавање и контраразузнавање 
 Разузнавачки служби 
 Тактика и техника на обезбедување 
 Корпоративна безбедност 
 Глобална безбедност – Современи предизвици, ризици и закани 
 Современи теории и концепти во приватна безбедност 

Со Решение за акредитација на ментор на студенти на Втор циклус студии бр. 17-155/2 од 
19.10.2016 година донесено од Одборот за акредитација и евалуација на високото 
образование на Република Македонија, д-р Татјана Гергинова – наставник на Факултетот 
за безбедност при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола има право да биде 
ментор на најмногу 12 кандидати годишно кои изработуваат магистерски трудови на втор 
циклус студии.  

Трет циклус – Студиска програма "Безбедност" на предметот: "Современи теории и 
концепти во приватната безбедност". 
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А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации и други публикации во последните пет години. 

 

По изборот во доцент, кандидатката ги објавила следниве научно-стручни трудови: 

1. "Legal protection of human rights with reference to the work of police", објавен во 
зборникот на трудови "Култура људских права у 21. веку" (The Culture of Polis): 
издавачи: Култура – Полис  Нови Сад и Криминалистичко-полицијска академија – 
Белград, посебно издање 2, год. IX (2012). 

2. "The role of intelligence in achieving national security", објавен во Годишникот на 
Факултетот за безбедност – Скопје за 2012 година. 

3. "Scientific and theoretical determination of concepts intelligence services and 
intelligence activity", објавен во Научното списание "Хоризонти" на Универзитетот 
"Св. Климент Охридски" – Битола за 2012 година. 

4. "Preventive action of the state authorities to prevent violence among children and youth", 
објавен во Зборник на трудови од Меѓународна научно-стручна конференција која 
се одржа во Лакташи – 27-29.03.2013 во организација на Министарство 
унутрашњих послова на Република Српска, Управа за полицијско образовање, 
Висока школа унутрашњих послова у сарадњи са Ханс Зајдел Фондацијом. 

5. "Criminal legal response of organized crime in Republic of Macedonia", објавен во 
Зборник на трудови од Меѓународно-научна конференција „Suprotstavljanje 
organizovanom kriminalu – pravni okvir, meʥunarodni standardi i procedure”, која се 
одржа на Тара на 27-29 маj 2013 година. 

 

6. Euro-Аtlantic integration and economic globalization-economic threats to safety, објавен 
во Годишникот на Факултетот за безбедност – Скопје за 2013 година. 

 

7. "Global danger of ecological crime and environmental policies of the European Union – 
criminal legal framework", труд објавен во Зборник на трудови од Mеѓународна 
научно-стручна конференција со наслов „Suzbijanje kriminaliteta i evropske 
integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet“ која се одржа во Требиње – период 
18.-20.03.2014 година, Висока школа унутрашњих послова – Бања Лука.  

 

8. “Contemporary challenges and key security threats in the era of globalization”, труд 
објавен во Зборник на трудови од меѓународна научно-стручна конференција со 
наслов: "Macedonia and the Balkans, A hundred years After the World War I – Security 
and Euro-Atlantic integrations", која се одржа во Охрид 3-5 јуни 2014 во 
организација на Факултетот за безбедност – Скопје. 

 

9. "Aktivnosti Evropske unije u suzbijanju globalnih bezbednosnih pretnji i izazovi". 
Трудот е објавен во Зборник на трудови од меѓународната научна конференција со 
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наслов: "Право и друштвена стварност" која се одржа на 24 јуни 2014 година. 
Зборникот е објавен во два тома, а издавач е Правниот факултет во Приштина. 

 

10. "Глобална безбедност и Стратегијата на националната безбедност на државите", од 
првата Меѓународна научна конференција со наслов "Општествената промена во 
Глобалниот свет", која се одржа во организација на Центарот за правно-политички 
истражувања – Правен факултет – Универзитет Гоце Делчев во Штип во периодот 
11-13.09.2014. Објавен е во International Јournal Balkan Social Science Review. 

 

11. "Peer violence – Preventative Prevention of violence among children and youngsters". 
Трудот е објавен во Зборник на трудови од Научно-стручна конференција со 
меѓународно учество со наслов: "Насиље у Србији – Узроци, облици, последице и 
друштвене реакције", која се одржa на Тара во периодот 20 – 22 мај 2014 во 
организација на Криминалистичко-полициската академија – Земун- Белград и 
Фондацијата "Ханс Зајдел". 

12. “The need for private security institutions”, труд објавен во International yearbook – 
Faculty of security, Меѓународен Годишник на Факултетот за безбедност – Скопје, 
2014. 

13. "Global threats to national security and needs of belonging to the Republic of Macedonia 
in NATO and the European Union". Трудот е објавен во Зборник на трудови од 
Петтиот Mеѓународен научен собир "Dani Arcibalda Rajsa", кој се одржа во Белград 
03.-04.03.2015 година.  

 

14. "Realization of law protection of human rights condition for state and citizen safety ", 
објавен во списанието "Безбједност - Полиција - Грађани", година XI број 1–2/15 
Издавач: Министарство унутрашњих послова Републике Српске. 

 

15. “National and International Regulatory Policing”. Трудот е објавен во Proceedings of 
the 4-th International scientific and professional conference "Police college research days 
in Zagreb ", која се одржа во Загреб во периодот 23. – 24.04.2015 година. 

 

16. "European security – in the era of globalization", објавен во Зборник на трудови од 
шестата Меѓународна-научна конференција со назив "Меѓународен дијалог Исток-
Запад", во организација на Меѓународен Славјански Универзитет – Св. Николе – 
Битола. 

 

17. "Inhibition of global security threats-According to the european security strategy and 
national security strategy", објавен во Зборник на трудови од меѓународна научно-
стручна конференција со наслов: "Suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta 
– Analiza stanja, evropski standardi i mere za unapređenje", која се одржа на Тара, 26 – 
29.05.2015 година. 
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18. “Safety concept – Before and after the Cold War”, објавен во Зборник на трудови од 
Mеѓународна научна конференција со наслов: Researching security approaches, 
concepts and policies, во Охрид -  02.-03.06. 2015. 

 
19. “Concept safety – in the era of globalization”, труд објавен во Зборник на трудови од 

меѓународна научна конференција во организација на Филозофски факултет – 
Скопје, Институт за безбедност, одбрана и мир, со наслов: "Современи 
безбедносни парадигми и предизвици: Tеорија и практика" која се одржа во Охрид 
во периодот 18. – 19.09.2015 година. 

 
20. “Victims – terms and typology of victims”, објавен во Зборник на трудови од првата 

Меѓународна научна и професионална виктимолошка конференција во Босна и 
Херцеговина „Ambasadori mira u Bosni i Hercegovini“, во 2015 година, во 
организација на Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 
Univerzitet u Sarajevu. 

 
21. "The term national security in scientific  literature", објавен во Зборник на трудови од 

шестата Меѓународна-научна конференција "Archibald Reiss Days", која се одржа 
на Криминалистичко-полициската академија во Земун, Белград - Република Србија, 
на 10-11 март 2016 година. 

22. "The notion of corporate security in the scientific literature", објавен во Зборник на 
трудови од Third International Scientific Conference with title "Scientific Challenges for 
Sustainable Development" во организација на The International University of Struga 
која се одржа на ден 09.04.2016. 

23. "The role of the private institutions for security in the national security system", објавен 
во Зборник на трудови од 5th International Scientific and Professional Conference 
‘Zagreb Police College Research Days - "Enhancing the efficiency of police work by 
using new technologies and methods", што се одржа во Загреб во периодот 21 и 
22.04.2016 година во организација на Police College and the Police Academy, Ministry 
of the Interior of the Republic of Croatia и Фондацијата Ханс Зајдел. 

24. "Impact of european security on safety in former Yugoslav countries", објавен во 
Зборник на трудови од Меѓународна-научна конференција со наслов "Европске 
интеграције: Правда, слобода и безбедност", која се одржа на Тара во периодот 24 -
26 мај 2016 година. 

25. "Contemporary aspects in the prevention of national security", објавен во Зборник на 
трудови од седмата Меѓународна научна конференција со наслов "Contemporary 
Trends in Social Control of Crime", која во организација на Факултетот за безбедност 
– Скопје се одржа на 30-31 мај 2016 година во Охрид. 

26. "Definition and characteristics of the private security sector", објавен во Зборник на 
трудови од Меѓународната научна конференција со наслов "Private security in the 
XXI-st century: Experiences and Challenges", во организација на Институтот за 
безбедност, одбрана и мировни студии при Филозофскиот факултет – Универзитет 
Св. Кирили и Методиј, која се одржа на 15 и 16 септември 2016 година во Охрид. 
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27. "Role of Corporate Security", објавен во Зборник на трудови од The 11th Biennial 
International Conference with title "Criminal justice and security in Central and Eastern 
Europe – Safety, security and social control in local communities, University of Maribor, 
Faculty of Criminal Justice and Security - Ljubljana, Slovenia – 26-27.09.2016. 

 

28. "Different determinations of the concept for national security", труд објавен во 
Научното списание "Хоризонти" Серија А, бр. XIX, за 2016 година. 

 
29. "Preventive action of the European union in preventing contemporary risks and threats", 

објавен во Зборник на трудови од Меѓународна-научна конференција со наслов 
"Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (acquis communautaire) 
Европске уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства других во Бања Лука во 
организација на Истраживачки центар на Бања Лука – 25.02.2017 година.  

 

Објавени учебници, учебни помагала, монографии и др. 

Д-р Татјана Гергинова е автор на основен учебник со наслов "Глобална безбедност", 
издавач – Факултетот за безбедност, 2015 година. 

Стручно-апликативна работа 

Во изминатите пет години како доцент, д-р Татјана Гергинова била рецензент на 
петнаесет научно-стручни трудови за национални и меѓународни научно-стручни 
списанија и собири. 

 
Други активности 

Во изминатите пет години како доцент, д-р Татјана Гергинова била ментор на еден 
кандидат во Комисија за одбрана на дипломски труд и член во Комисија за одбрана на 
дипломски труд на осум кандидати. 

Б. Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, 
работилници и други меѓународни и национални научни и стручни собири 

Учество на меѓународни и национални конференции, семинари, обуки, работилници 
и други меѓународни и национални научни и стручни собири во последните пет 
години: 

1. Учество на третата годишна Конференција на Виктимолошкото друштво на Србија 
"Жртве и савремени друштвени контекст: теорија, пракса и активизам", Белград, 
22. и 23.11.2012, учество со труд со наслов "Institutional protection of human rights in 
cases of overstepping the authorities by police". 

2. Учество на промоција на книга "Корпорациски безбедносен систем" од авторите: д-
р Оливер Бакрески, д-р Драган Триван и м-р Сашо Митевски, која се одржа на ден 
18.12.2012 година во Дом на АРМ во Скопје.  
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3. Учество на стручна расправа на тема: „Сузбивање на еколошки криминал во 
Република Македонија“, одржана на 26 март 2013 година во Дом на АРМ – Скопје, 
во организација на Факултетот за безбедност – Скопје. 

4. Учество на Меѓународна научно-стручна конференција, организирана од страна на 
Република Српска – Министарство унутрашњих послова, Управа за полицијско 
образовање, Висока школа унутрашњих послова у сарадњи са Ханс Зајдел 
Фондацијом, во Лакташи 27-29.03.2013 година. 

5. Учество на Научно-стручна конференција на тема: "Влијанието на евро-атланските 
интеграции врз економијата на Република Македонија", организирана од страна на 
Стопанската Комора на Република Македонија – Скопје, 03.04.2013 година. 

6. Учество на тркалезна маса со наслов "Безбедносните предизвици на Република 
Македонија во 2013 година", која се одржа на Факултетот за безбедност – Скопје 
на ден 18.04.2013 година. 

7. Учество на предавањето кое го одржа Мет-Ендру – експерт за безбедност и 
вработен во Американската амбасада во Република Македонија, на тема 
активностите на американските безбедносни служби и органи за спречување на 
терористички акти, кое се одржа во просториите на Факултетот за безбедност – 
Скопје на ден 24.04.2013 година. 

8. Учество на Меѓународно-научна конференција „Suprotstavljanje organizovanom 
kriminalu – pravni okvir, meʥunarodni standardi i procedure”, Tara, 27-29 маj 2013 
година. 

9. Учество на обука за вработените на Факултетот за безбедност – Скопје со наслов 
"Безбедност и здравје при работа", која се одржа на ден 12.09.2013 година во 
просториите на Факултетот. 

 
10. Учество на Имплементација на UNSCR 1325: ефективна платформа за 

надминување на постојните предизвици на Република Македонија во напорите за 
придонесот кон светскиот мир кое се одржа на 30 септември 2013 година, Хотел 
Стоунбриџ, Скопје, организирано од Евро-Атлански совет на Македонија. 

 

11. Учество на промоцијата на публикацијата "15 години од атентатот врз 
претседателот  
Глигоров – мистерија или настан ад акта", која се одржи на 02 октомври 2013 
година во Домот на АРМ. 

 

12. Учество на четвртата Конференција на Виктимолошкото друштво на Србија на 
тема "Žrtve i savremeni odgovori na kriminalitet: između zaštite i zloupotrebe", која се 
одржа во периодот 28 и 29.11.2013 година во Белград. 
 

13. Учество на Научно-стручна расправа на тема: „Развојот на приватното 
обезбедување во Република Македонија: правни, економски и безбедносни 
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аспекти“, која се одржа на ден 05.12.2013 година во Конференциската сала на 
Факултетот за безбедност-Скопје. 

 

14. Учество на предавање изведено од Претставници на Универзитетот  Св. "Климент 
Охридски" во Битола во врска со мобилноста на студентите и предметните 
наставници на единиците на Универзитетот. 
 

15. Учество на предавање на претставници од Народниот правобранител на Република 
Македонија околу правата на лица лишени од слобода или задржани во полициска 
станица и укажување на истите правна помош, кое се одржа на ден 10.12.2013 
година во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје. 

 

16. Учество на семинар организиран од Комората за приватно обезбедување на 
Република Македонија на ден 16.12.2013 година и презентиран труд со наслов 
"Казнената одговорност на Работниците за приватно обезбедување и примената на 
овластувањата при вршење на обезбедување на јавни собири и на други настани" 
(слушатели беа вработени од приватните агенции за обезбедување на тема со 
наслов "Казнена одговорност на работниците за приватно обезбедување"). 

 

17. Учество на тркалезната маса на тема “Лидерството и институциите: легитимитетот 
и балансот на моќ меѓу институциите на политичкиот систем”, организирана од 
Германската Фондација Конрад Аденауер и Институтот за демократија “Societas 
Civilis”,  во хотелот Stone Bridge, Скопје на 12 март. 

 

18. Учество на предавање одржано во просториите на Факултетот за безбедност – 
Скопје, на ден 15 март 2014 година на тема „Борбата против организираниот 
криминал и мафијата - искуства од Република Италија“, кое го одржаа проф. д-р 
Марија Фалконе и г-дин Леонардо Гварнота, претставници на Фондацијата 
Фалконе, од Република Италија.  
 

