
                                                                                                                              

                    

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б  И  Л  Т  Е  Н 
 

 

Бр. 428 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИНА   XXXVIII,   Битола,  01.06.2017 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 
 

             

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ-ПРИЛЕП 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Шпресим Врановци.........................................................................................1 

Report on Assessment of the doctoral dissertation of the candidate Shpresim Vranovci MSc,........9 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Влатко Иваноски  .................................................................................................17 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот  Марија Трпеноска.................................................................................................18 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Коле Симјаноски ...................................................................................................19 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Соња Кузмановска  ...............................................................................................20 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ-БИТОЛА 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација на кандидатот м-р Билјана 

Трајковска ........................................................................................................................................21 

 

 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 

 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Дејан Карбински .....................................................................................................34 

 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД 

 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Алберта Тахири .................................................................................................35 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Хисен Согојева ..................................................................................................40 

Рецензија  на ракописот Веројатност и Анализа на ризик од авторите  

д-р Никола Речкоски и  д-р Васко Речковски.................................................................................48 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-БИТОЛА 

 

Реферат за избор на наставник во насловно звање од областа Англистика .............................50 

Реферат за избор на виш лектор од областа Учење на странски јазик и 

Преведување.....................................................................................................................................55 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Кристина Петровска ........................................................................................62 

Извештај од Комисија за оценка на докторска дисертација  

на кандидатот м-р Христо Георгиевски ........................................................................................67 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Јулијана Мирчевска Мавровска ............................................................................74 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Менка Михаил ........................................................................................................75 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Биљана Кицевска  ...................................................................................................76 

 

 

ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ-СКОПЈЕ 

 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Елена Димовска ......................................................................................................77 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Фимка Соколчевска Џалевска ...............................................................................78 

 

 

ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ-ВЕЛЕС 

 

Одлука за прифаќање наслов на тема за магистерски труд  

на кандидатот Давор Данилоски......................................................................................................79 

 

 

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА-БИТОЛА 

Одлука за прифаќање наслов на тема за специјалистички труд  

на кандидатот Дениз Дуница   .........................................................................................................80 

Одлука за прифаќање наслов на тема за специјалистички труд  

на кандидатот Бумедиен Мирзо  .....................................................................................................81 

Одлука за прифаќање наслов на тема за специјалистички труд  

на кандидатот Далиборка Душановска  ..........................................................................................82 

 

 

ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА- ПРИЛЕП 

 

Реферат за избор во соработничко звање асистент-истражувач  .................................................83 

Реферат за избор на помлад асистент – истражувач .....................................................................87 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ ЗА ТУТУН -ПРИЛЕП 

 

Правилник за внатрешна организација на Научниот институт за тутун – Прилеп  ..................91 

Правилник за систематизација на работните места  

во Научниот институт за тутун – Прилеп  .....................................................................................98 

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за  внатрешна организација на Научниот 

институт за тутун Прилеп ...................................................................................................................147 

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места 

во Научниот институт за тутун – Прилеп  ....................................................................................150 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

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 год, со одлука бр. 02-2149/15 формира Комисија за оценка на докторската 

дисертација на кандидатот Шпресим Врановци, со наслов: „Улогата на човечките ресурси 

во странските директни инвестиции – согледување од Косово“, при што англискиот назив 

на темата гласи: “The role of human resources in foreign direct investments – evidence from 

Kosovo”. 

 

Комисијата се состои од следните членови: 

 

1. Проф. д-р Фатмир Мемај, Економски факултет, Универзитет во Тирана 

2. Проф. д-р Славица Роческа, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

3.  Проф. д-р Димитар Николоски, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

4. Проф. д-р Оливера Костоска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

5. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, Економски факултет-Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“-Битола 

 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и 

чл.56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата до 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Биографски податоци за кандидатот 

Кандидатот м-р Шпресим Врановци е роден на 05.06.1974 година во Гњилане, Косово.  

Образование 

• Универзитет во Приштина, Економски факултет, додипломски студии 

• Универзитет во Приштина, Економски факултет, постдипломски студии по економски 

науки 

• Регионална заедничка докторска програма по претприемништво и менаџмент на мали 

и средни претпријатија за земјите на Западен Балкан (DOCSMES) 

Работно искуство и квалификации 

• 2012 – Раководител на сектор за трезорски маркетинг и член на извршно раководство 

на Банка Комбетаре Трегтаре 

• 2012 – Предавач на приватен колеџ на додипломски студии по предметите Банкарски 

менаџмент, Финансиски менаџмент, Деловни финансии и финансиски пазари 

• 2011-2015 – Претседавач на Трезорски совет на Сојузот на банки на Косово  

• 2007-2012 – Раководител на секторот трезор на Прокредит Банка во Косово  

• 2000-2007 – Регионален менаџер на филијала во Прокредит Банка за регионот на 

Гњилане, Урошевац и Митровица 

Компјутерски вештини 

Одлични познавања на статистика методологии како што се: 

Структурно моделирање на равенки, Регресиона анализа, како и аналитички статистички 

програми како што се: SPSS, AMOS, Qualtrics, Alpha Accounting софтверска програма 

(цертификат) и Finance 5. Одлични вештини во MS-DOS Windows 10, Microsoft Office и тн. 

Научни публикации 

Објавени трудови и учества на конференции: 

• “Human Capital Influences in FDI in Eastern European Economies”. Academic Journal of 

Business, Administration, Law and Social Sciences (AJBALS) (E-ISSN 2410-8693 / ISSN 

2410-3918); 

• “Issues affecting the growth of small and medium enterprises in Kosova “ International 

student conference contemporary research in Economics, management and business May 18, 

2013; http://www.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIZONTI_12.pdf,page 247 

(334.722.012.63/.64:330.34(497.115) 

• “Modern Entrepreneurship and Strategic Management” Shpresim Vranovci “Conference 

Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 

2013. Hradec Kralove: MAGNANIMITAS. Vol. IV. 2013. ISBN 978-80-87952-00-9, 

ETTN 042-13-13025-12-6.” 
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• “The effects of the informal sector on economic progress in developing countries”, Scientific 

magazines “Norma”, College “Gjilani”, Gjilan, May 15, 2013 

Учество во проекти и студиски престои: 

• Универзитет Софија Антиполис - Ница, Франција, 2013 година; 

• Банкарска академија 2007 - 2009 година – тригодишна програма за специјализација во 

Германија  

 

2. Анализа и дискусија за докторската дисертација 

Докторската дисертација насловена: „Улогата на човечките ресурси во странските 

директни инвестиции – согледување од Косово“ на кандидатот м-р Шпресим Врановци се 

состои од 7 поглавја, напишана на 187 страни.  

Во воведот кандидатот ги елаборира проблемот и целите на истражувањето, како и 

теоретската основа и истражувачките методи што се применети во дистертацијата.  

Во второто поглавје насловено „Странски директни инвестиции“, кандидатот ги 

елаборира и дава преглед на странските директни инвестиции, како и дефинирање на 

теоретската рамка за поврзаноста на странските директни инвестиции со човечкиот капитал. 

Во ова поглавје тој понудува критички преглед на различните теории развиени со цел да ги 

расветлат странските директни инвестиции и нивната врска со човечкиот капитал. Преку овој 

преглед се идентификувани значителен број потенцијални детерминанти на приливот на 

странски директни инвестиции (СДИ), а човечкиот капитал е само една од нив.  

Третото поглавје е насловено „Клучни одлики на странските директни 

инвестиции во земјите на Западен балкан“. Во првиот дел од ова поглавје понудени се 

аргументи во прилог на значењето на привлекување СДИ од перспектива општо на економија 

домаќин и посебно за земјите на Западен Балкан. Прво, аргументирани се главните проблеми 

и предизвици за тековите на СДИ во земјите на Западен Балкан коишто го започнаа процесот 

на транзиција подоцна од останатите земји. Натаму, во поглавјето дискутирани се обидите и 

неуспехот да се направат неопходни реформи во политичкото, институционалното, 

економското и општественоѕо окружување во овие земји како главни препреки за нивните 

ЕУ аспирации.  

Четвртото поглавје е насловено „Човечки капитал“. Ова поглавје ја сумира 

постоечката литература за креирањето човечки капитал во земјите. Целта е да се направи 

осврт на комплексните релации меѓу активностите на националните политики и оние на 

мултинационалните претпријатија. На крај, кандидатот го потенцира значењето на 

круцијалните компненти на политиките за развој на човечките ресурси како што се 

формалното образование, обуки и стручно образование кои треба да бидат добро 

координирани со цел да ги снабди студентите со знење и вештини што во иднина ќе бидат 

комплементарни со можностите за тренинг на пазарот на труд. 
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Петтото поглавје е насловено „Странските директни инвестиции и човечките 

ресурси“. Во ова поглавје кандидатот прави преглед на различните теории што ги 

објаснуваат странските директни инвестиции. Прегледот идентификува значаен број на 

потенцијални детерминанти на приливите на СДИ и покажува дека човечкиот капитал не е 

земен во предвид од страна на повеќе од овие теории.  