19. Учество на Меѓународна научно-стручна конференција со наслов „Suzbijanje 
kriminaliteta i evropske integracije sa osvrtom na ekološki kriminalitet“ во Требиње – 
период 18.-20.03.2014 година во организација на Висока школа унутрашњих 
послова – Бања Лука и Фондацијата Ханс Зајдел. 

 

20. Учество на тркалезна маса со наслов Научната мисла во функција на унапредување 
на безбедноста на сообраќајот на патиштата, која се одржа на ден 21.03.2014 
година во просториите на Факултетот за безбедност – Скопје. 

 

21. Учество на пристапно предавање на академик Феликс Унгер – претседател на 
Европската академија на науките и уметностите и член на Македонската академија 
на науките и уметностите надвор од работниот состав, кое се одржа на ден 
08.05.2014 година во МАНУ на тема „Што ја одржува Европа заедно?“.  
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22. Учество на промоцијата на истражувачкиот извештај „Положбата на осудените 
лица во пенитерцијарните установи во Македонија“, која се одржа во 
конференциската сала на Дом на АРМ во Скопје, на 09.05.2014 година, 
организирана од Факултетот за безбедност – Скопје. 

23. Учество на на Меѓународната научно-стручна конференција со наслов: "Sigurnost 
urbanih sredina" – (XIV Dani Kriinalističkih Nauka ) која се одржa во Сараево на ден 
16 мај 2014 година, организирана од страна на Факултетот за криминалистика, 
криминологија и сигурносни студии при Универзитетот во Сараево.  

24. Учество на Меѓународна-научна конференција со наслов "Macedonia and the 
Balkans, A hundred years After the World War I – Security and Euro-Atlantic 
integrations", која се одржа во Охрид 3-5 јуни 2014 во организација на Факултетот 
за безбедност – Скопје. 
 

25. Учество на Меѓународната научна конференција со наслов: "Право и друштвена 
стварност", која се одржа на Правниот факултет при Универзитетот во Приштина 
со привремено седиште во Косовска Митровица, по повод одбележувањето на 
денот на Факултетот – 24 јуни 2014 година. 

 

26. Учество на првата Меѓународна научна конференција со наслов "Општествената 
промена во Глобалниот свет", која се одржа во организација на Центарот за правно-
политички истражувања – Правен факултет – Универзитет Гоце Делчев во Штип во 
периодот 11-13.09.2014. 

 

27. Учество на тркалезна маса во организација на Факултетот за безбедност-Скопје 
што се одржа на 18.09.2014 год. во Дом на АРМ-Скопје по повод Јавната расправа 
за нацрт-амандманите XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX 
за измени на Уставот на Република Македонија, предложени од  Владата на 
Република Македонија.  

 

28. Учество на Научно-стручна конференција со меѓународно учество со наслов: 
"Насиље у Србији – Узроци, облици, последице и друштвене реакције",  која се 
одржи на Тара во периодот 20 – 22 мај 2014 година, во организација на 
Криминалистичко-полициската академија – Земун- Белград и Фондацијата "Ханс 
Зајдел". 

 

29. Учество на Свечен собир по повод одбележувањето на 1000 години од битката на 
Беласица и смртта на Цар Самоил, кој се одржа на ден 06.11.2014 година во 
организација на Македонската академија на науките и уметностите и Институтот за 
национална историја – Скопје. 
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30. Учество на Свечен собир по повод одбележувањето на сто години од раѓањето на 
академик Александар Христов (1914 – 2000), кој се одржа на ден 07.11.2014 година 
во организација на Македонската академија на науките и уметностите. 

31. Учество на Научно-стручна тркалезна маса со наслов "Евро-атланските предизвици 
на Република Македонија: проблеми, политичка реалност, идни решенија и 
можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014". Авторско излагање во 
Панел II на тема "Безбедносните ризици и евроатланските интеграции" – Глобални 
закани по националната безбедност и потребата од членство на Република 
Македонија во НАТО и ЕУ. Се одржа во Дом на АРМ на ден 18.11.2014 година. 

32. Учество на Петтата годишна конференција на Виктимолошкото друштво во 
Република Србија со наслов "Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalna 
zakonodavstva i praksa", која ќе се одржи во Белград, 27 и 28.11.2014 година. 
Презентација на тема "International and national understandings of the notion of 
victim". 

 
33. Учество на петтиот Меѓународен научен собир "Dani Arcibalda Rajsa", кој се одржа 

во Белград 03.-04.03.2015 година. 
 

34. Учество на Меѓународна научно-стручна конференција со наслов "Istraživački dani 
Visoke policijske škole u Zagrebu", која се одржа во Загреб во периодот 23. – 
24.04.2015 година. 

 

35. Учество на Меѓународна научно-стручна конференција со наслов: "Suprotstavljanje 
savremenim oblicima kriminaliteta – Analiza stanja, evropski standardi i mere za 
unapređenje ", која се одржа на Тара, 26 – 29.05.2015 година. 

36. Учество на Меѓународна научна конференција со наслов: “Researching security – 
Approaches, concepts and policies”, во Охрид, 02.-03.06. 2015 година. 

 

37. Учество на Меѓународна научна конференција во организација на Филозофски 
факултет – Скопје, Институт за безбедност, одбрана и мир, со наслов: "Современи 
безбедносни парадигми и предизвици: Tеорија и практика", која се одржа во Охрид 
во периодот 18. – 19.09.2015 година. 

 
38. Учество на регионална тркалезна маса со наслов "Безбедносни предизвици за 

Македонија и регионот", која се одржа во Скопје на 28.10.2015 година, во 
организација на Факултетот за безбедност – Скопје и Фондацијата Конрад 
Аденауер. 

 

39. Учество на промоција на книгата "Монографија, 15 години постоење на Комората 
на Република Македонија за приватно обезбедување (2000-2015), 2015. 
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40. Учество на промоција на книгата "Реформи во одбраната" од проф. д-р Оливер 
Бакрески, на 3.12.2015 година во Дом на АРМ-Скопје.  

 
41. Учество на шестата Меѓународна-научна конференција "Archibald Reiss Days", која 

се одржа на Криминалистичко-полициската академија во Земун, Белград - 
Република Србија, на 10-11 март 2016 година. 

42. Учество на "Научна среда", 30.03. 2016 во организација на Институтот за 
социолошки и политичко – правни истражувања (ИСППИ) при УКИМ, во 
Република Македонија. Институтот го реализира меѓународниот проект: Сервиси 
на податоци од општествените науки во Југоисточна Европа, South-Eastern 
European Data Services – SEEDS, (http://seedsproject.ch/) чија задача е проучување на 
условите за чување и употреба на податоците од истражувањата во општествените 
науки во балканските земји.   

43. На ден 09.04.2016 година учество на Third International Scientific Conference with 
title "Scientific Challenges for Sustainable Development", во организација на The 
International University of Struga. 

44. Учество на 5th International Scientific and Professional Conference ‘Zagreb Police 
College Research Days - "Enhancing the efficiency of police work by using new 
technologies and methods", што ќе се одржи во Загреб во периодот 21 и 22.04.2016 
година. Конференцијата е во организација на Police College and the Police Academy, 
Ministry of the Interior of the Republic of Croatia и Фондацијата Ханс Зајдел. 

45. Учество на Меѓународна-научна конференција со наслов "Европске интеграције: 
Правда, слобода и безбедност", која се одржа на Тара во периодот 24 -26 мај 2016 
година. 

46. Учество на седмата Меѓународно-научна конференција која во организација на 
Факултетот за безбедност – Скопје се одржа на 30-31 мај во Охрид. 
Конференцијата беше со наслов "Contemporary Trends in Social Control of Crime" и 
исто така модератор на сесијата: Security between theory, politics and practice. 

47. Учество на Конференција со наслов "Меѓународните договори од XIX до XXI век и 
Евроатланските интеграции на Република Македонија“, во организација на 
Македонската Академија на науките и уметностите, Министерството за 
надворешни работи на Република Македонија, Институтот за национална историја 
при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" и Институтот за духовно и културно 
наследство на Албанците во Република Македонија во Скопје, одржана на ден 
07.09.2016 година. 

48. Учество на Меѓународната научна конференција со наслов "Private security in the 
21-st century: Experiences and challenges", во организација на Институтот за 
безбедност, одбрана и мировни студии при Филозофскиот факултет – Универзитет 
Св. Кирили и Методиј, на 15 и 16 септември 2016 година во Охрид. 

49. Во периодот 26 и 27.09.2016 година учество на  The 11th Biennial International 
Conference “Criminal justice and security in Central and Eastern Europe – Safety, 

http://seedsproject.ch/
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security and social control in local communities”, University of Maribor, Faculty of 
Criminal Justice and Security - Ljubljana, Slovenia. 
 

50. Учество на седмата годишна Конференција на Виктимолошкото друштво на Србија 
со наслов: “Безбедност и виктимизација: Изазови друштвеног реаговања и заштите 
жртава”, Белград, 24 и 25 ноември 2016 година, со презентација на тема "Need for 
protection and support of victims of terrorism". 

 

51. Учество на Свечена академија со наслов 1100 години од упокојувањето на „Св. 
Климент“ во организација на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, 
која се одржа на ден 02.12.2016 година во Битола. 

52. Учество на Меѓународна-научна конференција со наслов "Свети Климентовите 
пораки за етиката, моралот и вредностите", во организација на Факултетот за 
безбедност – Скопје, која се одржа на 05.12.2016 година на Факултетот за 
безбедност – Скопје. Презентација на авторски труд со наслов "Св.Климент 
Охридски – основоположник на словенската писменост и култура". 

53. На 25 февруари 2017 година учество на Меѓународна-научна конференција со 
наслов "Усаглашавање правне регулативе са правним тековинама (acquis 
communautaire) Европске уније – Стање у Босни и Херцеговини и искуства 
других”, во Бања Лука, во организација на Истраживачки Центар на Бања Лука. 

 

 

III. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 
 
Кандидатката д-р Татјана Гергинова имала и други ангажмани на Факултетот за 
безбедност-Скопје, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности од поширок 
интерес во последните пет години. 

А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност – Скопје 

 

1. Член на Конкурсна Комисија за упис на прв циклус студии на Факултетот за 
безбедност во Скопје за 2013/2014 година на студиските програми: Криминалист, 
Безбедност и Криминологија и криминална политика. 

2. Заменик Член на Конкурсна Комисија за упис на студенти  на прв циклус студии на 
Факултетот за безбедност во Скопје – трет уписен рок во академската 2014/2015 
година на Факултетот за безбедност во Скопје на студиските програми: 
Криминалист, Безбедност и Криминологија и криминална политика. 

3. Член во формираната Работна група за изработка на Предлог – Елаборат за 7 и 8 
семестар на студиската програма Заеднички студии по Безбедност и финансиска 
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контрола помеѓу Факултетот за безбедност – Скопје и Факултетот за туризам – 
Охрид. 

4. Избор во Ментор за практична настава со редовни и вонредни студенти за сите 
акредитирани студиски програми. Административни работи со потврдите за 
реализирана практична настава на редовни и вонредни студенти на факултетот. 

 

5. Заменик претседател на Конкурсна Комисија за спроведување на постапката за 
запишување студенти во прва година на прв циклус студии на Факултетот за 
безбедност – Скопје за академската 2016/2017 година. 

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

1. Член на Организациониот одбор и Меѓународниот одбор за одржување на 
Меѓународната конференција во организација на Факултетот за безбедност – 
Скопје – International conference "Macedonia and the Balkans, a hundred years the 
world war I – security and euro-atlantic integrations" Oхрид 03.-05.06.2014. 
 

2. Член во Организациониот одбор за организирање на тркалезна маса со наслов 
"Евроатлански предизвици на РМ: проблеми, политичка реалност, идни решенија и 
можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014. 

 

3. Член во Организациониот одбор за организирање на тркалезна маса со наслов 
"Евроатлански предизвици на РМ: проблеми, политичка реалност, идни решенија и 
можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014".  
 

4. Член во Организациониот одбор за организирање на Меѓународна конференција на 
тема: "Свети Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите". 
 

5. Член во Организациониот одбор за организирање на Меѓународна конференција 
Охрид 2016 на тема "Безбедносните концепти и политики – новата генерација на 
ризици и закани". 

 

IV. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
Врз основа на спроведената самоевалуација на Факултетот за безбедност - Скопје во 
академската 2015/2016 година (зимски семестар) на првиот циклус студии од страна на 
Комисијата за евалуација, кандидатката е оценета со позитивна оценка 4 (3.98) од 
максимална 5. Д-р Татјана Гергинова е позитивно оценета по сите групи прашања од 
прашалникот за самоевалуација, и тоа од следниве аспекти: "Квалитет на наставата"; 
"Однос кон студентите" и "Оценување на студентите". Од одговорите на студентите 
произлегува дека кандидатката е соодветно подготвена за реализација на наставата - 4; 
наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература – 4,09; 
наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата (компјутери, 
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софтверска поддршка, информациски бази и др.). Наставникот стимулира дополнителна 
активност за студентите (изработка на домашна работа, проекти, семинарски трудови, 
итн.) – 4,05. Лична култура и односот на наставникот се на соодветно ниво – 4,41. 
Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите – 4,18. 
Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања се во рамките на 
предметната програма и предвидената основна литература – 4,18 итн. 
Со најново спроведената самоевалуација на Факултетот за безбедност-Скопје во 
академската 2016/2017 година (зимски семестар) на првиот циклус студии од страна на 
Комисијата за евалуација, кандидатката е оценета со позитивна оценка 4 (4.20) од 
максимална 5.  Д-р Татјана Гергинова е позитивно оценета по сите групи прашања од 
прашалникот за самоевалуација, и тоа од следниве аспекти: "Квалитет на наставата"; 
"Однос кон студентите" и "Оценување на студентите".  Од одговорите на студентите 
произлегува дека кандидатката е соодветно подготвена за реализација на наставата – 4.17; 
дека стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на домашна работа, 
проекти, семинарски трудови, итн.) – 4,50; дека  е отворена и достапна за консултации и 
соработка со студентите – 4,47; дека испитните/колоквиумските прашања се во рамките на 
предметната програма и предвидената основна литература – 4,64; дека оценката е одраз на 
знаењата и постигнувањата на студентите – 4.50 итн.        

 

V. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Кандидатот доц. д-р Татјана Гергинова, во изминатите пет години како доцент на 
Факултетот за безбедност-Скопје, покажува посветеност, професионален и одговорен 
однос кон работата и извршувањето на работните обврски и задачи.  Пројавува посебен 
интерес кон наставно-научната и истражувачката дејност и континуирано го надградува 
сопственото знаење преку следење на современа странска и домашна научно-стручна 
литература од областите и учествува на домашни и меѓународни научно-стручни собири, 
на кои презентира и објавува свои и коавторски научно-стручни трудови.  Комисијата 
посебно го истакнува бројот на објавени трудови по изборот во звањето доцент, учеството 
во повеќе стручни комисии и работни тела на Факултетот во кои покажува значајна 
посветеност и професионалност, како и перманентното и посветено ангажирање во 
наставно-образовниот процес и работата со студентите.  Потврда за истото секако дека се 
и високите оценки за научно-стручната работа, однос и посветеност содржани во оценките 
на внатрешната самоевалуација.   

Врз основа на пристигнатата пријава и документацијата кон пријавата на доц. д-р Татјана 
Гергинова, а во врска со распишаниот конкурс за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања на научните области Друго – Безбедност во приватниот сектор 
(51610) и Друго –Безбедносни науки (51610), Рецензионата комисија се стекна со 
неподелено уверување дека кандидатот доц. д-р Татјана Гергинова ги исполнува сите 
услови за избор во наставно-научно звање вонреден професор, согласно чл. 125 од 
Законот за високото образование.  Следствено, Рецензионата комисија има чест и 
задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје да му 
предложи д-р Татјана Гергинова да биде избрана во звањето вонреден професор во 
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научните области Друго – Безбедност во приватниот сектор (51610) и Друго –
Безбедносни науки (51610).  

 

Скопје, Март, 2017                                                           РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 

 

                                            1. Ред. проф. д-р Томе Батковски, претседател, с.р. 
 
                                             2. Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член, с.р. 

 
                                                         3. Вонр. проф. д-р Саше Герасимоски , член, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

За трудот „Политичка социологија“  од авторoт д-р Цане Т. Мојаноски, редовен 
професор на Факултетот за безбедност-Скопје 

         По предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност -Скопје, 
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден 24.02 
2017 година донесе Одлука и ме избра за  рецензент на трудот: „Политичка социологија“ 
од проф. д-р Цане Т. Мојаноски. 
          Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, имам задоволство и чест до 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје  да  го поднесам следниов  

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ  
 

 Обем, содржина и структура на делото 

Книгата Политичка социологија од авторот проф. д-р Цане Мојаноски е 
изработена на во обем од 313 страници. Во изработката на трудот користени се 127 извори  
од актуелни домашни и странски автори. Содржината на трудот е  распределена, 
класифицирана и систематизирана во 12 глави. Секоја глава содржи: преглед, кои цели 
треба да се постигнат, вовед, разработка на тематската целина, резиме, прашања за 
дискусија и дополнителна литература. Во целината на трудот, покрај предговорот и  
прегледот на  на користена литература, има  индекс на автори и индекс на поими. 

Во првата глава со наслов Политичката социологија, концепт, предмет и 
метод,    се актуелизираат  прашањата за поимањето на  политичката социологија, за 
политичката социологијата во периодот на постмодерноста и глобализацијата, за 
современа политичка социологија, за пристапите и методите во Политичката социологија, 
предметот на Политичката социологија и односот со другите научни дисциплини и 
статусот на Политичката социологија  
 Втората глава со наслов Политиката како предмет на проучување е насочена 
кон потрага по одговорот на прашањата: што е политика ,  политиката набљудувана како 
авторитет, власт и моќ; вредностите, нормите и правилата како основа за политичкото 
дејствување и активност; одност меѓу науката и политиката и за влијанието на науката врз 
политиката  

Третата глава со наслов Државата во политсоциолошката диоптрија се 
фокусира на прашањата за контраверзите околу концептот држава; што подразбираме под 
дражава, за класичната теориска тријада: марксизам - елитизам – плурализам; за државата 
како класна хегемонија; за државата поделена на елита и маса; за државата како арбитар 
меѓу конкурентните интереси; Класични теории за државата; за теории за суверенитетот: 
Пост- традиционални пристапи за државата ,за современ развој на теориите за државата; 
за социјално и еколошки одржлива држава и општество за структурата и облиците на 
државата . Исто така  во оваа глава се обработени содржини за  поимот политички 
сиситем; за  политичкиот систем како модел за анализа; за владеењето на правото; поимот 
“правна држава” и за  војската и полицијата во концептот на државата. 
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Четвртата глава е насловена како Глобализација на современото општество. 
Тука авторот ги разработува прашањара за општествените рамки на постмодерната 
политика; за националната држава и глобализацијата;за националната држава и 
современите услови ;за културалните промени и конфликтите: за ризиците и предизвиците 
на глобализацијата за еколошките ризици меѓу одржливиот развој и еко – политиката; и за 
војни, тероризам и „хуманитарни интервенции  
 Петтата глава е посветена на Граѓанското и цивилното општество и во неа се 
обработуваат содржини кои се однесуваат за поимањето на граѓанинот и граѓанството; за 
граѓанското општество; за  појдовни основи за слободите и правата. Исто така извршена е 
класификација на слободите и правата  и елаборирани се лични слободи и права 
;политички слободи и права ;економските и социјалните, културните, слободите и правата 
на припадниците на заедниците; должностите на човекот, како и гаранциите на основните 
слободи и права и облиците на заштита на слободите и правата  

Во шестата глава со наслов  Политичка култура  најпрво се даваат повеќе 
погледи за поимањето на политичката култура, а потоа следуваат содржини за типовите на 
политичката култура, за политичката подкултура,  за  политичкиот стил; за димензиите на  
политичката култура; популизмот и популистичката култура, за политичката традиција, за 
моделите и функциите на политичката социјализација, за политичката свест и за 
содржината на демократската политичка култура. 
 Во седмата глава Демократијата и политичкиот плурализам, обработени се  
елементите на поимот демократија, основни вредности на демократијата како и моделите 
на демократијата. Значајно е тоа што  повлечена е паралела со политичкиот плурализам во 
РМ  и обработени се основни карактеристики на процесот на политичката плурализација 
во Република Македонија  

Во осмата глава  Политичка партија, поим и историски развој, се обработуваат 
поимите  политичка партија и   партиски систем и се изнесуваат сознанија за  политичките 
партии и моќта, за општествената поделба на моќта, за лидерите и водството на 
политичката партија, за феноменот на цезаризмот, феноменот на полтронството, 
популизмот како облик на политичко дејствување интересовни, лоби и групи за притисок, 
и за карактеристиките на политчките партии во Република Македонија. 

Деветтата глава  е со наслов Избори и изборни системи и во неа се објаснува  
легитимитетот на државната власт  преку изборите, карактеристики на избирачкото право, 
видовите избори и гласање, изборниот систем, изборната техника и распределбата на 
мандатите 

Во десеттата глава се опфатени Политичките идеологии  преку разработка 
најпрво на поимот и видовите на идеологиите, а потоа следува поединечна разработка на 
околу 15 различни политички идеологии 
 Единаесеттата глава е посветена на Општествените движења.  Најпрво се  
објаснува поимот за општествените движења, а потоа се изнесуваат сознанија за енергија 
и потенцијалот на протестите и движењата, типологијата на општествените движења, 
искуствата од општествените движења, а во продолжение се анализирани работничките 
движења, женските движења, движењата за граѓански права, еколошките движења и 
шарените револуции,  

Последната глава се однесува на Јавното мислење меѓу политичката култура и 
идеологијата  и во неа се актуелизирааат прашања за значењето на медиумите во 
креирањето на јавното мислење и пошироко во водењето на политиката, но исто така се 
прави осврт и на оние појави во медиумскиот простор со кои се загрозува и изместува 
тежиштето на вистината во информирањето. 
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Оригиналност на трудот 
 
Покрај актуелноста и посебниот пристап во обработката на содржините, трудот  

Политичка социологија од проф. д-р Цане Мојаноски се одликува со висок степен на 
оригиналност која се изразува низ повеќе димензии. При изготвувањето на трудот 
консултирана е референтна и обемна литература од домашни и странски автори 
Сознанијата од тие респективни трудови на ореигинален и креативен начин се втемелени 
во основата на книгата, се разбира поткрепени и вкрстени со погледите на авторот и со 
повлекување на паралели со македонската општествена реалност 

Авторот на трудот направил  опфат на најзначајните, но и најактуелни  
социолошки погледи за политиката кои имаат значење  како за збогатување на  учењето за 
политиката, така и за практикувањето на политиката како една од најважните ,,алатки,, за 
управување и насочување на општествените појави во посакувана насока. Книгата со 
својата содржина, недвосмислен израз, јасна и разбирлива наративност и со другите 
содржински и методолошки вредности пополнува една значајна празнина во 
македонскиот научен простор. Посебно треба да се нагласи дека овој труд и слични на 
него се насушна потреба не само за студентите, туку и за пошироката читателска публика 
и има функција на социолошко четиво од кое се очекува да  помогне во надминувањето на 
симплифицираните погледи  за суштинското разбирање на   политиката, државата, власта, 
демократијата, политичките партии, изборноста и менливоста на власта, политичките 
партии, значењето на цивилното општество, темелните човекови права и слободи и многу 
други аспекти од секојдневната политичка реалност. Ако се има во предвид  потребата од 
развивање за развивањето на политичката култура и свест, не само кај студентите, туку и 
кај политичарите и другите непосредни учесници во креирањето и насочувањето  на 
политичките процеси, како и во ублажувањето на дефицитарноста од политичката култура 
во  пошироката општествена средина, тогаш оваа книга доаѓа во вистинско време, со 
значење кое ги надминува потребите и целите за кои е наменета како учебник за 
студентите 

Едноставно речено, трудот  Политичка социологија од проф. д-р Цане Мојаноски е 
книга од која секој може да научи многу важни работи за политичката структура и за 
динамиката на политичките процеси во општеството , пообјективно да ја вреднува 
сопствената улога и одговорност   како чинител на политичките процеси и секој да има 
практична корист и примена на стекнатите знаења. Во апликативната вредност на трудот 
посебно сакаме да го нагласиме значењето на трудот за развивањето на индивидуалната и 
колективната политичка свест и култура како духовна енергија и знаење со кое ќе се 
зголемува општествениот капацитет за најсоодветен пристап во изборот на политичките 
средства и методи за постигнување на саканите цели, за хуманизирање и демократизирање 
на односите во безбедноста и вкупните односи во општеството.  
 

Степен на соодветност на текстот со програмата.  
Книгата Политичка социологија е наменета како учебник за студентите на 

Факултетот за безбедност Скопје. Изложените содржини во целост соодветствуваат со 
предметната програма по Политичка социологија.  
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Содржините се надоврзуваат во една логичка целина и обработени се во обем и на 
начин којшто на студентите и на другите корисници на книгата  ќе им овозможи да ја 
разберат и сфатат политиката со сета нејзина комплексност, значење и улога во 
управувањето со општеството, ке го прошири нивниот мисловен капацитет за критичко 
творечка размисла - за препознавање на политичките појави во општеството , за градење 
на сопствен став и однос кон нив и ќе им овозможи активно учество во реализирањето на 
предметната програма.   

 
Методичко-дидактички вредности 
Посебна вредност на трудот   преставува методичко дидактичката обработка. 
Прво, содржините кои се предмет на обработка се изнесени со јазичен израз кој од 

една страна има рафиниран  академски тон, а од друга страна, истовремено импресионира 
со својата едноставност и наративна разбирливост, 

Второ, изнесените ставови погледи, теоретски концепти, аргументи и други факти се  
научно засновани, поткрепени со релевантни сознанија од домашна и странска 
литература, 

Трето, начинот на обработка  и избор на темите за обработка овозможуваат 
квалитетен влез на читателот до суштината на политилката социологија и до политичките 
состојби и процеси во македонскиот општествен амбиент 

Четврто, во обликувањето на трудот  се забележува значајна методичка и 
дидактичка обработка. Секоја глава  содржи:  преглед, кои цели треба да се постигнат, 
вовед, разработка на тематската целина, резиме, прашања за дискусија и дополнителна 
литература. Ваквата методичко-дидактичка рамка овозможува студентите полесно да ја 
совладаат предметната програма и да земат активно учество во нејзината реализација. 

 

2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, на мислење сум дека 
книгата Политичка социологија од проф. д-р Цане Мојаноски ги задоволува 
критериумите и највисоките стандарди за учебник не само  кај нас, туку  и во светот. 
Книгата заслужува  посебно научно, стручно и професионално вреднување и преставува 
значаен придонес во социолошката литература.  

Од тие причини имам задоволство на Наставничкиот совет на Факултетот за 
безбедност Скопје со задоволство да му предложам  книгата  Политичка социологија од 
проф. д-р Цане Мојаноски да биде објавена како учебник за студентите на Факултетот за 
безбедност Скопје  

Скопје 28.03.2017                                                                 Р е ц е н з е н т  

 

                        Проф. д-р Пере Аслимоски, с.р.  
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                                                      Р Е Ц Е Н З И Ј А 

За трудот „Политичка социологија“  од авторoт д-р Цане Т. Мојаноски, редовен 
професор на Факултетот за безбедност-Скопје 

 
 

         По предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје, Ректорската 
управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на ден 24.02 2017 година 
донесе Одлука бр.14238/10-1 и ме избра за  рецензент на трудот: „Политичка 
социологија“ од проф. д-р Цане Т. Мојаноски  
          Изразувајќи благодарност за  укажаната доверба,  имам задоволство и чест до 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје  да  го поднесам следниов  
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ  
 
 Обем, содржина и структура на делото.  

 
Трудот е во обем од 314 страни, B5 формат, структуриран во дванаесет глави и 

библиографија структурирана со а) книги и зборници со 263 библиографски единици, б) 
списанија и интернет извори 58 библиогрaфски единици и в) нормативни акти и 
необјавени докторски дисертации со 3 библиографски единици. Во книгата се изработени 
индекс на автори и индекс на поими обработени на начин којшто на студентите и на 
другите истражувачи и корисници ќе се запознаат со основните проблеми кои се јавуваат 
во општествениот и политичкиот живот. Основната идеја која е проследена во оваа книга 
е да се следат сложените општествени и политички процеси. На тој начин таа на 
студените и другите корисници ќе им овозможи основни сознанија за општествениот и 
политичкиот развој на организираната заедница и ќе се стекнат со спосбности да ги 
промислуваат сложените политички процеси и да донесуваат одлуки кои ќе се во 
функција на општествениот и политички развој на земјата. На тој начин таа добива 
функција студентите и другите корисници да имаат неопходен водич со кој се запознаваат 
со структурата и карактерестиките на сложените социјални појави што се својствени за 
социјалните науки, особено политичката социологија. 

Покрај основниот текст, трудот е проследен со определен број слики, шеми и 
прегледи кои се во функција за полесно совладување на материјата, со што се зголемува 
прегледноста и визуелноста и другите педагошки и дидактички вредности на трудот. 

Содржината на трудот претставува јасна мисловно логична целина. 
Структурата на трудот. Материјалот во оваа книга е соопштен во дванаесет 

целини, со идеја да понудат содржини и предизвици за натамошно актуелизирање на 
полтсоциолошките содржини на современото општество и развој.  

Првата глава е посветена на прашањата поврзана со концептот, предметот и 
методот на политичката социологија. Во овој дел се актуелизира и прашањето околу 
именувањето на науката како „Политичка социологија“ или „Социологија на политиката“.  
Во таа смисла се  нагласуваат специфичностите на пристапите на Политичката 



81 

 

социологијата во периодот на постмодерната и глобализацијата, се расправа за определени 
аспекти на систематизацијата на знаењата, пристапите, методите, статусот и предметот на 
Политичката социологија и нејзиниот однос со другите научни дисциплини. 