Шестото поглавје е насловено „Странските директни инвестиции во пост-

конфликтно Косово“ кандидатот го елаборира значењето на странските директни 

инвестиции од глобална перспектива, а потоа се фокусира на Косовската економија и го 

потенцира специфичното значење на странските директни инвестиции во косовски контекст. 

Натаму, кандидатот ги потенцира главните предизвици за Косово и значењето на 

подобрување на човечкиот капитал во општата програма на политики за социо-економски 

развој.  

Седмото поглавје е насловено „Емпириска анализа и главни заклучоци“. Во ова 

поглавје презентирани се исходите од истражувањето и главната дискусија на резултатите, 

теоретските и менаџерски импликации на докторските тези, ограничувањата, како и сугестии 

за натамошни истражувања. 

 

2.1 Цели и истражувашки прашања 

Проблемот на истражување, целите и истражувачките прашања се јасно дефинирани, 

и стојалиштето на кандидатот е засновано на повеќе истражувачки прашања. Ова 

истражување настојува да придонесе за постоечката теорија за СДИ и шовекови ресурси. Во 

основа, ова истражување: 

• ќе ја истражи улогата на човечкиот капитал од перспектива на странските инвеститори 

и работодавачи преку согледувања од Косово;  

• ќе ја потенцира улогата и влијанието на човечкиот капитал за развој на странските 

директни инвестиции; 

Како што е дефинирано со истражувачките прашања, кандидатот ги насочува 

истражувачките напори кон истражување не само на директните, но исто така и индиректните 

ефекти на сите погоре споменати фактори (предиктори) на странските директни инвестиции. 

Ова претставува оригинален пристап понуден и имплементиран од страна на кандидатот што 

на дисертацијата и дава значителна научна вредност заради фактот што директните и 

индиректните зависности се опсервирани и емпириски анализирани интегрално а не одделно.  

Во тој поглед, кандидатот ги посочува следниве истражувачки прашања: 

• RQ: Улогата на човечкиот капитал од перспектива на странските инвеститори 

како работодавачи преку согледување од Косово  

• RQ: Дали човечките ресурси се значаен фактор за привлекување СДИ? 

Во ова истражување главните хипотези се следни:  

• RH1: Човечкиот капитал е значаен за привлекување СДИ. 

• RH2: Човечкиот капитал е само еден од факторите што го детерминираат нивото на 

СДИ во Косово.  
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• RH3: Поседувањето соодветен човечки капитал претставува одлучувачки фактор во 

процесот на донесување одлуки на странските инвеститори во Косово.  

 

2.2 Истражувачки дизајн и методологија 

Кандидатот во оваа дисертација применува комплексна научна методологија која е 

својствена за истражувачките студии од овој тип и со ваков опфат. Од теоретска гледна 

точка, кандидатот ги зеде предвид теоретските пристапи како што се теоријата на 

стекхолдери, гледиштето засновано на ресурси и пазарна ориентација за соодветна селекција 

на најзначајните фактори како што се: иновативност, иновациско однесување, насоченост кон 

потрошувачите, како и практики на човечки ресурси што влијаат врз перформансите на 

малите и средни претпијатија.  

Концептуалниот модел во дисертацијата е заснован на 22 опсервирани променливи. 

Елементите што се користени во оваа студија се засновани врз постоечката литература. Во 

истражувањето, се применети квантитативни и квалитативни методи за постигнување на 

повисоко ниво на валидност. Во оваа насока, применета е тријангулација на истражувачките 

методи за прибирање податоци, прво преку користење на квантитативни методи, а потоа 

квалитативни методи се користени за да се засилат добиените резултати со овој метод. 

Секундарните податоци се прибрани од следниве извори: Централна банка на Косово, 

Косовска статистичка агенција, Косовска стопанска комора.  

За да се анализираат податоците, имплементирана е фактоска анализа со цел да се 

истражи зависноста меѓу групата опсервирани и неопсервирани променливи. Поконкретно, 

најсоодветен начин да се избере меѓу овие методи е преку тестот на Хаусман. Имено, главен 

елемент што се зема предви кога избира меѓу фиксни или случајни ефекти е дали 

неопсервираните ефекти се во корелација со независните променливи. Тестот на Хаусман ги 

зема предвид оценките од фиксните и случајните ефекти и проверува дали постои 

систематска разлика меѓу нив. Со оглед на тоа дека фиксните ефекти се конзистентни кога 

независната променлива е во корелација со неопсервираните ефекти, додека случајните 

ефекти не се, постои статистички значајна разлика меѓу оценките што е во прилог на употреба 

на методот на фиксни ефекти. Со p-вредност од 0.000, тестот на Хаусман ја отфрла нултата 

хипотеза дека разликите во коефициентите не се систематски, што укажува на тоа дека 

методот на случајни ефекти не е адекватен за оценување на моделот. 

Со цел тестирање на хипотези, применета е методололијата на моделирање структурни 

равенки како облик на статистичка методологија што вообичаено се користи за 

неекспериментални истражувања. Понатаму, софтверскиот пакет SPSS е употребен со цел да 

се имплементираат статистичките техники во рамката на структурни равенки. 

Комисијата заклучува дека применетите методи, модели и концептуална рамка за 

елаборација на поставените хипотези, како и научните мерења и извлекување заклучоци се 

соодветни и во согласност со барањата за научно истражување во општествените науки. 
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2.3 Значење и резултати од дисертацијата 

Кандидатот понудува детална елаборација за научната оправданост на оваа 

истражувачка студија, и обрнува внимание на прегледот на релевантна литература во ова 

поле, како и економската реалност и неопходност за спроведување на вакво сеопфатно 

истражување. Дисертацијата се карактеризира со висок степен на оригиналност во смисла на 

дефинирање на истражувачкиот проблем, избор на темата, приментата методологија и сл. 

Понатаму, стекнатите резултати и извлечените заклучоци би можеле, исто така, 

дополнително да се прошират и да се употребат за извлекување на општи заклучоци. 

Во поглавјето во кое се елаборира оправданоста на студијата, кандидатот објаснува 

зошто оваа тема беше предизвик во академски и истражувачки контекст. За да се исполнат 

целите на овој истражувачки проект, кандидатот спроведе преглед на екстензивна литература 

што се фокусира на објаснување на СДИ и нивните клучни одлики. Освен тоа, прибраните 

секундарни податоци помогнаа да се согледаат и разберат критичките и клучни елементи кои 

се во меѓусебна поврзаност со СДИ. Секундарните извори на податоци вклучуваат претходни 

студии и студии на случај во ова поле, статии од списанија, извештаи, конференциски и 

работни материјали, статистички табели, и онлајн бази на податоци. Кандидатот настојува да 

ја објасни поврзаноста меѓу индикаторите како што се: Нето приливи на СДИ (% од БДП); 

Запишување во основно школо, Запишување во средно школо, Запишување во високо 

образование, Индекс на паритет меѓу половите; Тековно трошење за основно, средно и 

високо образование (% од вкуните трошења во јавните институции); Владина потрошувачка 

по ученик во основно образование (% од БДП по глава на жител); Потрошувачка за основно 

како % од владината потрошувачка за образование; Владина потрошувачка по ученик во 

средно образование (% од БДП по глава на жител); Потрошувачка за средно образование 

како % од владината потрошувачка за образование; Владина потрошувачка по студент во 

високо образование (% од БДП по глава на жител); Потрошувачка за високо образование 

како % од владината потрошувачка за образование; потрошувачка за образование како % од 

вкупната влдаина потрошувачка; Работна сила со основно образование (% од вкупната); 

Работна сила со средно образование (% од вкупната); Работна сила со високо образование (% 

од вкупната); Индекс на економска слобода; Индекс на политичка стабилност. 

Податоци за состојбите и тековите на СДИ се земени од различни изданија на 

Статистичкиот годишник за инвестиции на OECD, статистиките за плаќања на IMF и базата 

на податоци на Светска банка. Податоци за БДП, БДП по глава на жител, население и 

економски развој се земени од статистичките податоци на Светска банка. Податоците што се 

однесуваат на Косово се превземени од косовски институции како што се: Стопанска комора 

на Косово, Агенцијата за економски развој на Косово, Централна банка на Косово, 

Министерство за економија, и Институтот за статистика.  