Втора глава е насловена - „Политиката како предмет на проучување“. Во неа се 
трага по одговорот: - што е политика? Тој се скицира преку актуелизирањето на темите 
поврзани со авторитетот, власта и моќта. Дел на расправата овде се и вредностите, 
нормите и правилата како основа за политичкото дејствување и активност. Во барањето на 
одговорот што е политиката се тематизираат и прашањата за односот меѓу науката и 
политиката, како и влијанието на науката врз политиката.  

Во третата глава се расправа за државата, посебно политсоциолошките аспекти на 
дебатата за неа. При тоа, се актуелизираат контраверзите околу концептот држава преку 
дебата за класичната теориска тријада: марксизам - елитизам - плурализам, за нејзиното 
сфаќање како арбитер меѓу конкурентните интереси, како и за класични теории за 
државата и политичката модерна. Во тој контекст се тематизираат теориите за 
суверенитетот, посттрадиционални пристапи за државата, како што е социјално и 
еколошки одржливата држава и општество. Во овој дел се расправа за структурата и 
облици на државата, се пробламатизра прашањето за политички систем, владеењето на 
правото, правната држава, како и за положбата на војската и полицијата во концептот на 
државата. 

Четврта глава е посветена на глобализација на современото општество, како дел о 
дебатата за општествените рамки на постмодерната политика, посебно на проблемите со 
националната држава, културалните промени, конфликтите, ризици и предизвици на 
глобализацијата. Составен дел на дебатата се и еколошките ризици, одржливиот развој, 
војните, тероризмот и „хуманитарните интервенции”. 

Петта глава е посветена на граѓанското и цивилното општество, посебно на 
граѓанининот, принципот на граѓанството, дебатите за граѓанското и цивилното 
општество. Посебно се актуелизирани слободите и правата на човекот и граѓанинот, 
нивните класификации, слободите и права на припадниците на заедниците, должности на 
човекот и граѓанинот, како и гаранциите и облици на заштита на слободите и правата.  

За политичка култура, поткултурата и нејзините димензии се расправа во шестата 
глава. Составен дел на таа дебата е и актуелизирањето на односот меѓу популизмот и 
популистичката култура, за политичката традиција, политичката социјализација и 
нејзините модели, функции и цели. Во овој дел се расправа за поимот, функциите и 
нивоата на политичката свест, како и за содржина на демократската политичката култура. 
Посебен осврт се прави на афаќањето на политичкиот мит.  

Во седмата глава се отвара прашањето за демократијата и политичкиот плурализам, 
за вредности и моделите на демократијата, за претставничкиот систем, како и за 
основните карактеристики на процесот на политичката плурализација во Република 
Македонија.  

Осмата глава го актуелизира прашањето за сфаќањето на политичката партија, на 
партиските системи, моќтта, за лидерот и водство на политичката партија. Во тој контекст 
се расправа за феноменот на цезаризмот, на полтронството, популизмот, интерсовните, 
лоби и групите за притисок. Овој дел се осврнува и на карактеристиките на политичките 
партии во Република Македонија. 

Следната деветта глава е посветена на изборите и изборниот систем, за 
легитимитетот на државната власт, карактеристики на избирачкото право, видовите 
избори и гласање, за изборниот систем и изборната техника, како и за системите на 
распределба на мандатите.  
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Десетта глава е посеветена на политичките идологии, како што се либерализам, 
конзервативизам, социјализам, социјалдемократија, национализам, анархизам, фашизам, 
феминизам, екологизам, исламски и христијански, како и другите облици на 
фундамнтализам. 

Во единаесетта глава се тематизираат општествените движења, нивната типологија 
и искуства.  

И во дванаесетта глава се завршува со јавното мислење меѓу политичката култура и 
идеологијата. Посебно се актуелизираат иформациско-комуникацискиот систем, односот 
меѓу јавното мислење и медиумите, медиумите и политиката, спин докторите и целите на 
односите со јавноста.  
           
Оригиналност на трудот.  

 
При изготвувањето на трудот „Политичка социологија“консултирана е значајна 

научно-релевантна домашна и странска литература од областа на политикологијата, 
социологијата и посебно политичката социологија, како и  трудови од другите 
општествените науки. Сознанијата од тие респективни трудови се втемелени во основата 
на книгата, се разбира, поткрепени и вкрстени со оригинални погледи и мисловни 
концепти на авторот и со повлекување на паралели за истражувањето на социолошките и 
политичките појави, посебно на појавите на политичката социологија, односно 
социолошките и политиколошките науки пошироко. 
 
Степен на соодветност на текстот со програмата.  

 
Книгата „Политичка социологија“ е наменета како учебник за студентите на 

Факултетот за безбеднот, за предметната програма по „Социологија на политиката“. 
Изложените содржини соодветствуваат на предметната програма и ќе преставуваат 
неопходен материјал за совладување на знаењата од соодветниот предмет. 
 
Методичко-дидактички вредности.   

Поаѓајќи од основната намена на трудот, може да се констатира дека авторот 
успеал: 

Прво, содржините кои се предмет на обработка се научно засновани, што значи, 
изнесените ставови, констатации, аргументи и други факти се поткрепени со релевантни 
сознанија од домашна и странска научна литература од соодветната област. 

Второ, избраните содржини да се однесуваат на основните, најзначајните 
основните и практичните прашања за политичката социологија, посебно се акцентирани 
оние процеси од општествениот и политичкиот живот, што на еден или друг начин се 
наметнуваат како актуелни и општествено присутни. 

Трето,Сознанијата изнесени во трудот се карактеризираат со висок степен на 
систематизираност, разграниченост, логична поврзаност прегледност, визуелност - 
изразена со определен број прегледи, шеми и слики, кои ја потврдуваат и методичко 
дидактичката ориентација на авторот. Ваквиот пристап реално овозможува студентите 
мисловно да проникнат во значењето на политичката социологија, да ги идентификуваат 
општествените и политичките процеси и да  умеат да ги анализраат и врз основа на тоа да 
изградат стратегии и начини за решавање на истите.  
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2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, како рецензент се 
стекнав уверување дека трудот „Политичка социологија“ од авторот проф. д-р Цане Т. 
Мојаноски методолошки е коректно изготвен и има своја неоспорна научна - стручна и 
педагошко-дидактичка вредност, затоа со задоволство на Деканатската управа на 
Факултетот за безбедност - Скопје и предлагам, трудот да го објави и да го издаде како 
постојан универзитетски учебник за предметната програма „Социологија на 
политиката“ на Факултетот за безбедност – Скопје, членка на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ - Битола. 
 
Скопје 21..03.2017                                                                         Р е ц е н з е н т  
 
                            Проф. д-р Илија Ацески, с.р.  
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ (50624), НАУКА 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА (50600), БИСТАТИСТИКА (51307) НА ВЕТЕРИНАРНИОТ 

ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 

Наставно-научниот совет на Ветеринарниот факултет- Битола при Универзитетот “Св. 
Климент Охридски” - Битола, со Одлука бр. 02-116/2 од 27.03. 2017 година формира Рецензентска 
комисија за избор на наставник од научните области Менаџмент (50624), Наука за организација 
(50600), Биостатистика (51307),  во состав:  

1. Д-р Цветко Смилевски, редовен професор (во пензија) на Бизнис Академија Смилевски- 
БАС, Скопје (претседател),  

2. Д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор на Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола, (член)  

3. Д-р Живко Гацовски, редовен професор на Ветеринарен факултет, Универзитет “Св. 
Климент Охридски“  (член).  

По разгледувањето на приложената документација Рецензентската комисија го поднесува 
следниот 

 

                                                     И З В Е Ш Т А Ј 

 На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и “Коха“ на 18.02.2017 
година се пријави само кандидатот д-р Билјана Петровска.  

 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Кандидатот д-р Билјана Петровскa, е родена на 29.05.1974 година во Битола, каде го 
завршила основното и средното образование. Понатамошното образование го продолжила на 
Педагошкиот факултет- Битола на кој со успех дипломирала на 10. 09 1999 година. 
              Магистрира 2007 година, на Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, Педагошки 
факултет, Магистер по менаџмент во образованието.  

Докторира во 2011 година, на Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, Педагошки 
факултет,  Доктор по менаџмент во образованието. 

Во периодот од магистрирањето до докторирањето кандидатката е вклучена како 
консултант –соработник во една од првите консултантски куќи во Македонија, ДЕТРА - Центар, 
Институт за менаџмент во Скопје. Во тој период, има учествувано во 2 стручно –менаџерски 
обуки организирани за наставниците вработени во редовните основни училишта во Р. Македонија 
и тоа: 
            -Модернизација на образованието - ДЕТРА центар во  соработка со Министерството за 
образование и наука и Бирото за развој на образованието (2008). 
            -Модернизација на образованието -ДЕТРА, центар во соработка со Министерството за 
образование и наука и Бирото за развој на образованието (2010).  
  Паралелно со образувањето во струката се образува и во сферата на користење на 
странски јазици.  Многу добро го владее  англискиот јазик. А исто така се оспособува  и за 
користење на компјутери (Windows HP, MS Word, MS Exsel, MS Power Point and Internet). Како 
потврда за сето тоа е доставената соодветна документација.  
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 Своето професионално ангажирање го започнува најнапред во 2001 година во Заводот за 
Рехабилитација на деца со оштетен слух и говор "Кочо Рацин" во Битола, а потоа во  периодот од 
2008 до 2012 година, го продолжува повторно во погореспоменатиот Завод. За време на тој 
професионален ангажман остварува повеќе успешни престои во Р. Чешка, Р. Словачка, и  Р. 
Бугарија. 
 
 НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

 Кандидатот д-р Билјана Петровска активно е вклучена во наставно-образовната дејност на 
Ветеринарниот факултет-Битола од 27.09. 2012 година, кога е избрана во наставно-научното звање  
Доцент од научните области: Менаџмент во ветеринарна пракса со рурална економија и 
Биостатистика (Билтен бр. 365, од 03.09.2012 година) на Ветеринарниот факултет –Битола.  

Согласно пријавата на кандидатката може да се констатира дека во периодот од нејзиниот 
последен избор во доцент во 2012 год. до сега, таа била ментор и член во комисии за одбрана на 
повеќе од 20 завршни трудови. Исто така била претседател и член на рецензиони комисии за избор 
во звања. 

 
  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Во периодот по последниот избор од 2012 година до сега, кандидатката била 
автор/коавтор на оригинални научни и стручни трудови објавени во зборници од 
конференции во странски и во домашни списанија кои се со меѓународен уредувачки 
одбор. Од вкупниот број на трудови 19 се веќе рецензирани за избор во предходното 
звање (Билтен бр. 365 од 03.09.2012 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски'' – 
Битола)  

По изборот во звање Доцент, кандидатката продолжила со својата континуирана 
научно-истражувачка работа и во овој период објавува 17 научни и стручни трудови 
презентирани на разни симпозиуми и објавени во меѓународни и домашни списанија.  

 
Во прилог на ова е листата на објавени трудови:  

1. Petrovska B., Petrovska N., & Zdraveski I. (2013), Researching the company’s 
competitiveness in the purchase of milk in the Bitola region, Bulgarian Journal of Veterinary 
Medicine, (2013), 16, Suppl. 1, 220-227, Stara Zagora, Bulgaria 

2. Петровска Б., Петровска Н., (2013) Разликата помеѓу домашното и меѓународното 
истражување на компаниската конкурентност, II Меѓународна научна конференција 
– Современите менаџерски предизвици и организациските науки, БАС Институт за 
менаџмент,  стр. 742-748,  Bitola, R. Macedonia. УДК: 005.332.4:339.3/.5 

3. Петровска Б.,  Петровска Н.,, Трајаноска Б., Бунтевска Е., (2013), Нови предизвици на 
маркетингот во ветеринарните амбуланти, Меѓународна научна конференција – 
Современите менаџерски предизвици и организациските науки, БАС Институт за 
менаџмент,  стр. 629-634,  Bitola, R. Macedonia. УДК: 005.332.4:339.3/.5 

4. Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska B., Stojkovic, J. (2014) Effect of using different rations in 
nutrition of high-productive cows on milk quantity and quality, Agro- knowledge Journal, 
Vol.15, No. 2, 185-194, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska 

5. Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska B. (2014) Introduction of genetically modified organisms 
(GMO) treat and Health benefites of animals and sitizens of R. Macedonia, Agro- knowledge 
Journal, Vol.15, No. 3, 309-317, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska 
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6. Petrovska B., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska N., Zdraveski, I. (2014) The trend of 
increase or decrease in sheep breeding in separate regions of R. Macedonia, Agro- 
knowledge Journal, Vol.15, No. 2, 207-216, University of Banja Luka, Banja Luka, R. 
Srpska 

7. Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska B., Pacinovski N., Dimeski, Z. (2014) The effect of partial 
maize substitution in growing and fattening pigs rations with by-products from vegetables 
and fruits processing, International Conference-20 years of Faculty of Veterinary Medicine-
Sofia. Proceedings pp. 25, 2014, University of Foresty, Faculty of Veterinare Medicine, 
Yundola, Bulgaria, 2014. 

8. Petrovska B., Gacovski Z, Petrovska Natasha, Zdraveski I., Cilev G., Dimeski Z., Fejzulah 
F. (2014) Manner of keeping and welfare of cows and heifers , International Conference-20 
years of Faculty of Veterinary Medicine-Sofia. Proceedings pp. 42, 2014, University of 
Foresty, Faculty of Veterinare Medicine,  Yundola,  R. Bulgaria  

9. Dimeski, Z., Gacovski, Z, Cilev G., Petrovska B., Fejzulah F. (2014) Leischmaniasis in two 
years old male dog race bullmastiff-case of study, International Conference-20 years of 
Faculty of Veterinary Medicine-Sofia, Proceedings pp. 53, 2014, University of Foresty, 
Faculty of Veterinare Medicine, Yundola,  R. Bulgaria 

10. Gacovski, Z, Petrovska B., Cilev G., Stojanovski, S., Gacovska, M., Hristovska, T. (2015) 
Awareness of the population in Bitola, R. Macedonia with the artifical sweetener aspartame. 
IV International Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. Srpska, 
Proceedings 157, 2015, University of Banja Luka, Bijeljina, R. Srpska, Bosnia and 
Herzegovina 

11. Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska B., Ristevski, M., Pacinovski, N. (2015) Nutrition value of 
imported feedstuffs who used in animal nutrition in R. Macedonia.IV International 
Symposium and XX Scientific Conference of Agronomists of R. Srpska, Proceedings 208, 
2015, University of Banja Luka, Bijeljina, R. Srpska, Bosnia and Herzegovina 

12. Petrovska B., Petrovska N., Gacovski, Z, Cilev G., Zdraveski, I., Ristevski, M.,  (2015) 
Analysis of the views of citizens in relation to animal poisoning. Agro- knowledge Journal, 
Vol.16, No. 3, 399-406, University of Banja Luka, Banja Luka, R. Srpska  

13. N. Pacinovski, G. Dimitrovska, Lj. Kočoski, G. Cilev, M. Menkovska, B. Petrovska, A. 
Pacinovski, (2015), Nutritive advantages of goat milk and possibilities of its prodiction in 
Republic of Macedonia, Macedonian Journal of animal science, vol. 5, No. 2, 81-88, Institute 
of Animal Science, Skopje, ISSN 1857-6907, e-ISSN 1857-7709 

14. G. Cilev, N.Pacinovski, Ž.Gacovski, B. Petrovska, T. Isjanovska, (2016), Quality and 
hygienic correctness of goat milk in the Skopje region of the Republic of Macedonia, 
Macedonian Journal of animal science, vol. 6, No. 2, 85-93, Institute of Animal Science, 
Skopje, ISSN 1857-6907, e-ISSN 1857-7709 

15. Gacovski, Z, Petrovska B., Cilev G, (2016) Stojanovski, S., Fejzulah F., Dimeski, Z., 
(2015), The influence of genetically modified oil seed rape in the diet of animals and humans, 
International scientific on-line Journal SCIENCE-TEHNOLOGIES, vol. V, No.5, Veterinary 
medicine & Animal science, 103-107, Publisher Union of Scientists of Stara Zagora, R. 
Bulgaria, IF=0.50 
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16. Cilev G., Gacovski, Z, Petrovska B., Pacinovski N.,(2016), The effect of partial maize 
substitution with by-products in piglet nutrition. I. Productive results, Bulgarian Journal of 
Agricultural Science, 22, No. 5, 829-835, Agricultural Academy, R. Bulgaria 

17. Gacovski, Z,.,Petrovska B., Cilev G, Stojanovski, S., Fejzulah F., Dimeski, Z., (2016) 
Comparative analysis of compliance of genetic potential of the race for milk production 
breed of goats alpine in municipality of Struga in the Republic of Macedonia, Tradition and 
modernity in veterinary medicine, vol.1, 3-6,  University of Forestry, Faculty of Veterinary 
medicine, Sofia, R. Bulgaria, ISSN 2534-9333, e-ISSN 2534-9341 

 
 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 

 
Д-р Билјана Петровска има реализирано и значајна стручно- апликативна дејност, како и 

повеќе дејности од поширок интерес.  
Од 2013 година е член на Комисијата за самоеваулација на Ветеринарниот факултет-

Битола (Одлука бр. 02-122/4 од 24.04. 2013 година) 
Од 2013 година е член на Комисијата за материјално-финансиски прашања и инвестиции 

на Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола (Одлука бр. 03-179/1 од 13.06.2013година) 
Од 2013-2016 година е претседател на Комисијата за упис на студенти на Ветеринарен 

факултет - Битола 
Од 2016 година е продекан за финансии на Ветеринарен факултет – Битола (Одлука бр. 02-

320/3 од 19.09.2016 година). 
Има учествувано на повеќе симпозиуми, конференции и  работилници  од областа на 

образованието и ветринарниот менаџмент, меѓу кои се истакнуваат: 
- Seminar and Panel Discussion on Integrated University organized at University “Goce Delcev” 

under the auspices at the STREW TEMPUS SM 511355-2010 Building Capacity for Structural 
Reform in Higher Education of Western Balkan Countries, 4-5 June 2013 in Stip and 6 June 
2013 in Bitola, Macedonia. 

- Internacional Scientific Conference "90 years fakulty of Veterinary medicine in Bulgaria" may 
30-31,2013, Stara Zagora, R. Bulgaria. 

- International Scientific Conference, BAS Iinstitute of Management Bitola “Contemporary 
Management Challenges and the Organizational Sciences”, novembr , 2013, Bitola, R. 
Macedonia  

- 3rd International Symposium and 19th Scientific Conference of Agronomists of Trebinje, 
Republic of Srpska, March 25-28, 2014. University of Banja Luka, Faculty of Agriculture and 
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty. 

- International Conference “20 years of Faculty of Veterinary Medicine Sofia”, 28-30 November 
2014, Yondola, Sofia, R. Bulgaria. 

- 4rd International Symposium and 20th Scientific Conference of Agronomists of Bijelina, 
Republic of Srpska, March 2-6, 2015. University of Banja Luka, Faculty of Agriculture and 
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty. 

- International Scientific Conference, 115 years The National Diagnostic Science and Research 
Veterinary Medical Institute, October 13-14 2016, Sofia, R. Bulgaria. 
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ОЦЕНКА ОД СТУДЕНСКАТА АНКЕТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО-
ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ 

 
 За успешноста во реализацијата на наставно- образовната дејност на кандидатот доц. д-р 
Билјана Петровска зборува и потврдува позитивната оценка добиена во процесот на 
самоеваулација, според која е позитивно оценета од страна на студентите по сите прашања со 
просечна оценка  4.14 
 

 
 

 

                                       ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Разгледувајќи ја доставената документација на пријавената кандидатка Доц. д-р Билјана 
Петровска, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката ги исполнува условите 
предвидени со конкурсот. Исто така, во досегашното работење, покажала забележителни 
резултати како во наставно-образовната, така и во научно-истражувачката работа. За нејзиниот 
квалитет зборува и високата оценка од спроведената самоеваулација. Рецензентската комисија 
познавајќи ги интелектуалните способности на кандидатката, е на мислење дека и понатаму таа ќе 
дава значаен придонес во спроведувањето на менаџирањето во ветеринарната медицина. 

Горенаведените факти се доволна потврда дека кандидатката Доц. д-р Билјана Петровска 
успешно го оформува својот професионален профил. 
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Согласно тоа, исполнети се условите за избор во наставно-научно звање Вонреден 
професор, согласно член 125 од Законот за високо образование. 

Со оглед на гореизнесеното, Рецензентската комисија има чест да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Ветеринарен факултет- Битола, да ја избере Доц. д-р Билјана 
Петровска за наставник од областите: Менаџмент (50624), Наука за организација (50600), 
Биостатистика (51307), во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР.  

 
 
     РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Д-р Цветко Смилевски (претседател,), с.р. 
Редовен професор во пензија на Бизнис Академија 
Смилевски-БАС, Скопје 
 
 

2. Д-р Трајан Дојчиновски (член), с.р. 
Редовен професор на Факултет за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 
 
 

3. Д-р Живко Гацовски (член), с.р. 
Редовен професор на Ветеринарен факултет, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 
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Врз основа на член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на 
Република Македонија бр.  27/2014 и 199/2014  Ветеринарен факултет Битола во состав на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски Битола, Деканатската управа на Факултетот на седницата 
одржана на 20.02. 2017 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК 
за внатрешната организација на ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ -Битола факултет во 

состав на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски ” во Битола 

 

I. Основни одредби 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат видот и бројот на организациските единици, делокругот на 
работа на организациските единици и начините и формите на раководење со делокругот на работа 
на  Ветеринарен факултет во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски ” во Битола (во 
натамошниот текст: Факултетот), во согласност со Правилникот за внатрешните односи и 
работењето на Факултетот. 

Член 2   

 Графичкиот приказ на внатрешната организација на Факултетот (органограм) е составен дел 
на овој Правилник. 

II. Организациски единици 

Член 3 

За остварување на својата високообразовна, научноистражувачка и применувачка, односно 
апликативна високостручна дејност во областа на ветеринарните , како и во сите научни полиња и 
области поврзани со основната дејност, Факултетот ги организира следниве организациски 
единици: 

- Нставно-научни организациски единици; 

- Стручна и административна служба и 

А. Наставно-научни организациски единици 

Катедри 

Член 4 

Катедрите се внатрешни наставно-научни организациони единици на Факултетот. На 
Факултетот се организирани 3 катедри: 

 1/Катедра за предклинички и клинички науки   
 2/Катедра за безбедност на храна  
 3/Катедра за општо образовни предмети 
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Член 5 
Катедрите се формираат за наставни предмети од иста или од сродна научна област, со 

цел усогласување и развивање на наставно-образовната, научно-истражувачката и 
применувачката, односно апликативната дејност. 

Катедрата ја сочинуваат наставниците, соработниците  и асистентите - докторанди од иста или 
сродна научна област кои се во редовен работен однос., како даватели на услуги. 

 
Делокруг на работа на катедрите 

Член 6 

Катедрите, без разлика за кое научноистражувачко поле се формирани, во рамките на својата 
дејност: 

1. соработуваат при подготвувањето на студиските програми и програмите за истражувачката 
работа; 
2. остваруваат наставно-образовна, научноистражувачка и применувачка, односно 
апликативна дејност; 
3. ги разгледуваат прашањата и проблемите кои настануваат при реализирањето на 
студиските програми и ја насочуваат, усогласуваат високообразовната, научноистражувачката 
и применувачката, односно апликативната работа; 
4. со научноистражувачката дејност, посебно со фундаменталните истражувања, развиваат 
научни дисциплини, на кои се темелат студиските програми и научните дисциплини со сродни 
или интердисциплинарни поврзани области; 
5. се грижат за пренесување на научноистражувачките достигнувања и новите знаења во 
наставно-образовниот процес и за нивно вклучување во студиските програми во трите циклуси 
на студии; 
6. развиваат современи педагошки методи; 
7. се грижат за стручното и за научното усовршување на наставниците и соработниците; 
8. предлагаат теми за сите организирани циклуси на високото образование; 
9. предлагаат учебници, учебни помагала и стручна литература; 
10. вршат и други работи утврдени со овој Правилник. 

 

Член 7 

Катедрите се основаат, се припојуваат и се делат во согласност со потребите на наставно-
образовната и научноистражувачката работа. 

 

Центар за научно-истражувачка, апликативна дејност  

Член 8 
Како интегрален дел на својата вкупна дејност, Факултетот извршува и научно 

истражувачка и апликативна дејност. 
Научноистражувачката дејност, во смисла на овој член е творечка работа чии 

резултати во себе содржат изворност или новина, насочена кон прожирување на вкупните 
знаења во областа на ветеринарните науки, а апликативната претставува примена на 
новодобиените сознанија во праксата. 

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

Лабораториите во  Центарот се користат во извршувањето на практичниот дел од наставно-
образовната, како и во научно-истражувачката и применувачката, односно апликативната дејност. 

 
 Член 9 

Ветеринарен клинички центар 

Ветеринарно-клиничката дејност на факултетот  претставува посебна организациона единица 
во Факултетот е составена од 

1.Клиника за мали животни 

2.Клиника за продуктивни животни 

3.Клиника за коњи. 

Целокупната ветеринарно клиничка дејност во Клиничкиот центар ја раководи и координира 
раководителот на Клиничкиот центар кој го избира Наставно научниот совет на Факултетот од 
редот на наставниците на Факултетот за време од две години а административните работи ги вржи 
секретарот на центарот кој го избира Наставнонаучниот совет од редот на соработниците на 
факултетот за време од две години. 

 
Б. Стручна и административна служба 

 

Член 10 

Стручните, административните, правните, техничките и општите работи ги врши Стручната и 
административна служба на Факултетот како дел од интегрираната Стручна и административна 
служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски ” во Битола (во понатамошниот текст: 
Универзитетот). 

Член 11 

Во рамките на Стручната и административна служба на Факултетот се организираат следниве 
организациски единици: 

 
- Одделение (Служба) за студентски прашања 
- Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење и јавни набавки 
- Одделение за ИКТ и библиотека 
- Одделение за човечки ресурси 

Член 12 

Во Одделението за правни и општи работи се врши подготвување на материјали за седниците 
на органите на Факултетот и нивните помошни тела, следење и примена на законите, 
подзаконските акти и другите прописи, изготвување на правни акти во надлежност на органите на 
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Факултетот, изготвување на сите општи и поединечни нормативни акти, управување со човечките 
ресурси, организирање прием, експедиција и доставување на поштата и архивирање на 
документите, заштита и одржување на имотот, одржување  на хигиената и техничката исправност 
на инсталациите  во деловните простории и дворното место и други правни, општи и технички 
работи поврзани со делокругот на работата на Одделението. 

 

Член 13 

Во Одделението за студентски прашања се врши спроведување на постапката за запишување 
студенти и за формирање, водење и чување на досиејата на студентите на сите циклуси студии,  
запишување и заверка на семестрите во индексот на студентите на прв циклус студии, формирање 
и водење на електронско досие на студентите на сите циклуси студии, водење матични книга на 
запишани и главни книги на дипломирани студенти, спроведување на правилата за студирање и на 
студиските програми, изготвување потврди, уверенија, дипломи и други исправи на студентите, 
изготвување статистички извештаи, анализи и прегледи за потребите на Универзитетот, 
Факултетот и на надлежните државни органи и установи, спроведување на одлуките на органите 
на Факултетот кои се однесуваат на правилата на студирање, следење на прописите од делокругот 
на работата и укажување на нивна примена, имплементација на правилата за ЕКТС, спроведување 
на постапките за мобилност на студентите, остварување соработка со другите факултети во 
рамките на Универзитетот и со други факултети во врска со примената на ЕКТС, координирање на 
активностите поврзани со постапката за еквиваленција на предметите на студенти од други 
факултети и други работи поврзани со делокругот на работа на Одделението. 

Член 14 

Во Одделението за финансиско, сметководствено и материјално работење се вршат работите 
непосредно поврзани со подготвувањето, изменувањето и реализацијата на буџетот на Факултетот, 
подготовката, приемот и контролата на сметководствената документација, евидентирање на 
сметководствената документација, следење на приходите и расходите, управување со средствата, 
благајничко работење, пресметката на плати и други финансиски и сметководствени работи 
поврзани со делокругот на работата на Одделението. 

Член 15 

 Во одделението за ИКТ спаѓаат и  Компјутерскиот центар и Библиотека.  
Во Компјутерски центар  се врши инсталација, одржување (на хардверот и 

софтверот), развој и администрирање со целокупната компјутерска инфраструктура на 
Факултетот, функционално ја поврзува компјутерската инфраструктура на Факултетот со 
Универзитетот ,,Св. Климент Охридски ”во Битола, ја подготвува компјутерската опрема 
за изведување вежби, изготвува програми за потребите на службите и за образовниот 
процес на Факултетот, работи според утврдени процедури. 

Библиотеката на Факултетот учествува и дава свој придонес во креирањето на 
политиката на библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем 
на Универзитетот. 

Библиотеката ја собира, ја уредува и ја распоредува научната, студиската и стручната 
литература и на наставно-научните кадри, соработниците и на студентите им ги дава 
информациите и знаењата за студиите и за научната работа, ги образува од гледна точка 
на употребата на библиотечниот фонд и од гледна точка на барањето информации и изработува 
библиографија на високообразовните наставници и научни работници. 
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Член 16 

Во одделението за Човечки ресурси се врши планирање и анализа на работните места, 
oрганизирање и справување на постапка за вработување, се 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 документи, се врши 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 во Државниот архив; 

  
 Начини и форми на раководење на Факултетот 

 

Органи на Факултетот 

Член 17 

Органи на Факултетот се: Наставно-научен совет, декан и Деканатска управа. 

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот.  

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

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот. 

Член 18 

Составот, надлежноста и начинот на работа на Наставно-научниот совет и Деканатската 
управа 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 19 

Со одделот раководи раководител, кој на предлог на соодветниот одделот каде припаѓа се 
именува и се разрешува од страна на деканот.  

Раководителот се именува од редот на наставниците (давателите на јавни услуги). 
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Раководителот за својата работа одговара пред деканот. 

Постапката за именување, мандатот, правата и обврските на раководителите се уредуваат со 
Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот. 