 Меѓутоа, покрај значењето на СДИ како придонес за економскиот развој, целта на оваа 

дисертација беше освртот кон проблемите со кои се соочуваат надлежните институции кои 

треба да обрнат поголемо внимание на човековиот капитал со цел да привлечат СДИ. Ова 

истражување ќе им помогне на заинтересираните стекхолдери да спроведат и превземат 

неопходни акции/чекори за да се употреби младиот човечки капитал како конкурентска 

предност во привлекување на СДИ. Во оваа рамка, ова истражување настојува да придонесе 
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во истражувањето на постоечката теорија за СДИ и човечки ресурси. Во основа, ова 

истражување ја потенцирта улогата и влијанието на СДИ во развојот на човечкиот капитал и 

ја истражува улогата на човечкиот капитал од перспектива на  странскиот инвеститор како 

работодавач. Освен тоа, кандидатот формулира препораки за постојниот образовен систем за 

тоа како истиот може да се подобри и да се хармонизира со побарувачката на странските 

инвеститори, и да го третира човечкиот капитал како предуслов за зголемување на приливот 

на СДИ. Врз основа на истражувачкото прашање, цели и поконкретно хипотезите, дизајниран 

е концептуален модел. Во рамките на овој концептуален модел сите директни и индиректни 

зависности се јасно одредени. По дефинирањето и операционализацијата на моделот, една од 

целите на студијата беше истражување на интерактивните врски со перформансите на малите 

и средни претпријатија.  

 Друг значаен придонес на дисертацијата е интегрираното истражување и анализа на 

зависноста меѓу горе споменатите детерминанти. Во теоретската рамка кандидатот понуди 

значајна оправданост дека постои празнина во истражувањето што се однесува не само на 

директните ефекти, но и на посредната улога на релевантните детерминанти. Освртот на 

хипотезите што претходно не биле истражувани на интегрален начин води кон уште еден 

круцијален теоретски и академски придонес на оваа дисертација. Освен тоа, фактот што 

резултатите од студијата се карактеризираат со висок степен на практична применливост, би 

можело да води кон позитивни импликацииза развој на СДИ што директно е поврзано со 

економскиот развој на регионот којшто е во фокусот на истражувањето. 

Комисијата заклучува дека дисертацијата што е поднесена од страна на кандидатот ги 

исполнува неопходните критериуми во поглед на содржина и форма, преглед на литература, 

примента методологија, научна оправданост и практична применливост.  

 

 

3.  Заклучок и предлог 

Земајќи ги предвид горните напомени врз основа на анализа на докторската 

дисертација поднесена од страна на канидатот м-р Шпресим Врановци со наслов: „Улогата 

на човечките ресурси во странските директни инвестиции – согледување од Косово“, 

Комисијата за оценка на докторската дисертација ги донесе следниве заклучоци: 

Докторската дисертација поднесена за оценка е научно оправдана и прецизно 

структуирана и елаборирана.  

Истражувачкиот проблем, истражувачките прашања и цели се соодветно определени и 

засновани релевантен преглед на литература. Целите се претворени во хипотези кои 

соодветно се истражени и анализирани, и применета е релевантна научна методологија. 

Истражувачкиот примерок е прецизно дефиниран во согласност со принципите на научната 

истражувачка методологија.  

Понатаму, оваа дисертација има значаен научен придонес во истражувачката сфера 

како резултат на релевантноста на темата и академскиот предизвик што произлегува од 

неистражениот карактер на дефинираниот проблем.  

Освен тоа, третирањето на проблеми за развој на СДИ во Косово несомнено има 

значајно апликативно значење за економскиот развој на земјата.
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Имајќи ги во предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата 

едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде подложена на 

јавна одбрана, и му предлага на Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во 

Прилеп да ја донесе следнава 

О Д Л У К А 

• Да се прифати поднесената докторска дисертација од кандидатот м-р Шпресим 

Врановци под наслов: „Улогата на човечките ресурси во странските директни 

инвестиции – согледување од Косово“,  

 во оригинал: “The role of human resources in foreign direct investments – evidence 

from Kosovo”, и 

• Да се определи датум за јавна одбрана на дисертацијата. 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1. Проф. д-р Фатмир Мемај, Универзитет во Тирана, с.р. 

2. Проф. д-р Славица Роческа, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, с.р. 

3. Проф. д-р Димитар Николоски, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, с.р. 

4. Проф. д-р Оливера Костоска, Универзитет „Св. Климент Охридски“-Битола, с.р. 

5. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска, 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. 02-2149/15 has formed a Committee for assessment of the doctoral dissertation of 

the candidate Shpresim Vranovci MSc, entitled as: “The role of human resources in foreign 

direct investments – evidence from Kosovo”.  

 

The Committee consists of following members: 

 

1. Prof. dr. Fatmir Memaj, Faculty of Economics, University of Tirana 

2. Prof. dr. Slavica Rocheska, Faculty of Economics, University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitol 

3. Prof. dr. Dimitar Nikoloski, Faculty of Economics, University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola 

4. Prof. dr. Olivera Kostoska, Faculty of Economics, University “St. Kliment 

Ohridski” – Bitola 

5. Prof. dr. Dragica Odzaklieska, Faculty of Economics, University “St. Kliment 

Ohridski” - Bitola 

 

According to the article No. 194 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola Statute and No. 

56 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for 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, MSc. Shpresim Vranovci was born at 05.06.1974, Gjilan, Kosovo.  
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Education 

• Regional Joint Doctoral Programme in Entrepreneurship and SME Management for 

Western Balkan Countries DOCSMES 

• University of Pristina - Faculty of Economics - Magister of Economic Sciences 

• University of Pristina - Faculty of Economics - Bachelor Degree 

 

Work experiences and qualifications  

• 2012 - Ongoing Head of Treasury Marketing Department - Member of Executives 

Management at Banka Kombetare Tregtare 

• 2012 - Ongoing Lecturer at Private College. Lecturer for economic bachelor degree 

students: Banking Management, Finance Management, Corporate Finance and Financial 

Markets 

• 2011-2015 - Chairmen of Treasury committee at Banking Association of Kosova  

• 2007-2012 - Head of Treasury department at Procredit Bank Kosova  

• 2000-2007 - Regional branch manager of Procredit Bank for Gjilan, Ferizaj and 

Mitrovica region 

 

Computer skills 

Excellent knowledge on statistical methodologies, such as: 

Structural Equation Modelling (SEM), Regression analysis, as well as analytical-statistical soft- 

programs: SPSS, AMOS, Qualtrics, Alpha Accounting software program (Certificate) and 

Finance 5. Very good skills in: MS-DOS Windows 10, Microsoft Office etc. 

 

Scientific publications 

 

Published conference articles: 

• “Human Capital Influences in FDI in Eastern European Economies”. Academic Journal 

of Business, Administration, Law and Social Sciences (AJBALS)  

  (E-ISSN 2410-8693 / ISSN 2410-3918). 

•  “Issues affecting the growth of small and medium enterprises in Kosova “ International 

student conference contemporary research in Economics, management and business May 

18, 2013 ; http://www.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIZONTI_12.pdf , page 247 

(334.722.012.63/.64:330.34(497.115) 
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• “Modern Entrepreneurship and Strategic Management” Shpresim Vranovci “Conference 

Proceedings: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young 

Researchers 2013. Hradec Kralove: MAGNANIMITAS. Vol. IV. 2013. ISBN 978-80-

87952-00-9, ETTN 042-13-13025-12-6.” 

• “The effects of the informal sector on economic progress in developing countries”, 

Scientific magazines “Norma”, College “Gjilani”, Gjilan, May 15, 2013 

Participation in relevant projects 

Study Visits: 

• University Nice Sophia Antipolis - Nice, France, 2013 

• Banking Academy – Germany, 2007-2009 - Three years specializing program in 

Germany  

 

2. Analysis and comments on the doctoral dissertation 

The doctoral thesis entitled as “The role of human resources in foreign direct 

investments - evidence from Kosovo” of the candidate MSc Shpresim Vranovci, consists of 7 

chapters, written on 187 pages.  

In the introduction, the candidate elaborates the problem and objectives of the research, 

as well as the theoretical background and research methods that are applied in this dissertation.  

In the second chapter, entitled as “Foreign Direct Investments”, the candidate 

elaborates an overview about FDI, definitions, and theoretical framework for the relationship of 

FDI with the human capital. This chapter has delivered a critical review of different theories 

which have been developed to clarify FDI and relationship with human capital. The review has 

acknowledged a substantial number of potential determinants of inward FDI and human capital 

was only one of them.  

The third chapter is entitled “Key features of FDI in Western Balkan Countries”. 

Тhe first part of this chapter has provided arguments in favour of the importance of attracting 

inwards FDI from the perspective of the host economies, in general, and Western Balkan 

countries, in particular. First, it was argued about major problems and challenges on FDI flows 

to the region of the Western Balkan countries that have begun the transition process later than 

other countries. Further in the chapter it was discussed about the tentative and failure of making 

necessary reforms on political, institutional, economic, and social environment in these 

countries as major obstacle to their European aspirations.  

The fourth chapter is entitled “Human Capital”; this chapter synthesizes the existing 

literature on human capital formation in countries. The goal is to take a look at the complex 

relations between the activities of national policies and those of multinational enterprises. 

Finally, candidate shows the importance of crucial components of HRD policies such as: formal 

schooling, training policies, and vocational education that must be well-coordinated in order to 
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equip students with skills and knowledge that in the future will be complementary to training 

opportunities in the labour market. 