Член 20 

Раководителот на одделот  ги има следниве работни задачи и обврски: 

 1. ја организира и ја води работата на одделот; 

 2.  ги свикува и ги води состаноците на одделот; 

 3. се грижи за редовното изведување на наставно-образовната и на научно-истражувачката 
работа од областа на одделот; 

 4.  ги извршува одлуките на органите на Факултетот, кои се однесуваат на работата на одделот; 

 5.  ги известува органите на Факултетот за работата на одделот; 

6. се грижи наставната ангажираност на наставниците и соработниците да биде порамномерно  
распоредена заради обезбедување на основната плата. 

Член 21 

Со катедрата раководи  раководител, кој  е наставник од соодветната катедра.   

Раководителот на катедрата  за својата работа одговара пред деканот. 

 

Раководење со Стручната и административна служба 

 

Член 22 

Со Стручната и административна служба на Факултетот раководи секретарот на Факултетот, 
кој за својата работа е одговорен пред деканот и пред генералниот секретар на Универзитетот. 

Член 23 

Секретарот на Факултетот: 

- се грижи за подготвувањето и обработката на материјалите за седниците на органите на 
Факултетот, како и за подготвувањето на одлуките и општите акти што ги донесуваат овие органи 
и тела; 

- ги следи прописите и им укажува на органите на Факултетот; 

- се грижи за уредноста и ажурноста на работата по предметите и подготвувањето на другите 
материјали и за таа цел свикува и раководи со работните состаноци на Стручната и 
административната служба; 
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      - го следи извршувањето на одлуките и заклучоците на органите на Факултетот и за 
тоа го известува деканот; 

- се грижи за извршувањето на работите по налог на генералниот секретар на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски ” во Битола; 

- врши и други работи согласно со Статутот и другите акти на Универзитетот и на Факултетот. 

Член  24 

Со одделението раководи раководител. 

Раководителот на одделението: 

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

- ги врши најсложените работни задачи и обврски и ги распоредува работните задачи и 
обврски во одделението; 

- врши непосредна контрола и надзор врз спроведувањето на работите и работните задачи;  

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

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

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

За својата работа, раководителот на одделението одговара пред секретарот на Факултетот. 

 III. Преодни и завршни одредби 

Член  25 

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

Член 26 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Универзитетскиот гласник на 
Универзитетот. 

 

             Декан, 

            Ред.проф д-р Живко Гацовски С.Р 
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен 
весник на Република Македонија" бр.27/2014 и 199/2014) и член 66 од Законот за високото 
образование Деканатската управа на Ветеринарен факултет -Битола на     ден  20.02.2017  година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

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

Ветеринарен факултет –Битола 
 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  

 

Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на Универзитет „Св. Климент 
Охридски” во Битола Ветеринарен факултет -Битола (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 работите задачи и 
обврски на одделните работни места и бројот на давателите на јавни услуги, административните 
службеници и на помошно техничките лица вработени на Ветеринарен факултет -Битола во состав 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски” во Битола (во натамошниот текст: Факултетот). 

 
Член 2 

Правата и одговорностите, работните задачи и обврските на давателите на јавни услуги 
(наставниците, соработниците: асистент со докторат, асистент докторант, асистент, помлад 
асистент, 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 Универзитетот „Св. Климент Охридски” 
во Битола (во натамошниот текст: Универзитетот), со колективен договор и со овој правилник.  

 

Член 3 

 Работите задачи и обврски утврдени со овој правилник се определуваат согласно нивната 
сродност, меѓусебна поврзаност, видот, обемот и степенот на сложеност, 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 на овој Правилник. 
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II. РАСПОРЕД И ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
Член 5 

 Во овој Правилник се утврдени и опишани вкупно 23  работни места, од кои даватели на 
јавни услуги се 12 работни места, административни службеници 8  работни места, и 3 работни 
места (4 лица)  на помошно-техничките лица распоредени по организациони единици согласно 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот, од 20.02.2017 година, а 
распоредени се на следниот начин: 

Табела 1, Даватели на јавни услуги 

ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ   

КАТЕГОРИЈА (А,Б,В)-УТВРДЕНИ 8 РАБОТНИ НИВОА 

Категорија А-Наставно научни званја Вработени 
Планиранинови 
работни места 

Ниво А1 Редовен професор 1 0 

Ниво А2-Вонреден професор 1 0 

Ниво А3-Доцент 2 2 

  

 

  

Категорија Б-наставни звања     

Ниво Б3-виш лектор /  /  

Ниво Б4-асистент со докторат            4 /  

Ниво Б5-асистент докторант 6 /  

      

Категорија В-соработнички звања     

ниво В1-асистент,  / 6  

ниво В1-лектор,  0 

 ниво В2-помлад асистент / 

 Категорија - Г     

ниво Г2- Виш лаборант 1    

ниво Г3-лаборант-Соработник 1 

 ниво Г3-лаборант – Помлад соработник  /  6 

 Вкупно извршители           16 14 

ВКУПНО РАБОТНИ МЕСТА           12 
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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 и други прописи и акти од областа на високото образовани, Законот за 
вработените во јавниот сектор, друг закон 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 класификацијта на работните места во јавниот сектор утврдена 
со Законот за вработените во јавниот сектор. 

За давателите на јавни услуги на Факултетот се утврдуваат следниве категории и нивоа на 
работни места: 

Категорија А – наставно научни звања 

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 и други прописи и акти од областа на високото образованиe, Законот за вработените 
во јавниот сектор, друг закон, општите прописи за работни односи. 

 
2.Распоред и опис на работните места на административните  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 класификацијта на работните места во јавниот сектор утврдена 
со Законот за вработените во јавниот сектор. 

  За административните службеници на Факултетот се утврдуваат следниве категории и нивоа 
на работни места: 
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Табела 2, Административни службеници 

 

МЕСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ 

КАТЕГОРИЈА (7)-УТВРДЕНИ 10 РАБОТНИ НИВОА 

Категорија - А Вработени 
Планирани нови 
работни места 

Ниво А2 – Секретар 1  0 

Категорија – Б     

Ниво Б4 – Раководител на одделение 2  0  

Категорија - В     

Ниво В1 - Советник 2  0  

Ниво В2 – Виш соработник /  /  

Ниво В3 - Соработник  / /  

Ниво В4 – Помлад соработник  / /  

Категорија - Г     

Ниво Г1 -  Самостоен референт 1 1 

Ниво Г2 – Виш референт / / 

Ниво Г3 - Референт / 1 

Ниво Г4 – Помлад референт / / 

 Вкупно извршители 6 2 

ВКУПНО РАБОТНИ МЕСТА               8                         

 

 
Член 9 

Административните службеници на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве општи 
услови за пополнување на работното место, согласно 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,  
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- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење професија, 
дејност или должност.  

               Член 10 

Административните службеници од категоријата А на Факултетот треба да ги исполнуваат 
следниве 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 шест години во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место 

во јавен сектор, односно најмалку десет години работно искуство во струката од кои најмалку три 
години на раководно работно место во приватен сектор. 

 в) општи работни компетенции на (напредно ниво): 
- раководење; 
- 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: 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од офи-
цијален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1 (B1) нивото на 
ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС, или Аптис, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 
45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 
Член 11 

Главни работни задачи и обврски за категорија А и ниво А2: 

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

- Остварување на стратешкиот план, програмата 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; 
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- 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 претставувањето 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;  

- 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 институцијата. 

 

Член 12 

Посебни работни задачи и обврски за ниво А2: 

- раководење со вработените  во Стручната и административна служба; 
 

Член 13 

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

а) стручни квалификации  

- за сите нивоа, 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  

- за нивото Б2, најмалку пет години работно искуство во струката од кои најмалку две години 
на раководно работно место во јавен сектор, односно најмалку осум години работно искуство во 
струката од кои најмалку три години на раководно работно место во приватен сектор,  

- за нивото 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 комепетенции (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 клиенти/засегнати страни, 
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- раководење, 
- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции 

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

- за ниво Б2 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден одофицијален 
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР 
(CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК В, ИЛЕК, ИКФЕ,БУЛАТС, или Аптис, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 175бода или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 60 
бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат,ТестДаФ и 

- за ниво Б4 преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален 
европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б1(B1) нивото на ЦЕФР 
(CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, БУЛАТС,или Аптис, или ТОЕФЕЛ ПБТ 
најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 45 бода, или 
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат. 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење,  

- потврда за положен испит за административно управување.  

 

Член 14 

Главни работни задачи и обврски за ниво Б: 

    1.  Давање на совети на секретарот, односно деканот и продеканите за   прашања од нивните 
делокрузи на работа и поддршка на нивната работа; 

2.  Раководење со соодветната 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; 
- Давање стручна помош, совети и вршење на менторство на останатите административни 

службеници вработени во организационата единица со која раководи; 
- Грижа за стручното усовршување и работната дисциплина на вработените во соодветниот 

сектор; 
- Оценување на раководни административни службеници од непосредно пониското ниво, а 

по потреба и на други административни службеници кои се вработени во организационата 
единица во која раководи; 

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

- Подготовка на предлог - план за работа на секторот со која раководи и организационите 
единици во состав; 

- 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; 
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- 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 кој раководи и други материјали; или 

- Заменување или помагање на непосредно претпоставениот раководен     административен 
службеник.     

 
Член 15 

Посебни работни задачи и обврски за ниво Б4: 

- Соработува со другите раководни административни службеници од институцијата и со 
раководни административни службеници на соодветно ниво од други органи, за рашања од 
делокругот на организационаат единица со која раководи; 

- Во случај на отсуство или спреченост на секретарот, гозаменува, врз основа на овластување 
од секретарот;  

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

Член 16 

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

а) стручни квалификации 

- за нивото В1- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 
стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, 

- за нивоата B2, 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, односно 
VI степен. 

б) работно искуство 

- за нивото В1 најмалку три години работно искуство во струката,  
- за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката,  
- за нивото В3 најмалку една години работно искуство во струката,,  
- за нивото В4 со или без работно искуство во струката. 
 
в) општи работни комепетенции (средно ниво) 
- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг,  

- учење и развој, 

- комуникација,  
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- остварување резултати,  

- работење со други/тимска работа,  

- стратешка свест, 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,  

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, 
француски, германски), и тоа 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 Аптис, или 
ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 30 
бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете сертификат, 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 

Член 17 

          Главни работни задачи и обврски за категорија В: 

- Врши административни работи од надлежност на соодветното одделение; 
- Ги следи и применува прописите од областа во која што работи; 
- Учествува во оценувањето на административни 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 на 

институцијата. 
 

Член 18 

Посебни работни задачи и обврски за ниво В1: 

        - 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 соодветното одделение и сектор и 
извештај за напредокот во спроведувањето на неговата работа;  

        - Дава стручна помош, совети и врши менторство на административните службеници од 
пониските нивоа. 
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Посебни работни задачи и обврски за ниво В2:  

(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и обврски од член 11 став (2) од оваа 
уредба, посебни работни задачи и обврски на стручниот администрати- вен службеник 
од нивото В2 се: - Врши стручно-административни, нормативно- правни, извршни, 
статистички, административно-над- зорни, информатички, кадровски, материјални, 
финан- сиски, промотивно-информативни и други работи од административна 
природа; - Учествува во подготвка на материјали и докумен- ти кои содржат: предлози 
на нацрти на законски и под- законски акти и други прописи и акти, стручни анализи 
на прашања кои се од значење за примената на законо- давството од областа која ја 
покрива, стручни анализи, информации и други материјали за работни тела, пред- лози 
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 ни- воа. (2) Стручниот 
административен службеник од ни- вото В2, за својата работа одговара пред 
претпоставе- ниот раководен административен службеник од нивото Б4 или пред друг 
непосредно претпоставен админи- стративен службеник од категоријата Б доколку 
нема претпоставен раководен административен службеник од нивото Б4. 

 

Посебни работни задачи и обврски за ниво В3:  

(1) Покрај вршењето на главните работни задачи и обврски од член 11 став (2) од оваа 
уредба, посебни работни задачи и обврски на стручниот администрати- вен службеник 
од нивото В3 се: - Спроведува рутински стручно-административни, нормативно-
правни, извршни, статистички, админи- стративно-надзорни, информатички, 
кадровски, мате- ријални, финансиски, промотивно-информативни и други работи од 
административна природа, во соглас- ност со општите упатства на непосредно 
претпоставе- ниот раководен административен службеник и под надзор; и - Прибира 
информации и податоци и помага во под- готовката на материјали и документи кои 
содржат: стручни анализи на прашања кои се од значење за при- мената на 
законодавството од областа која ја покрива, стручни анализи, информации и други 
материјали за работни тела, предлози за планот за работа на органи- зационата 
единица и извештај за напредокот во спрове- дувањето на неговата работа. (2) 
Стручниот административен службеник од ни- вото В3, за својата работа одговара 
пред претпоставе- ниот раководен административен службеник од нивото Б4 или пред 
друг непосредно претпоставен админи- стративен службеник од категоријата Б 
доколку нема претпоставен раководен административен службеник од нивото Б4. 
 

Посебни работни задачи и обврски за ниво В4:  

 (1) Покрај вршењето на главните работни задачи и обврски од член 11 став (2) од оваа 
уредба, посебни работни задачи и обврски стручниот административен службеник од 
нивото В4 се: - Спроведува наједноставни рутински стручно-ад- министративни, 
нормативно-правни, извршни, стати- стички, административно-надзорни, 
информатички, ка- дровски, материјални, финансиски, промотивно-ин- формативни и 
други работи од административна при- рода под надзор и контрола на непосредно 
претпоста- вениот раководен административен службеник и ад- министративните 
службеници во организационата еди- ница од повисоките нивоа; и - Прибира 
информации и податоци заради подгото- вка 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 
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тела, предлози за планот за работа на организационата единица и извештај за 
напредокот во спроведувањето на неговата работа. (2) Стручниот административен 
службеник од ни- вото В4, за својата работа одговара пред претпоставе- ниот 
раководен административен службеник од нивото Б4 или пред друг непосредно 
претпоставен админи- стративен службеник од категоријата Б доколку нема 
претпоставен раководен административен службеник од нивото Б4. 

 

                 Член 19 

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

        а) стручни квалификации 

- за сите нивоа стручни квалификации 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 нивото Г1 најмалку три години работно искуство во струката,  

- за нивото Г2 најмалку две години работно искуство во струката,  

- за нивото Г3 најмалку една години работно искуство во струката,  

- за нивото Г4 со или без работно искуство во струката 

в) општи работни комепетенции (основно ниво) 
- учење и развој, 

- комуникација,  

- остварување резултати,  

- работење со други/тимска работа,  

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни,  

- финансиско управување. 

г) посебни работни компетенции за сите нивоа 

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

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  

Член 20 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за административните 
службеници на Факултетот се наведени во описите на работните места. 

 

3. Распоред и опис на работните места на помошно-технички лица  
  

Член 21 

Вработените на Факултетот 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 работни 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 сектор, согласно класификацијта на работните 
места во јавниот сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 

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

Категорија А 

Ниво А1 

Подгрупа  1 (одржување на објекти и опрема) 

- вкупен број 1, 

Подгрупа  2  (обезбедување на објекти и опрема) 

- вкупен број 2, 

Подгрупа  5  (други помошно – технички лица) 

- вкупен број 1. 

 

     Член 22 

Помошно-техничките лица на Факултетот треба да ги исполнуваат следниве посебни 
услови за пополнување на работното место: 

а) Стручни квалификации:  
- основно/средно образование. 

б) работно искуство:  
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   - со или без работно искуство. 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за помошно-техничките лица на 
Факултетот се наведени во описите на работните места. 

Табела 3, Помошно-технички персонал 

МЕСТА НА ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ПЕРСОНАЛ 

Група (IV)-УТВРДЕНИ 4 РАБОТНИ НИВОА 

Категорија – А01 Вработени 
Планирани нови 
работни места 

Ниво А01 – Хигиеничар 1  0 

Ниво А01 - Портир 2 0 

Ниво А01- Хаусмајстор 1 0 

Вкупно  извршители 4 

 ВКУПНО РАБОТНИ МЕСТА                3 
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III. Табеларен приказ на работните места на Факултет за Ветеринарна медицина-Битола  

Наставно - научни и апликативни организациони единици 

    

 
 
 
 

Даватели на јавни услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Катедра за општо образовни предмети 
Катедра за предклинички предмети 

 

 

 

 

Асистент 

Доцент 

Вонреден професор 

Редовен професор 

Виш лектор 

Асистент - докторанд 

Лектор 

Помлад асистент 

Лаборант / Виш Лаборант 

Лаборант /Соработник 

Ветеринарен клинички центар Центар за Научно истражувачка и апликативна дејност 

Фарма со репроцентар 

Асистент со докторат 

Лаборант / Помлад соработник 
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Опис на работните места 

 

Реден број:  1 

Шифра: ОБН 03 02 А01 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Редовен професор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според 
ЕКТС или завршен VIII степен  

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, уметничка и 
апликативна дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и 
колективна настава, учествување во други облици на 
наставна работа утврдена со студиските програми;  

- изведување приемни испити, континуирана и завршна 
проверка на знаења, и други форми на проверка на 
знаењата, вршење прием (консултации) на студенти; 

- учествување во реализација на специјализации, курсеви, 
семинари  и други форми на дообразување, постојано 
научно и стручно усовршување, изградување наставно-
научен подмладок; 

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

- објавување научно-стручни трудови; 
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- вршење стручно-апликативна дејност; 

- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид 
литература;  

- учествување во работата на органите, организационите 
единици, комисиите и другите работни тела на Факултетот; 

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

Одговара пред: Декан  

 

 

 

 

Реден број:  2 

Шифра: ОБН 03 02 А02 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Вонреден професор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според 
ЕКТС или завршен VIII степен 

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: 

Остварување високообразовна, научна, уметничка и 
апликативна дејност 

Работни цели:  

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и 
колективна настава; 
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- учествување во други облици на наставна работа утврдена 
со студиските програми, изведување приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења, и други 
форми на проверка на знаењата, вршење прием 
(консултации) на студенти; 

- учествување во реализација на специјализации, курсеви, 
семинари  и други форми на дообразување, постојано 
научно и стручно усовршување, изградување наставно-
научен подмладок; 

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

- објавување научно-стручни трудови, вршење стручно-
апликативна дејност; 

- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид 
литература;  

- учествување во работата на органите, организационите 
единици, комисиите и другите работни тела на Факултетот; 

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

 

Одговара пред: Декан  

 

 

 

 

Реден број:  3 

Шифра: ОБН 03 02 А03 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Доцент 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според 
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ЕКТС или завршен VIII степен 

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, уметничка и 
апликативна дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување индивидуална, групна и 
колективна настава, учествување во други облици на 
наставна работа утврдена со студиските програми;  

- изведување приемни испити, континуирана и завршна 
проверка на знаења, и други форми на проверка на 
знаењата, вршење прием (консултации) на студенти; 

- учествување во реализација на специјализации, курсеви, 
семинари  и други форми на дообразување, постојано 
научно и стручно усовршување, изградување наставно-
научен подмладок; 

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

- објавување научно-стручни трудови, вршење стручно-
апликативна дејност; 

- изготвување учебници, учебни помагала и друг вид 
литература;  

- учествување во работата на органите, организационите 
единици, комисиите и другите работни тела на Факултетот; 

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

Одговара пред: Декан  
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Реден број:  4 

Шифра: ОБН 03 02 Б03 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Виш лектор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
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: - подготвување и изведување вежби; 

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

- учествување во изведувањето приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења, други форми 
на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- постојано научно, стручно се усовршува; 

- учествување во научноистражувачки проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 
другите работни тела на Факултетот; 
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- вршење други педагошки обврски и работи утврдени со 
закон, колективен договор или со акт на Универзитетот и 
Факултетот. 

Одговара пред: Декан  

 

 

Реден број:  5 

Шифра: ОБН 03 02 Б04 002 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Асистент со докторат 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VIII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 480 кредити според 
ЕКТС или завршен VIII степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
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, уметничка и 
апликативна дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби; 

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

- учествување во изведувањето приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења, и други 
форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 

- постојано научно, стручно се усовршува; 

- учествување во научноистражувачки проекти; 
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- презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови; 

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

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

Одговара пред: Декан 

 

Реден број:  6 

Шифра: ОБН 03 02 Б05 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Асистент докторанд 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор утврдени во 
Законот за високото образование, 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, уметничка 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;  

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

 Декан  

 

 

 

 

Реден број:  7 

Шифра: ОБН 03 02 В01 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Асистент 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
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,  апликативна 
дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби; 

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

- учествување во изведувањето приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења, други форми 
на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти; 
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- постојано научно, стручно се усовршува; 

- учествување во научноистражувачки проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови; 

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

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

Одговара пред: Декан  

 

 

Реден број:  8 

Шифра: ОБН 03 02 В01 004 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Лектор 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
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: - подготвување и изведување вежби; 

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

- учествување во изведувањето приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења и други форми 
на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти, постојано 
научно, стручно се усовршува, вршење уметничка дејност; 

- учествување во научноистражувачки проекти,  
презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл.; 

- објавување научно-стручни трудови; 

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

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

Одговара пред: Декан  

 

 

 

 

Реден број:  9 

Шифра: ОБН 03 02 В02 001 

Назив и/или звање на работното 
место: 

Помлад асистент 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на 
квалификации и стекнати најмалку 300 кредити според 
ЕКТС или завршен VII/2 степен 

Дополнителни услови: Исполнување на критериумите за избор во соработнички 
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 
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областа на високото образованиe. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Остварување високообразовна, научна, апликативна 
дејност 

Работни задачи и обврски: - подготвување и изведување вежби; 

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

- учествување во изведувањето приемни испити, 
континуирана и завршна проверка на знаења, и други 
форми на проверка на знаењата; 

- вршење прием (консултации) на студенти, постојано 
научно, стручно се усовршува; 

- учествување во научноистражувачки проекти, 
презентирање резултати од научноистражувачката работа 
на конференции, симпозиуми, конгреси, семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови; 

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

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

Одговара пред: Декан  

 

 

Реден број:  10 

Шифра: ОБН 0302 Г02 002 

Ниво: Г02 

Назив и звање на работното 
место: 

 Виш-Лаборант  

Број на извршители: 1 
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Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240  EКТС 

 

 

Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години  

Научно поле Медицински науки и здравство,Биотехнички 
науки,Природноматематички науки, Земјоделски науки-
сточарство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Одржување и унапредување на лабораторија, 

Работни задачи и обврски: - Учествува во подготовка на лабораториски инсталации и 
мерна опрема за одржување на лабораториски вежби по 
предмети предвидени со студиските програми и учествува 
во нивното изведување; 

- Планирање и организација на работата во лабораторијата, 
помага во планирањето на работата со студентите при 
изведување на наставата; 

- Одржување на лабораторискиот материјал – прибор и 
друг инвентар во лабораторијата, водење на евиденција на 
влез-излез на сите хемикалии согласно постоечкиот план; 

- Водење на евиденција и згрижување и одложување на 
сите врсти на отпад од лабораторијата на факултетот 
(инфективен и општи отпад, патолошки отпад, хемиски, 
комунален, книга и картонска амбалажа и др); 

- Техничките работи во врска со организацијата на 
писмени, практични и др. 

- Собирање, прием, припрема на примероци за анализа, 
проба и испитување на истите; 

- Водење на лабораториски дневник и записник за 
резултатите од работата, се грижи за калибрација на 
инструментите и за одржување на лабораториската опрема; 

- Контрола и одгледување на лабораториските животни, 
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микроорганизми и слично; 

- Врши припрема на раствори и останати реагенски. 

  

Одговара пред:  Раководителот и Декан 

 

 

Реден број:  11 

Шифра: ОБН 03 02 Г03 001 

Ниво: Г03  

Назив и звање на работното 
место: 

Лаборант Соработник 

Научно поле Медицински науки и здравство,Биотехнички науки 
Природноматематички науки,Земјоделски науки-сточарство 

 

 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 180  EКТС 

 

Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години  

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Одржување и унапредување на лабораторија, 

Работни задачи и обврски: - Учествува во подготовка на лабораториски инсталации и 
мерна опрема за одржување на лабораториски вежби по 
предмети предвидени со студиските програми и учествува 
во нивното изведување; 

- Планирање и организација на работата во лабораторијата, 
помага во планирањето на работата со студентите при 
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изведување на наставата, одржување на лабораторискиот 
материјал – прибор и друг инвентар во лабораторијата; 

- Водење на евиденција на влез-излез на сите хемикалии 
согласно постоечкиот план, водење на евиденција и 
згрижување и одложување на сите врсти на отпад од 
лабораторијата на факултетот (инфективен и општи отпад, 
патолошки отпад, хемиски, комунален, книга и картонска 
амбалажа и др); 

- Техничките работи во врска со организацијата на 
писмени, практични и др. 

- Собирање, прием, припрема на примероци за анализа, 
проба и испитување на истите; 

- Водење на лабораториски дневник и записник за 
резултатите од работата, се грижи за калибрација на 
инструментите и за одржување на лабораториската опрема; 

- Контрола и одгледување на лабораториските животни, 
микроорганизми и слично; 

- Вржи припрема на раствори и останати реагенски. 

Одговара пред:  Раководител и Декан 

 

 

Реден број:  12 

Шифра: ОБН 0302 Г03 001 

Ниво: Г03 

Назив и звање на работното 
место: 

Лаборант Помлад соработник 

Научно поле Медицински науки и здравство ,Биотехнички науки 
Природноматематички науки,Земјоделски науки-сточарство 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 60/120 ЕКТС 
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Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години  

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Одржување и унапредување на лабораторија, 

Работни задачи и обврски: - Учествува во подготовка на лабораториски инсталации и 
мерна опрема за одржување на лабораториски вежби по 
предмети предвидени со студиските програми и учествува 
во нивното изведување; 

- Планирање и организација на работата во лабораторијата, 
помага во планирањето на работата со студентите при 
изведување на наставата, одржување на лабораторискиот 
материјал – прибор и друг инвентар во лабораторијата; 

- Водење на евиденција на влез-излез на сите хемикалии 
согласно постоечкиот план, водење на евиденција и 
згрижување и одложување на сите врсти на отпад од 
лабораторијата на факултетот (инфективен и општи отпад, 
патолошки отпад, хемиски, комунален, книга и картонска 
амбалажа и др); 

- Техничките работи во врска со организацијата на 
писмени, практични и др. 

- Собирање, прием, припрема на примероци за анализа, 
проба и испитување на истите; 

- Водење на лабораториски дневник и записник за 
резултатите од работата, се грижи за калибрација на 
инструментите и за одржување на лабораториската опрема; 

- Контрола и одгледување на лабораториските животни, 
микроорганизми и слично; 

- Вржи припрема на раствори и останати реагенски. 

Одговара пред:  Раководител и Декан 
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С е  к  р  е  т  а  р 

 

 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА   
СТУДЕНТСКИ 
ПРАШАЊА 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ИНФОРМАТИКА И 

КОМПЈУТЕРСКА 
ТЕХНИКА И 

БИБЛИОТЕКА 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

 
Советник за 
студентски 
прашања и 
ЕКТС 

Раководител на 
одделението за 
финансиско, 
сметководствено 
и материјално 
работење и јавни 
набавки 

Самостоен 
референт за јавни 
набавки 

Самостоен 
референт/ технички 
секретар-архивар 

Хигиеничар 

Портир 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА 
ФИНАНСИСКО 

СМЕТКОВОДСТ-
ВЕНО И 

МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ И 

ЈАВНИ 
 

Раководител на 
одделението за 

ИКТ и Библиотека   

Советник за 
библиотечно 
работење 
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АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ (јавни) 

Реден број:  13 

Шифра: ОБН 01 02 А02 001 

Ниво: А2 

Звање на работното место Секретар 

Назив на работното место: Секретар 

Број на извршители: 1 

Одговара пред: Деканот  

Вид на образование: Правен факултет 

Други посебни услови:  Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Правни науки 

Потребно работно искуство во струката: 

- најмалку шест години работно искуство во струката од кои 
најмалку две година на работно место во јавен сектор, 
односно најмалку десет години работно искуство во струка-
та од кои најмалку три години на раководно работно место 
во приватен сектор 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: - обезбедување на ефикасно и ефективно раководење со 
вработените во институцијата во согласност со закон;  

- обединување на работата на институцијата и раководење 
со административни службеници како што се одредени;  

- поддржување на работата на деканот 

Работни задачи и и обврски 

 

 

 

- раководење со вработените  во Стручната и 
административна служба; 

- учествување во подготовка и обработување на 
материјалите за седниците на органите и телата на 
Факултетот, како и во подготвување на одлуките и општите 
акти што ги донесуваат овие органи и тела; 
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- по овластување на деканот  го застапува Факултетот во 
правни работи, во согласност  со законските прописи; 

- укажува на надлежните органи и одговорните лица за 
потребата од исполнување и извршување на обврските на 
Факултетот во соработка на Факултетот со соодветните 
државни органи и тела, надлежни за работите на 
образованието и науката, води грижа за уредноста и 
ажурноста во работата по предметите и подготвувањето на 
други материјали и за таа цел свикува и раководи со 
работните состаноци на стручната служба. 

- следење и примена на позитивните законски прописи во 
работењето на Факултетот, подготвување на  предлози и 
пречистени текстови на нормативните акти на Факултетот 
и усогласување со позитивните законски прописи; 

-подготвување на договори за граѓанско правни односи и 
други видови на договори, изготвување на одлуки што ги 
донесува деканот и управните органи, изготвување на  
одлуки и решенија од областа на работните односи; 

- по потреба учествува на седниците на управните органи 
на Факултетот, следење и грижа за навремено извршување 
на одлуките и заклучоците на органите на управување, 
стручните органи и тела, како и нивните помошни тела, 
води грижа за уредноста и ажурноста на работата по 
предметите, води грижа за исполнување и извршување на 
обврските на Факултетот во соработка на Факултетот со 
соодветните државни органи и тела, надлежни за работите 
на образованието и науката; 

- потпишување на  акти за студентите, како на пример 
уверенија и сл., водење на евиденција на вработените преку 
оформување на досие и матична книга, чување и грижа за 
персоналните досија на вработените; 

- одговара за целокупната административна работа пред 
деканот, Деканатската управа и Наставно-научниот совет 
на Факултетот; 

- подготвување и извршување на работни задачи во врска 
со превенција и справување со кризна состојба согласно со 
законот за управување со кризи; 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА 

Реден број:  14 

Шифра: ОБН 01 02 В01 005 

Ниво: В1 

Звање: Советник 

Назив на работното место: Советник за студентски прашања и ЕКТС 

Број на извршители: 1 

Одговара пред:  Секретарот  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Правни науки 

Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години работно искуство. 