The fifth chapter is entitled “Foreign direct investments and human resources”. In 

this chapter the candidate has provided a review of various theories which explain FDI. The 

review has identified a considerable number of potential determinants of inward FDI and it has 

shown that human capital is not taken into account by most of these theories.  

The sixth chapter is entitled “Foreign direct investments in post-conflict Kosovo” 

the candidate elaborates the importance of FDI from a global perspective, and further focuses on 

Kosovo economy and emphasizes the specific importance of FDI development in Kosovo 

context. Further the candidate emphasizes the major challenge for Kosovo and the importance 

of human capital improvement in the general policy program for socioeconomic development.  

The seventh chapter is entitled “Empirical analysis and Summary and Main 

Conclusions”. In this chapter were presented the findings of the research the main discussions 

and results, the theoretical and managerial implications of the doctoral thesis, and the 

limitations and suggestions for the future researches. 

 

2.1. Objectives, aims and research questions 

The problem of the research, the research objectives and research questions are clearly 

defined, and the candidate’s standing point is founded on several research questions. This 

research intends to contribute to the existing theory of FDI and human resources. In general this 

research will: 

•  Explore the role of human capital from the perspective of foreign investors as employers 

- evidence from Kosovo  

•  Emphasize the role and impact of human capital in FDI development; 

As stated in the research question, the candidate directs the research efforts on 

investigating not only the direct effects, but also the indirect effects of all above mentioned 

factors (predictors) on FDI performance. This is an original approach suggested and 

implemented by the candidate that adds significant scientific value to the dissertation, due to the 

fact that direct and indirect relationships are observed and empirically analysed integrally, not 

separately.  

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

• RQ: The role of human capital from the perspective of foreign investors as 

employers – evidence from Kosovo.  

• RQ: Are the Human Resources an important factor to attract FDI? 

In this research the main hypotheses are the following:  

• RH1: The human capital is important in attracting FDI. 

• RH2: The human capital is only one of the factors in determining the level of FDI of 

Kosovo.  
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• RH3: The availability of adequate human capital is decisive factor in the decision-making 

process by foreign investors who are willing to invest in Kosovo.  

 

           2.2 Research design and methodology 

The candidate in this dissertation applies complex scientific methodology that is 

immanent for the research studies of this type and scope. From theoretical point of view, the 

candidate has considered the theoretical approaches such as stakeholder theory, resource based 

view and market orientation to accurately select most significant factors such as innovativeness, 

innovation behaviour, customer orientation and HR hiring and training practices that affect 

SMEs performance.  

The dissertation conceptual model is designed based on 22 observed variables. The 

items that were used in this study are grounded from existing literature. In the research, both 

quantitative and qualitative methods are applied to achieve a higher level of validity. In this 

line, the triangulation of research methods on data gathering is applied, by first using 

quantitative methods and then, in order to reinforce the results obtained from this method, 

qualitative methods are used. The secondary data are gathered from following sources: Central 

Bank of Kosovo, Kosovo Agency of Statistics (KAC), Kosovo Chamber of Economy.  

For the purposes of data analysis, factor analysis is implemented in order to investigate 

the relationships between sets of observed and unobserved variables. More specifically, the most 

appropriate way to choose between these methods is through the Hausman test. The main issue 

that is taken into consideration when choosing between the FE and the RE is whether the 

unobserved effects are correlated with the explanatory variables. The Hausman test takes into 

consideration the estimates from both FE and RE and checks if there is a systematic difference 

between them. Since FE is consistent when the explanatory variables are correlated with the 

unobserved effects, whereas RE is not, a statistically significant difference between the estimates 

of the two estimators goes against the use of the RE method. With a p-value of 0.000, the 

Hausman test rejects the null hypothesis that the difference in coefficients is not systematic, 

hence suggesting that the RE method is not appropriate to estimate the model. 

For the purposes of hypotheses testing, Structural Equation Modelling (SEM) 

methodology is applied, as a statistical methodology commonly used for non-experimental 

researches. Furthermore, the SPSS software is used to implement the statistical techniques in the 

framework of Structural Equation Modelling. 

The Committee concludes that the applied methods, models and conceptual framework 

for elaboration of the hypotheses initially posed, scientific measurements and drawing 

conclusions are appropriate and in accordance with the requirements of scientific research in 

social sciences. 

 



14 

 

 

 

           2.3 Significance and findings of the dissertation 

The candidate offers detailed elaboration about the scientific justification of this research 

study, and pays attention to the review of relevant literature in this field, as well as the 

economic reality and necessity of conducting such a comprehensive research. The dissertation is 

characterized by a high level of originality, in terms of a research problem definition, the topic 

chosen, methodology applied etc. Furthermore, the results gained and conclusions drawn could 

be further expanded and used for drawing general conclusions as well. 

In the chapter that elaborates the justification of the study, the candidate explains why 

this topic was challenging in academic and research context. To meet the objectives of this 

research project, the candidate has undertaken a review of the extensive literature that focuses 

on explaining FDI and its key features. Meanwhile, secondary data collected helped to 

recognize and understand the critical issues the key elements interconnected with FDI. 

Secondary data sources include previous studies and case studies in this field, journal articles, 

reports, conferences and working materials, statistical tables, and online databases. The 

candidate seeks to elaborate the link between indicators such as Foreign direct investment net 

inflows (% of GDP); Enrolment in primary school; Enrolment in secondary school; Enrolment 

in tertiary education, Gender parity index (GPI); Current expenditure in primary secondary and 

tertiary education (% of total expenditure in public institutions); Government expenditure per 

student, primary (% of GDP per capita); Expenditure on primary as % of government 

expenditure on education; Government expenditure per student, secondary (% of GDP per 

capita); Expenditure on secondary as % of government expenditure on education; Government 

expenditure per tertiary student (% of GDP per capita); Expenditure on tertiary as % of 

government expenditure on education; Expenditure on education as % of total government 

expenditure; Labour force with primary education (% of total); Labour force with secondary 

education (% of total); Labour force with tertiary education (% of total); Economic Freedom 

Index; Political stability index. 

Data on flows and stocks of FDI have been taken from various editions of the OECD's 

Statistical Yearbook of Investment and IMF’s Payments Statistics, World Bank database. Data 

on GDP, GDP per capita, population, and economic development are taken from the statistical 

data of World Bank. Kosovo related data derive from the Kosovo institutions such as Kosovo 

Chamber of Economy, Kosovo Economic Development Agency, Central Bank of Kosovo, the 

Ministry of Economy, and Institute of Statistics.  

However, beyond the importance of the FDI in contribution to the economic 

development, the goal of this thesis was to address issues related to responsible institutions 

which need to pay more attention to human capital, in order to be able to attract the right FDI. 

This research will help the interested stakeholders to conduct and take necessary actions/steps, 

in order to make use of young human capital as a competitive advantage in attracting FDI. In 

this framework, this research indents to contribute to the existing theory of FDI and human 

resources. In general this research emphasizes the role and impact of FDI in human capital 

development and explores the role of human capital from the perspective of foreign investors as 
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employers. Moreover, the candidate formulates recommendations to the current education 

system for how it can be improved and harmonized with demands of foreign investors, and 

treating human capital as a prerequisite to increase the inflow of FDI. Based on the research 

question, objectives and more specifically on the hypothesis, the conceptual model is designed. 

Within this conceptual model, all direct and indirect relationships are clearly stated. After 

defining and operationalization of the model, one of the objectives of the study was to examine 

their interactive relationships with SMEs performance.  

Another important contribution of the dissertation is the integrative investigation and 

analysis of the relationships between above mentioned determinants. Within the theoretical 

framework, the candidate has offered significant justification that there is a lack of studies 

considering not only the direct effects, but also the mediation role of relevant determinants. 

Addressing the hypotheses that are not previously investigated in integrative manner, leads to 

another crucial theoretical and academic contribution of this dissertation. Additionally, the fact 

that the study results are characterized by high degree of practical applicability, could lead to 

positive implications for FDI development which directly interrelate with the economic 

development for the respective target region, as well 

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.  

 

3.  Conclusions and proposal 

Taking into account the above considerations based on the analysis of the doctoral 

dissertation, submitted by the Ph.D. Candidate MSc. Shpresim Vranovci entitled as: “The role 

of human resources in foreign direct investments –evidence from Kosovo” the Committee 

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

The doctoral dissertation submitted for assessment is scientifically justified and precisely 

structured and elaborated.  

The research problem, research questions 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 FDI development in Kosovo 

has undoubtedly considerable applicative significance for the economic development of the 

country. 
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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 Shpresim Vranovci, entitled as 

“The Role of Human Resources in Foregin Direct Investments - Evidence from 

Kosovo” 

• to determine the date for public defence. 