Вид на образованието  Факултет од областа на правните науки 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Eфикасно, ефективно, квалитетно извршување на работни 
задачи кои придонесуваат за остварување на програмата за 
работа на Факултетот и задачи од делокругот на 
соодветното одделение 

Имплементирање и промовирање на ЕКТС во целост, 
подршка за практична имплементација на ЕКТС, водење на 
уредна евиденција на студенти со освоени кредити, 
изработка на уверенија за положени испити, остварува 
соработка со останати научни установи на национално и 
меѓународно ниво. 

Работни задачи и обврски: -  врши упис на студенти придржувајќи се на условите 
пропишани со конкурсот за упис на студенти, води главна 
книга во која се евидентираат сите податоци на редовните и 
вонредните студенти, 

 - оформува досие за секој студент поодделно во кое ги 
подредува сите документи од уписот до дипломирањето, 
оформува матична книга во која ги евидентира генералиите 
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на студентите и оценките за положените испити; 

- води и други помошни регистри во кои евидентира 
податоци кои служат за пренос во главаната книга и 
картотеката, води картотека на студенти од уписот до 
дипломирањето;  

- врши упис на семестарсо проверка на сите потребни 
поднесоци за упис, врши заверка на семестри со претходно 
проверување на документи како и проверка дали се собрани 
потребните потписи во индексот, врши одбележување на 
индексот и студентската легитимација на упис и заверка на 
семестарот односно годината, поднесените писмени 
трудови и слично; 

- прима испитни пријави, ги распоредува по година и 
предмети и во определени термини за полагање на испити, 
ги средува испитните пријави и извештаите од страна на 
предметните наставници, врши книжење на испитните 
пријави во соодветни картони и ги внесува во досието на 
студентите, изготвува уверенија за бројот на положените 
испити и потврди за социјално осигурување, детски 
додаток, здраствена легитимација, за одложување на на 
воениот рок, за стипендии и кредити, прием во студентски 
дом и др. 

- ја води книгата на дипломирани студенти; 

- изготвува секаков вид на статистички податоци за 
потребите на факултетот, државните органи и други лица, 
дава информации и совети за постапките во Е КТС; 

- врши прием на студенти, ги следи обврските на 
установата во спроведување на принципите и механизмите 
на ЕКТС, го промовира ЕКТС во установата и надвор од 
неа, дава подршка за практична имплементација на ЕКТС, 
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; 

- подготвува компјутерска евиденција на редовни  студенти 
со освоени  кредити; 

- подготвува уверенија за положени испити; 
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКО СМЕТКОВОДСТВЕНО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 
И ЈАВНИ НАБАВКИ 

Реден број:  15 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 011 

Ниво: Б4 

Назив и звање на работното 
место: 

Раководител на одделението за финансиско, 
сметководствено и материјално работење и јавни набавки 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Економски науки 

Потребно работно искуство во струката: 

4 (четири) години работно искуство во струката од кои 
најмалку една на работно место во  јавниот сектор односно  
, односно 6 (шест) години во струката од кои најмалку 2 
(две) на раководно работно место во приватниот сектор. 

Опис на работата на работното 
место: 

 

 Работни цели: Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на одделението 

Работни задачи и обврски: − раководи со одделението и ги организира, насочува и 
координира работите во одделението; 

− вршење на непосредна контрола и надзор над 
извршувањето на работите и задачите од делокругот на 
работа на Одделението; 

− се грижи за обезбедување усогласеност на 
документацијата со законските и подзаконските 
прописи и сметководствените стандарди и политики и 
за спроведуваање на одлуките на органите на 
Факултетот кои се однесуваат на делокругот на 
работата на одделението; 

− се грижи за обезбедување точна, вистинита, навремена 
и ажурна евиденција на промените во деловните книги; 

− подготвување на завршна сметка за Факултетот  и  
други извештаи од областа на финансиското работење и 
нивно доставување  до надлежните органи; 

− подготвувањето на Буџетската пресметка и  
Финансискиот план на Факултетот (месечен, квартален 
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и годишен) , и следењето на неговото извршување; 
− обезбедување точна, вистинита, навремена и ажурна 

евиденција на промените во деловните книги; 
− управување, следење и контрола на состојбата и 

движењето на средствата и изворите на средствата, 
приходите и расходите на Универзитетот; 

− изготвува предлог – план за работата на одделението и 
изготвува извештаи за спроведувањето 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. 

Одговара пред: - Секретарот 

 
 
 
 

Реден број:  16 

Шифра: ОБН 02  ГО1 009 

Ниво: Г1 

Назив и звање на работното 
место: 

Самостоен референт за јавни набавки 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование  60/120 ЕКТС 

Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Подготовка на потребна документација поврзана со јавните 
набавки 

Работни задачи и обврски: - изработка на тендерска документација 
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- изработка на техничка спецификација 

- следење на договорите поврзани со јавните набавки 

- подготовка на финансиски понуди 

- спроведување на постапката за јавни набавки и се она што 
е поврзано со Законот за јавните набавки 

 

Одговара пред: -Секретарот 

 
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И 

БИБЛИОТЕКА 
 

Реден број:  17 

Шифра: 753 ОБН 01 02 Б04 009  

Ниво: Б4 

Назив и звање на работното 
место: 

Раководител на одделение за ИКТ  

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование 240 ЕКТС 

Научно поле: Информатика 

 

Потребно работно искуство во струката: 

4 (четири) години работно искуство во струката од кои 
најмалку една на работно место во  јавниот сектор односно  , 
односно 6 (шест) години во струката 

Опис на работата на работното 
место: 

Раководење, обединување и координирање на работите од 
делокругот на одделението 

Работни цели: Одржување и унапредување на компјутерскиот, 
оперативниот и мрежниот систем на институцијата во 
целост, врши и други работни задачи кои произлегуваат од 
делокругот на работата. 
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Работни задачи и обврски: - врши сервисирање и монтирање на хардверскиот 
(физички) дел на компјутерските единици (системи), врши 
поправка на неисправни елементи од компјутерската 
единица или замена со нови, врши софтверска инсталација 
(драјвери) на вградените делови со софтверскиот систем; 

- врши надградба на компјутерски единици, врши 
монтирање на компјутерски единици по објекти во 
факултетот, врши справување и отклонување на софтверски 
проблеми, врши креирање на интернет конекции и 
овозможување на интернет пристап; 

- врши отклонување на вируси и абдејтирање на 
антивирусни дефиниции, врши отклонување на разни 
софтверски проблеми во компјутерските единици; 

- врши техничка компјутерска и аудио-визуелна подршка 
во факултетот, врши техничка подготовка за презентации и 
разни свечености (монтирање на потребна аудио и водео 
опрема); 

- врши фотографирање, снимање, изработка и 
преснимување на видео материјали за потребите на 
факултетот; 

- врши компјутерско дизајнирање и подготовка на 
брошури, монографии и др; 

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

 

Одговара пред: Секретар  

 
 

Реден број:  18 

Шифра: ОБН 01 02 В01 008 

Ниво: В1 

Назив и звање на работното 
место: 

Советник за библиотечно работење 
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Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Научно поле: Образование 

 

Потребно работно искуство во струката: 

3 (три) години  

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Стручна поддршка во обработка и користење на 
библиотечниот материјал 

Работни задачи и обврски: - самостојно врши најсложени работни задачи и обврски во 
одделението; 

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

- ги следи и ги применува правилата и прописите од 
делокругот на работата на одделението; 

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

- подготвува материјали во врска со предлог – планот за 
работата на одделението и за изготвување извештаи за 
спроведувањето на програмата за работа на одделението; 

 

Одговара пред: Секретар  
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ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 
 
 

Реден број:  19 

Шифра: ОБН 01 02 Б04 002 

Ниво: Б4 

Назив и звање на работното 
место: 

Раководител на одделение за човечки ресурси 

 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование 240ЕКТС 

Научно поле: Образование 

 

Потребно работно искуство во струката: со или без работно 
искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Врши планирање на човечки ресурси и анализа на работните 
места 

Работни задачи и обврски:        - Организирање и справување на постапка за вработување 

- планирање и евиденција и следење на обука стручно 
оспособување и усовршување на јавни службеници 

- прибирање на анкетни листови за пријавување на 
имотна состојба и изјави за судири на интереси на 
вработени 

- проучување и единствена примена на законски и 
подзаконски акти во врска со остварување на правата 
и обврските и одговорностите на вработените 
- И други работни задачи по налог на претпоставениот 
 

Одговара пред: Секретар 
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Реден број:  20 

Шифра: ОБН 01 02  ГО1 001 

Ниво: Г1 

Назив и звање на работното 
место: 

Самостоен референт/ технички секретар-архивар 

 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 60/120 ЕКТС 

Потребно работно искуство во струката: со или без работно 
искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Административна поддршка за архивското и канцелариското 
работење 

Работни задачи и обврски: - врши помошно – стручни работи во врска со канцеларискот  
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 архивскот  
работење на Факултет (одбирање на архивскиот о  
документарниот материјал, средување евидентирање (попис и 
опис) и категоризација на архивскиот материјал, попишувањ  
на документарниот материјал на кого му изминал рокот з  
чување, уништување на предложениот документарен 
материјал, сместување, чување, заштита, обезбедување и 
користење на архивскиот и документарниот материјал в  
соодветен простор, стандардна опрема, техничко-технолошки 
средства и предавање на архивскиот материјал на трајн  
чување во Државниот архив; 

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

- ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласн  
посебно овластување на Деканот на Факултетот; 

- адресира, ковертира и подготвува материјали з  
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доставување.чување во Државниот архив; 

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

- ги користи и ги чува печатите и штембилите, согласн  
посебно овластување на Деканот на Факултетот; 

- адресира, ковертира и подготвува материјали з  
доставување. 

 

Одговара пред:  Секретар 

 
 

ПОМОШНО – ТЕХНИЧКИ ЛИЦА ( од областа на образование) 

 

 

Реден број:  21 

Шифра: ОБН 04 01  АО1 006 

Ниво: АО1 

Назив и звање на работното 
место: 

Хаусмајстор 

 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

средно образование/вишо 60/120 ЕКТС 

 

 

Потребно работно искуство во струката: со или без работно 
искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: Тековно одржување на објектот и дворот околу зградата 
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Работни задачи и обврски: Врши редовна контрола на противпожарните апарати и 
хидранти, алармниот систем, системот за панично 
осветлување, електричните и водоводните инсталации и се 
грижи за нивната исправност 

- Врши редовна контрола на опремата во работните 
простории  

- Се грижи за тековно одржување на објектите на 
Факултетот 

- Се грижи за навремено отстранување на утврдените 
недостатоци и дефекти на опремата, уредите, 
инсталациите и објектите 

- По налог на  секретар, врши поправки на опремата, 
уредите, инсталациите и објектите 

- Пријавува покрупни дефекти и недостатоци на 
опремата, уредите, инсталациите и објектот и помага во 
нивното отстранување 

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

- Вршење на потребни молероифарбарски работи 
- Вршење на работи на  косење трева,уредување на 

цвекињата  и други активности зададаени од 
претпоставениот раководител . 

Одговара пред: Секретарот 

 
 
 

Реден број:  22 

Шифра: ОБН 04 01 А01 002 

Ниво: АО1 

Назив и звање на работното 
место: 

Хигиеничар 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

Потребно работно искуство во струката: со или без работно 
искуство 
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Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели:  Чистење на деловни простории 

Работни задачи и обврски: - Ги чисти и се грижи за одржување на хигиената во 
работните простории, дворот, приодите и кругот околу 
зградата на факултетот 

- Се грижи за одржување на хигиената во санитарните 
јазли на зградата на Факултеот  

- Откривање  на настанати штети и дефекти и навремено 
пријавување кај серетарот  

- Се грижи за собните цвеќиња и цвеќињата засадени во 
дворот на зградата на Фауклтетот 

- Помага за безбедноста и уредноста на зградата на 
Факултетот и канцелариите   

- Генерално чистење на зградата на Факултетот 
 

Одговара пред:     Секретар 

 
 

Реден број:  23 

Шифра: ОБН 04 02 А01 002 

Ниво: АО1 

Назив и звање на работното 
место: 

Портир 

Број на извршители: 2 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

основно/средно образование 

Потребно работно искуство во струката: со или без работно 
искуство 

Опис на работата на работното 
место: 

 

Работни цели: / 

Работни задачи и обврски: - Врши евидентирање и упатување на  странките до 
надлежните служби и канцеларии 

- Учествува и помага во одржување на редот и 
безбедноста на зградата на Фаултетот  
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- Врши достава на материјали за потребите на 
Универзитетот и единиците на Универзитетот, врши 
достава и ја презема целокупната пошта од 
поштенскиот фах на Факултетот  во Главната пошта во 
Битола и ја предава на архиварот, организира достава и 
врши  прием на пошта која треба да се испрати или 
прими по Брза пошта, обавува работни задачи на 
телефонист на централа во зградата на Факултетот; 

- Во текот на работното време не дозволува 
влегување во зградата на Факултетот на 
невработени лица без потреба, а оние што имаат 
потреба ги заведува и ги пријавува; 

- Оневозможува влегување и движење на непознати 
лица и лица кои не се пријавиле, одржува ред во 
зградата на Факултетот; 

- Врши проверка на просториите (дали се 
заклучени, дали се затворени прозорците и сл.) во 
зградата на Факултетот 

- Пријавува насилни оштетувања и влегувања од 
непознати лица до МВР; 

- Евентуални појави на пожар ги отклонува сам, а 
пожар од посилен интензитет го пријавува во 
противпожарната служба и секретарот 

- Врши одржување и наводнување на дворот и 
зеленилото околу зградата на Факултетот, во 
зимскиот период ги чисти пристапните патеки 
околу  зградата на Факултетот 

Одговара пред: - Секретар 

 

 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 17 

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 сестематизација на работните места, како и содржината на функционалната 
анализа на институциите на јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија" 
бр.11/2015). 

   
Член 18  

Административниот службеник кој засновал работен однос на Факултетот до денот 
на започнување на примената на Законот за административните службеници, треба да ги 
исполни посебните услови за пополнување на работното место утврдени со членовите 10, 
11, 12 и 13 од овој правилник во рокови утврдени со Законот за административните 
службеници. 
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Член 19 
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за 

организаија и систематизација на работните места на Ветеринарен факултет Битола  на 
Универзитет Св.Климент Охридски “ - Битола), бр. 01-64 од 05.03.2014 од  година. 

 
Член 20 

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во 
Билтенот на Универзитетот Св.Климент Охридски Битола и ќе се применува по добиената 
согласност од Министерството за информатичко општество и администрација. 
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