 

Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

 

1.   Prof. Dr. Fatmir Memaj, University of Tirana, Albania 

2. Prof. Dr., Slavica Rocheska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

3. Prof. Dr. Dimitar Nikoloski, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

4. Prof. Dr. Olivera Kostoska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 

5. Prof. Dr. Dragica Odzaklieska, University “St. Kliment Ohridski” Bitola 
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Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден: 21-04-
2017 година, со одлука бр.02-306/4, формира Комисија за оценка на докторски труд од 
кандидатката: м-р Билјана Трајковска, под наслов „Фактори кои влијаат врз 

концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“ во следниот состав: 
 

1. д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки – 
Битола - ментор 

2. д-р. Гордана Димитровска, вонреден професор на Факултетот за биотехнички за 
биотехнички науки- Битола - член 

3. д-р. Димче Китановски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки- 
Битола - член  

4. д-р. Владимир Петков, редовен професор на Факултетот за ветеринарна 
медицина - Скопје - член 

5. д-р. Зехра Хајрулаи - Муслиу, редовен професор на Факултетот за ветеринарна 
медицина - Скопје - член 

 
Комисијата, во наведениот состав, го прегледа и го оцени подготвениот 

докторски труд и согласно Правилникот за условите, критериумите и правилата за трет 
циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола на Наставно-
научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола му го поднесува 
следниов:  
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. БИОГРАФИЈА НА КАНДИДАТОТ 
Кандидатката Трајковска Билјана родена е на 22.02.1986 година во Битола. Средно 

образование завршила во Битола. Во учебната 2004/05 година се запишала на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на Факултетот за биотехнички науки 
- Битола насока Преработка на анимални производи каде  дипломирала во 2008 година. 

Во учебната 2008/2009 година се запишала на постдипломски студии на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на Факултетот за биотехнички науки 
- Битола насока Квалитет и безбедност на млеко и млечни производи, каде во 2011 
година го одбрани магистерскиот труд под наслов: "Имплементација на НАССР 
системот на краварска фарма" 

Во 2012 година е избрана за помлад асистент, а во 2015 за асистент на Факултетот 
за биотехнички науки – Битола  по областите Анатомија со физиологија на домашните 
животни и Хигиена и технологија на производи и суровини од животинско потекло. 

Во текот на школувањето работела како демонстратор на катедрата за ветеринарни 
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науки при што објавила и 5 научни трудови на симпозиуми во земјата и странство. 
Се користи и добро го познава англискиот јазик и има основни познавања од 

германски јазик. Ги познава и ги користи следните компјутерски програми: Word, 
Excel, Power Point, Internet. 

Во текот на своето усовршување се стекнала со следните сертификати и дипломи: 
• Сертификат за учество на SATIS Tempus project (Project number 159143-HU-JPCR) од 
26 април до 7 мај 2010 година 
• Сертификат за завршена обука "Воведување на НАССР систем" од Македонското 
научно друштво 
• Сертификат за успешно завршена обука реализирана во рамките на проектот 
"Македонија – земја на информатичари"   
• Сертификат The best paper award, for master students-original paper- University in 
Kragujevac, Faculty of Agronomy in Cacak, Serbia. 26 August 2011 
• Сертификат за учество - University in Kragujevac, Faculty of Agronomy in Cacak, Serbia. 
26 August 2011 
•Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик – intermediate level- Together 
Macedonia 
• Сертификат за успешно завршен курс по германски јазик –ниво А1- Together 
Macedonia 
• Диплома за учество на VI смотра на научни трудови за студентите по агрономија, 
Чачак 27-29.08.2009 година 
•Потврда за учество на 34 Conference of Agricultural and Veterinary Medicine students 
with international participation, held on 19 November 2010 at Faculty of Agriculture in Novi 
Sad 
 

2. ТЕМЕЛНИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Докторската дисертација со наслов „Фактори кои влијаат врз 

концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“  на кандидатката м-
р Билјана Трајковска, е изготвена на 153 страници, каде обработените теми се сместени 
во 9 (девет) поглавја во кои на високо стручен начин се дава детален опис на 
поставената и изработена задача и дадени се адекватни заклучоци, во докторскиот труд 
прикажани се 18 слики, 21 табела и 9 графикони.  

Докторската дисертација ја сочинуваат следниве делови: 
АПСТРАКТ (на македонски и англиски јазик) 
СОДРЖИНА 
1. ВОВЕД 

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

2.1 Анатомски и физиолошки карактеристики на млечната жлезда 

2.2 Физиологија на имунитетот на млечната жлезда 

2.3 Фактори од кои зависи неспицифичната отпорност 
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2.4 Лактоферин (LF)  

2.5 Фактори кои што влијаат врз концентрацијата на лактоферин 

2.6 Влијание на инфективниот статус на млечната жлезда врз хигиенскиот квалитет на 
млекото 

2.7 Физиолошките фактори и концентрацијата на лактоферин 

2.8 Следење на квалитетот на суровото млеко во Република Македонија 

2.9 Потенцијалата употреба на лактоферинот 

3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

4. МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

4.1 Материјал на истражување 

4.2 Критериуми пред земањето на примероците на млеко 

4.3 Земање на примероците на млеко 

4.4 Методи на истражување 

4.5 Методи за испитување на хемискиот состав на млекото 

4.6 Методи за определување на бројот на соматски клетки 

4.7 Метода за одредување на вкупен број на бактерии 

4.8 Аналитички методи 

4.9 Статистичка обработка на резултатите 

5. РЕЗУЛТАТИ 

5.1 Влијание на инфективниот статус на млечната жлезда врз концентрацијата на лактоферин 
и физичко – хемиските параметри во млекото 

5.2 Утврдување на постоење на разлики кај нормалната група на млеко 

5.3 Утврдување на постоење на разлики кај нормалната група на млеко помеѓу фармите 

5.4 Концентрацијата на лактоферин и законските прописи во Република Македонија 

5.5 Утврдување на постоење на разлики во концентрацијата на лактоферин и физичко – 
хемиските параметри во зависност од инфективниот статус на вимето 

5.6 Влијание на физиолошките фактори врз концентрацијата на лактоферин 

6. ДИСКУСИЈА 

6.1 Влијанието на инфективниот статус на млечната жлезда врз концентрацијата на 
лактоферин 

6.2 Влијание на бројот на лактации врз концентрацијата на лактоферинот 

6.3 Влијание на стадиумот на лактација врз концентрацијата на лактоферинот 
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6.4 Пресушниот период и концентрацијата на лактоферин 

6.5 Колостралниот период и лактоферинот 

6.6 Приносот на млеко 

6.7 Влијанието на сезоната врз концентрацијата на лактоферинот 

7. ЗАКЛУЧОЦИ 

8. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

9. ПРИЛОЗИ  
 
 
 
3. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Структурата на докторската дисертација со наслов „Фактори кои влијаат врз 

концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“, од кандидатката м-
р Трајковска Билјана, е во согласност со сите релевантни фактори од прифатената 
пријава и детално ќе биде презентирана во продолжение. 

Млечната индустрија е еден од најважните сегменти на агроиндустрискиот 
комплекс, а нејзините производи спаѓаат во групата прехранбени производи кои 
заземаат значаен дел од вкупната потрошувачка на храна. 

Заболувањата кои што настануваат кај млечната жлезда претставуваат едни од 
најголемите проблеми со кои денес се соочува интензивното говедарство. Како резултат 
на појавата на маститис на млечната жлезда доаѓа до голем број на економски загуби на 
самите млеко производители, бидејќи таквото млеко не може да се користи од страна на 
млеко преработувачката индустрија. Покрај економските загуби, млекото кое што 
потекнува од крави заболени од маститис претставува извор на инфекција за крајните 
консументи т.е. човекот, поради големото присуството на високо отпорни бактериски 
токсини кои што можат да ја преживеат термичката обработка. Друг посериозен 
проблем претставува употребата на антибиотици на фармите и појавата на зголемена 
резистентност на бактериите на антимикробни лекови, бидејќи резидуите на 
антибиотици кои се користат за локална или парентерална употреба можат да бидат 
многу опасни по здравјето на луѓето. Како резултат на ова доаѓа до намалување на 
хигиенската исправност на млекото и таквото млеко понатаму е непожелно во 
млекарската индустрија, бидејќи зголемениот број на соматски клетки влијае на 
квалитетот на млечните преработки. Добиените млечни преработки кај кои бројот на 
соматски клетки е висок предизвикуваат и големи економски загуби во млечната 
индустрија поради нецелосното искористување и ограничената употреба на суровината, 
намалување на квалитетот на млечните производи како и намалување на рокот на 
траење и појавата на нетипични сензорни карактеристики на производите.  

Лактоферинот е состојка која што природно е присутна во млекото, кој што има 
способност за уништување на патогените бактерии и истиот претставува дел од 
неспецифичниот имун систем кој се активира како резултат на постоењето на 
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инфекција. Позитивната корелација со соматските клетки е само потврда дека истиот 
може да се користи и како дијагностичка алатка на самите фарми. 

Со оглед на фактите дека во досегашната пракса не е ставен акцент и доволно не е 
истражувано кои состојките природно се излачуваат од организмот и претставуваат дел 
од неспецифичниот имун систем на млечната жлезда.   изработениот докторски труд 
претставува прва актуелна тема на расправа која зборува за факторите кои што влијаат 
врз концентрацијата на лактоферинот и можностите за понатамошна употреба во 
третирањето на маститичните крави. 

Спрема тоа докторскиот труд под наслов: “Фактори кои влијаат врз 

концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“ изработен од м-р 
Билјана Трајковска, дава ценет придонес на ова поле. Докторскиот труд претставува 
изворен, самостоен и оригинален научен труд во кој на високо научен и практично 
стручен начин е обработена поставената цел и работна задача. Поставените тези се 
научно обработени а добиените резултати претставуваат репрезентативно огледало на 
фактичката состојба која ја имаме на млечните фарми, со јасни и прецизни заклучоци 
кои ја отсликуваат фактичката состојба. Докторскиот труд е изготвен на 153 страници, 
каде обработените теми се сместени во 9 (девет) поглавја во кои на високо стручен 
начин се дава детален опис на поставената и изработена задача и дадени се адекватни 
заклучоци. Во докторскиот труд прикажани се 18 слики, 21 табела и 9 графикони.  

Хронолошкиот опис во докторскиот труд е по следниот редослед: 
Првото поглавје е претставено како Вовед, па следат поглавјата 2. Преглед на 

литература, 3.Цели и задачи на истражувањето, 4.Материјал и методи, 5.Резултати, 
6.Дискусија, 7.Заклучоци, 8. Литература 9. Прилози  

На овие поглавја им претходи апстракт во македонска и англиска верзија во кои 
концизно се опишани целите на докторскиот труд како и добиените резултатите од 
испитувањата кои беа извршени.  

Преку прегледот на клучните зборови јасно се дефинираат објектите на 
истражувањата. 

 Во првото поглавје ВОВЕД, кандидатката дава општи информации за 
заболувањата на млечната жлезда, како и економските загуби од маститис и појавата на 
високо отпорни бактериски токсини кои што можат да ја преживеат термичката 
обработка и да претставуваат извор за инфекција за крајниот консумент т.е. човекот. 
При тоа потенцирајќи го фактот за употребата на антибиотици на фармите кои 
претставуваат сериозен проблем, бидејќи резидуите од антибиотици можат да бидат 
многу опасни по здравјето на луѓето при тоа нагласувајќи ги можностите за употреба на 
лактоферинот за уништување на патогените микроорганизми. Кандидатката наведува и 
позитивната корелација на лактоферинот со соматските клетки, односно дека истиот 
може да се користи и како дијагностичка алатка на самите фарми.  

Во поглавјето ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА кандидатката  се осврнува на 
широкиот обем на литература која ја консултирала при изработката на својот докторски 
труд, а ја третира оваа материја, при што се задржува на најзначајните делови од 
литературата која ја користела при изработката на трудот правејќи споредбени 
компарации со добиените резултати при истражувањето. 
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Прегледот на консултираната литература е јасно хронолошки поделен на подпоглавја 
во кои се третирани научни и стручни приоди за секоја проблематика и претставуваат 
дополнителен придонес за квалитетна изработка на докторскиот труд. Во овој дел 
содржани се девет под поглавја во кои подетално се наведени содржини од 
консултираната научна и стручна литература во која е третирана оваа проблематика од 
голем број автори. 

Имено кандидатката м-р Билјана Трајковска ги опишува факторите кои што влијаат 
врз концентрацијата на лактоферинот, односно влијанието на инфективниот статус на 
млечната жлезда врз хигиенскиот квалитет на млекото како и влијанието на 
физиолошките фактори врз концентрацијата на лактоферин во кравјото млеко.  

Во овој дел има дадено осврт на литературните податоци од голем број автори, каде 
постапно се опишани физиологијата и имунитетот на млечната жлезда, факторите од 
кои што зависи неспецифичната отпорност на млечната жлезда, со посебен осврт на 
лактоферинот и факторите кои што влијаат врз концентрацијата на лактоферинот.   

Прегледаната и консултирана литература е хронолошки подредена во подпоглавја и 
дава една целосна слика на научните истражувања во оваа област. Во подпоглавјето 
Анатомски и физиолошки карактеристики на млечната жлезда опишана е млечната 
жлезда (Glandula lactifera, mamma, uber, mastos) нејзината местоположба и функција, 
како и составот и синтезата на млекото. Во подпоглавјето Физиологија на имунитетот 
на млечната жлезда го наведува начинот на кој што можат да навлезат 
микроорганизмите во млечната жлезда, односно дека најчесто тој настанува 
галактогено (95%), односно преку каналот на боската и давајќи и посебно значење на 
природната одбранбена способност на млечната жлезда. Наведувајќи ги веќе во 
наредното поглавје факторите од кои што зависи неспецифичната отпорност на 
млечната жлезда, при тоа давајќи посебен осврт кон лактоферинот.  

Во следното подпоглавје ја наведува структурата на лактоферинот и секрецијата, за 
кој наведува дека е гликопротеин од 80-kDa,  кој содржи 708 амино киселини сместени 
во два глобуларни лобуси, С-(карбоксилни) и N-(амино) терминални региони кои се 
поврзани со α-хеликс (Аlderova L., et all 2008) и секој лобус содржи по два домени 
познати како С1, С2, N1, N2. Додека пак, во млечната жлезда, излачувањето на 
лактоферинот главно е од страна на секреторниот епител, а во помал степен од PMN. 
Излачувањето на лактоферинот е инверзивно поврзано со развојот на алвеолите. Така 
во секреторните алвеоли има мало или воопшто нема излачување на лактоферин, 
додека пак во епителот кој што ги покрива каналите и цистерните се случува средно до 
високо излачување на лактоферинот, а пак отсуство на излачување на лактоферин има 
на проксималниот крај на каналот на боската (A. J. Molenaar, 1996). Цитирајќи ја 
литературата исто така ги наведува концентрациите на лактоферин во кравјото млеко, 
при тоа наведува дека највисоки концентрации на лактоферин (и до 5000 µg/ml) можат 
да се забележат кај колостралното млеко, но дека овие вредности многу брзо се 
намалуваат, со тоа што во нормалното млеко неговата концентрација се движи од 200 
до 485 µg/ml,  дури и пониско (S.-I. Hagiwara, 2003), во зависност од дневното 
производство на млеко и фазата на лактација (J. B. Cheng, 2008). Концентрацијата на 
лактоферин значително се зголемува за време на пресушниот период, со достигнување 
на максимална концентрација по 3-4 недели од инволуцијата (20000 – 30000 µg/ml), 



27 

 

 

 

односно скоро 100 пати повисока концентрација во споредба со нормалното млеко (K. 
L. Smith and S. P. Oliver, 1981). При постоење на инфекција на млечната жлезда 
(маститис), концентрацијата на лактоферин во млекото можи да се зголеми и до 30 
пати, во зависност од степенот на инфекцијата (S.-I. Hagiwara,2003, L. Chaneton, 2008, 
K. Kawai et al, 1999), како и од причинителот на инфекцијата, бидејќи различни 
патогени предизвикуваат различно излачување на лактоферинот од млечните епителни 
клетки (L. Chaneton, 2008). Потоа ги наведува факторите кои што влијаат врз 
концентрацијата на лактоферин, каде кандидатката наведува дека зголемувањето на 
концентрацијата на лактоферинот покрај реакцијата на интрамамарната инфекција, 
зависи и од одредени физиолошки фактори како што се: стадиумот на лактација, бројот 
на лактации, сезоната и дневното производство на млеко.  

Во подпоглавјето следење на квалитетот на суровото млеко во Република 
Македонија, кандидатката ги наведува законските регулативи кои што постојат во 
Република Македонија, а тоа е Правилникот за посебни барања за безбедност и хигиена 
и начинот и постапката на вршење на службените контроли на млеко и млечни 
производи (Службен весник бр.26/2012).  

Имајќи го во предвид фактот дека во последно време во светот и кај нас се  
зголемува интересот за производство и консумација на здрава и безбедна храна, ова 
дополнително го наметнува и прашањето за користењето на антибиотици за лечење на 
маститичните крави, а потенцијалната  употреба на лактоферинот може да биди во 
делот на третирање на причинителот на маститис или превенција од маститис со помош 
на лактоферинот (Shimazaki K., and Kawai K., 2017).  

Во поглавјето ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО, кандидатката м-р Билјана 
Трајковска, јасно и концизно не запознава со идејата за постигнување на зададените 
цели. Таа наведува дека целта на истражувањето во докторска работа главно е насочено 
кон добивање на сознанија за факторите кои што влијаат врз концентрацијата на 
лактоферин во кравјото млеко, односно со научни објективни методи да се изврши:  

1. Испитување на физичко - хемиските својства на млекото (содржина на протеини, 
млечна маст, лактоза, безмасна сува материја) во примероците млеко 

2. Одредување на бројот на соматски клетки и вкупниот број на бактерии во 
примероците на млеко 

3. Одредување на концентрацијата на лактоферин  
4. Анализа на поврзаноста на концентрациите на лактоферин со здравствената 

состојба на млечната жлезда и квалитетот на млекото кај испитуваните крави 
5. Анализа на поврзаноста на концентрацијата на лактоферин со физиолошките 

фактори и квалитетот на млекото кај испитуваните крави 
 
Во поглавјето МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ НА РАБОТА кандидатката  наведува 

дека експерименталниот дел од истражувањето е вршен во две млечни фарми во 
Пелагонискиот регион (фарма А и фарма В), каде како предмет на истражување било 
млекото добиено од крави од Холштајн фризиска раса (HF). Вкупниот број на испитани 
примероци од фарма А изнесува 280, додека пак на фарма В вкупниот број на испитани 
примероци изнесува 65 и дополнителни 135 испитани примероци од колострално 
млеко.  
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Примероците на млеко се земани од крави по случаен избор. Пред секое земање на 
примероци испитуван е клиничкиот статус на кравите, односно генералното 
однесување на кравите, состојбата на вимето и изгледот на млекото, со цел да се утврди 
здравствената состојба на вимето. Доколку биле утврдени промени на вимето или во 
млекото, примероците на млеко биле означувани како примероци од крави со клинички 
маститис и примерокот на млеко бил земан пред апликација на антибиотикот. Доколку 
кај кравата немало видливи промени на вимето или составот на млекото, се 
пристапувало кон измолзување на млеко од секоја четвртинка на подлога за California 
mastitis test, кој претставувал скрининг тест на самата фарма.  

Класификацијата на резултатите е правена во зависност од добиените резултати и 
има за цел да го утврдат влијанието на интрамамарната инфекција врз концентрацијата 
на лактоферин, како и да се утврдат физиолошките фактори кои што влијаат врз 
концентрацијата на лактоферинот. При тоа дефинирани се критериуми за нормално 
млеко, млеко од крави со субклинички маститис и млеко од крави со клинички 
маститис. Од физиолошките фактори како критериум се дефинирани бројот на 
лактации, стадиумот на лактација (каде дополнително влегуваат податоците од 
колостралното млеко и кравите кои се во фаза на пресушување), производство на млеко 
и сезоната.  

Хемискиот состав на млекото бил испитуван со помош на Milk analyzer Lactoscan 
MCC и Lactoscope C4+ (IDF 9622 : 1999), каде од хемиските својства на млекото се 
испитувани (млечна маст, протеини, сува материја без масти и лактоза. Дополнителна 
проверка на добиените податоци е правена со помош на референтна метода по Gerber.  

Од методите кои се користени за одредување на соматските клетки се споменуваат 
и индиректните методи, каде е користен California mastitis test, како скрининг тест на 
фармата, додека пак на сите примероци се направени дополнителни испитувања при 
што соматските клетки биле анализирани на Факултетот за ветеринарна медицина, 
Институт за храна – Скопје (Foss Fossomatic 5000) и во лабораторијата Анима вет – 
Битола (Bentley Somacount CC 150) (ISO 13366/2:2006), каде дополнително биле 
анализирани и вкупниот број на бактерии (Bentley Bactocount IBC) (МКС EN ISO 21187 
: 2011).  

Одредувањето и квантификацијата на лактоферинот биле направени на Факултетот 
за ветеринарна медицина, Институт за храна – Скопје и на Ветеринарниот факултет во 
Битола, со помош на ELISA методот, каде концентрацијата на лактоферин во 
примероците е пресметувана со помош на стандардната крива со познати концентрации 
на лактоферин, мерени на 450 nm.  

 
Во поглавјата РЕЗУЛТАТИ и ДИСКУСИЈА кандидатката м-р Билјана Трајковска 

врши споредба на добиените резултати во сопствените истражувања со резултатите од 
други автори, но исто така дава и свои видување во однос на добиените резултати.  

Според прикажаните резултати кандидатката наведува дека со зголемувањето на 
бројот на соматски клетки, доаѓа и до зголемување на концентрацијата на лактоферин 
кај нормалното млеко, кое зголемување статистички е сигнификантно на ниво р<0,01. 
Слични критериуми за нормалната група на млеко се забележани и од други автори 
(Musayeva K., et al., 2016), каде е утврдена статистичка значајност помеѓу овие групи 
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(p<0,05). Во текот на истражувањето 67,65% од испитаните примероците се однесуваа 
на заболени четвртинки, додека 32,35% на здрави четвртинки (под 200 000 клетки/ml). 
Покрај ова, кандидатката го потенцира постоењето на разлики во однос на просечната 
концентрација на лактоферин помеѓу двете фарми. Па така, кај примероците на 
нормално млеко од фарма А, групата NL-1A, просечната концентрацијата на 
лактоферин изнесувала 961,33 µg/ml, додека на фармата B при истиот критериум (NL-
1B), 273,21 µg/ml, односно 3,5 пати повисоки концентрации на лактоферин се 
забележани кај фарма A (р<0,001). Статистичка значајност постои и кај примероците 
од групата NL-A и NL-B (1223,42 µg/ml и 684,45 µg/ml, соодветно) р<0,01. Таа 
заклучува дека разликите можат да се однесуваат на различниот број на примероци кои 
што е земени од двете фарми, стадиумот на лактација, староста како и здравствената 
состојба на кравите.  

Кандидатката наведува дека концентрациите на лактоферин во млекото се 
зголемуваат веднаш кога вимето е инфицирано и од ова произлегува дека млекото со 
највисок број на соматски клетки (SCC3) има највисока концентрација на лактоферин 
2812,93 µg/ml, споредено со нормалното млеко (NL) 915,94 µg/ml (р<0,001), како и 
корелативна зависност помеѓу соматските клетки и лактоферинот (r=0,32; p<0,01). 
Добиените податоци се во корелација со испитувањата на Cheng et al. (2008), (r=0.375, 
p<0.001), Krol et al. (2012) (r=0,65) кои само го потврдуваат ефектот на соматските 
клетки врз лактоферинот. Овие резултати иницираат дека лактоферинот може да се 
користи како комплементарен тест за соматските клетки и можен дијагностички тест за 
субклинички маститис кај млечните крави (Cheng J.B., et al., 2008). Од друга страна 
пак, кандидатката наведува дека просечните вредности на концентрацијата на 
лактоферин кај четвртинките со субклинички (2095,87 µg/ml) и клинички маститис 
(3528,99 µg/ml), се сигнификантно повисоки од нормалното млеко (915,94 µg/ml) 
р<0,001. Од друга страна пак, интензитетот на воспалителната реакција на млечната 
жлезда ја контролира амплитудата на зголемување на концентрацијата на 
лактоферинот кај маститисот (Harmon 1975). 

При тоа, забележана е негативна корелација помеѓу лактоферинот и лактозата (r=-
0.21, р<0,01), лактоферинот и протеините (r=-20, p<0,01), лактоферинот и без масната 
сува материја (r=-20, p<0,01) и помеѓу лактоферинот и производството на млеко (r=-24, 
p<0,01). Помеѓу лактоферинот и соматските клетки забележана е позитивна корелација 
(r=0,32, p<0,01). До слични резултати дошол и Cheng J.B., et al., (2008), каде во нивните 
испитувања корелацијата помеѓу лактоферинот и лактозата  изнесува (r=-0,183, 
p=0,049), лактоферинот и дневното млеко производство (r=-0,472 p<0,001) додека пак 
помеѓу лактоферинот и протеините е забележана позитивна корелација (r=0,482 
p<0,001). Според кандидатката, корелација помеѓу лактоферинот и соматските клетки 
може да се должи на зголемениот број на соматски клетки кои што ја намалуваат 
синтетичката активност на млечното ткиво.  

Од физиолошките фактори кои што влијаат врз концентрацијата на лактоферинот, 
кандидатката наведува дека концентрацијата на лактоферин е највисока во втората 
(1327,10 µg/ml)  и четврта лактација (1144,30 µg/ml), а најниска во прва лактација 
(869,45 µg/ml). Овие резултати се во корелација со оние објавени од Krol et al. (2010, 
2012), каде првотелките излачуваат сигнификантно пониски вредности на лактоферин 
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во споредба со кравите од втора до четврта лактација (p≤0.05) и постари (p≤0.01), 
односно концентрацијата на лактоферин е за 2-3 пати повисоки во споредба со 
првотелките (Tsuji et al., 1990). Меѓутоа иако постои постојано зголемување на 
концентрацијата на лактоферин сепак не е забележана сигнификантна разлика 
(p>0,2885). 

Согледувајќи ги разликите на просечните концентрации на лактоферинот во текот 
на стадиумот на лактација, забележала сигнификантно зголемување на концентрацијата 
(p<0,001). При тоа  во текот на истражувањето највисока просечна концентрација на 
лактоферинот наведува во доцниот стадиум на лактација (1525,20 µg/ml), а најниска 
концентрација на лактоферинот има во раниот стадиум на лактација (689,94 µg/ml), кое 
се јавува како резултат на зголемувањето на соматските клетки во текот на лактацијата, 
па поради тоа највисоки вредности се добиваат на крајот на лактацијата. При тоа според 
литературните податоци и мислењето на кандидатката, повисоката концентрација на 
лактоферин која е карактеристична за доцниот стадиум на лактација може едноставно 
да се должи на повисоката концентрација на лактоферин во млекото која се поврзува со 
претстојниот пресушен период. Пресушниот период, како дел од галактопоезата кај 
млечните крави претставува критичен период за одржување на здравјето на млечната 
жлезда (Dingwell et al. 2003), каде просечната концентрација на лактоферинот изнесува 
3753,18 µg/ml, додека пак просечниот број на соматски клетки изнесува 1.418.285,71 
клетки/ml. Ова зголемување се случува како резултат на промените кои што 
настануваат во секретот на млечната жлезда кој содржат високи концентрации на 
природни протективни фактори како лактоферин.  

Од анализираните податоци во текот на колостралниот период кандидатката 
констатирала дека постојат сигнификантни вредности кај лактоферинот и времето на 
земање на примерокот, со тоа што првите два примероци (после телење и 1 час после 
телење) покажуваат сигнификантност до четвртиот ден на ниво од р<0,05. При тоа не е 
утврдена сигнификантна разлика помеѓу концентрацијата на лактоферин и бројот на 
лактации (р>0,74) во текот на колостралниот период. Највисока просечната 
концентрација на лактоферин е забележана кај кравите во втора лактација која изнесува 
2361,42 µg/ml. Разликите во однос на концентрацијата на лактоферин кај првотелки и 
повеќетелки, кандидатката смета дека се должат на поголемиот степен на воспалителна 
инфекција која се случува кај повеќетелките.  

Највисока концентрација на лактоферинот и соматските клетки е забележана во 
првиот ден постпартум каде концентрацијата на лактоферин изнесувала 2.344,46 µg/ml, 
додека пак просечниот број на соматски клетки веднаш после партусот изнесувал  
1.163.330 клетки/ml,  чие што зголемување според литературните податоци и 
мислењето на кандидатката можи да се должи на стресот за време на партусот, како 
последица на зголемената подложност на вимето на инфекција, посебно кај крави кои 
имале тежок партус (Sgoiforossi et al., 2009). Понатаму  врз бројот на соматски клетки 
имаат влијание и бројот на телења, стадиумот на лактација и времето на телење. 
Најниски вредности се забележани на четвртиот ден 299 500 клетки/ml, со нивно 
повторно зголемување на петтиот ден од 661 000 клетки/ml, за кое кандидатката е на 
мислење дека се јавува како резултат на појавата на маститис на млечната жлезда.  

Во однос на добиените резултати за нивото на лактоферин кај крави со нормално 



31 

 

 

 

млеко и со зголемен број на соматски клетки, кандидатката утврдила дека 
концентрациите на лактоферин се статистички сигнификантни помеѓу групата на 
нормалното млеко (р<0,001) и групата SCC1 (p<0,05), кои укажуваат на тоа дека 
концентрацијата на лактоферин се намалува како што дневното производство на млеко 
се зголемува. При тоа кандидатката смета дека намалувањето на приносот на млеко, 
можи да се должи на високиот број на SCC во млекото со високи вредности на PMN 
леукоцити, кои синтетизираат лактоферин. 

При испитувањето на сезонскиот ефект врз имунолошките компоненти, дошла до 
констатација дека концентрацијата на лактоферинот сигнификантно е повисока помеѓу 
летниот и зимскиот период (р<0,001), како и помеѓу есенскиот и зимскиот период 
(р<0,01), односно забележала сигнификантен ефект на сезоната врз концентрацијата на 
лактоферин (р<0,01). На ова можи само да се додаде дека кај нормалното млеко 
забележана е статистичка сигнификантност помеѓу летниот и зимскиот период и 
есенскиот и зимскиот период на ниво од р<0,05, како и висока корелативна зависност 
помеѓу соматските клетки и концентрацијата на лактоферин r=0,47 (p<0,01). Добиените 
податоци смета дека се должат на тоа дека генерално земено соматските клетки се 
најниски за време на зимата, а највисоки за време на летото.  

Bо поглавјето ЗАКЛУЧОК кандидатката  на јасен и разбирлив начин ни ги 
претставува факторите кои што влијаат врз концентрацијата на лактоферинот во 
кравјото млеко. Кандидатката во своите заклучоци до кои дојде во текот на 
испитувањето посочува дека постои статистичка сигнификантност на ниво од 
р<0,001 помеѓу трите испитувани категории на млеко (нормално млеко, млеко со 
субклинички и клинички маститис). Имено утврдила висока позитивна корелација 
помеѓу концентрацијата на лактоферин и соматските клетки кај сите дефинирани 
категории, односно дека со зголемувањето на соматските клетки доаѓа до 
зголемување на концентрацијата на лактоферин во кравјото млеко. При тоа 
истакнувајќи ги и индивидуалните варирања на концентрацијата на лактоферин кај 
нормалното млеко од двете фарми. Во однос на факторите кои што влијаат врз 
концентрацијата на лактоферин сигнификантни разлики се добиени помеѓу 
стадиумот на лактација (р<0,001). 

Како општ заклучок кандидатката наведува дека добиените резултатите 
практично можат да имаат значење кон поголемата афирмација и поттикнување на 
научните кругови во соработка со производителите на млеко за  употребата на овој 
протеин како природен антибиотик при лечењето на маститичните крави. 

Во поглавјето ЛИТЕРАТУРА се наведува дека е прегледана обемна литература од 
вкупно 265 автори кои во своите стручни и научни оригинални трудови ја третираат оваа 
проблематика, која во текот на дискусијата компарирана со добиените резултати во оваа 
дисертација, додека во прегледот на литературата се цитирани литературни податоци и 
делови од поедини автори, нивните научни и стручни трудови во кои е третирана 
актуелната тема и кои се слични со утврдени вредности во текот на истражувањето и 
изработката на докторската дисертација. 
 
4. ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Проучувајќи ја докторската дисертација на кандидатката м-р Билјана Трајковска 
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со наслов “Фактори кои влијаат врз концентрацијата на  лактоферин во млекото 
добиено од крави“, Комисијата оцени дека тоа е научен труд со изворни и оригинални 
спознанија, кој со својата содржина, обем и постигнато ниво на квалитет, ги задоволува 
пропозициите на докторски труд. 

Во својот труд, кандидатката постави оригинални научни цели со повеќе 
дополнителни тези. Користејќи повеќе различни научни методи, изведувајќи логични 
заклучоци, кандидатката успешно ја оствари целта на истражувањето. На тој начин, таа 
дава голем придонес кон истражување на појавите во текот на лактацијата и промените 
кои настануваат во физиолошка смисла при нормалната и нарушена лактација. 

Креативноста и научниот пристап на кандидатката при обработката на 
проблематиката, овозможи расветлување на делот на промените во текот на 
настанување на нарушувањата на лактацијата и делот на промените во почетните 
стадиуми на лактација.  

Исто така, треба да се каже дека кандидатката сосема коректно ги наведе 
резултатите од досегашните истражувања во дадената тематика, кои, сега добија нова, 
проширена и напредна димензија. 

Членовите на Комисијата се едногласни дека со резултатите од истражувањето, 
кандидатката м-р Билјана Трајковска, успешно одговори на барањата кои беа зададени 
во целите на истражувањето. На тој начин, тој даде одреден научен придонес во 
биотехнологијата во теоретска и апликативна смисла. 

Научниот придонес се огледа во остварување на следните резултати од 
истражувањето: 
1. Во теоретска смисла, придонесот во биотехнологијата се огледа во: 
- Утврдување на промените на излачувањето на лактоферинот во текот на целата 

фаза на лактацијата, како нормалната, така и при нарушувања на излачувањето при 
појава на маститис.  

- Корелативните зависности на голем број на надворешни фактори кои имаат 
влијание врз концентрацијата на лактоферинот 

2. Во апликативна смисла, добиените резултати се од фундаментално значење и 
можат да послужат за поголема афирмација и поттикнување за употребата на 
лактоферинот при третирањето на причинителите на маститис или превенцијата од 
маститис со помош на лактоферинот. Како би се намалила употребата на 
антибиотици при третирањето на маститичните крави и подобрување на квалитетот 
и безбедноста на суровото млеко. 

 
 
 
5. 3АКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
  

Избраната комисија ја прегледа докторската дисертација под наслов: “Фактори 
кои влијаат врз концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“ 
изработена од м-р Билјана Трајковска. Комисијата за оценка на докторската дисертација 
констатира дека истата претставува самостоен, оригинален и актуелен научен труд, каде 
имаме правилно поставени цели на истражувањето, додека применетите методи 
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претставуваат стандардни научни методи. 
Поставеноста на целиот труд овозможува лесна интерпретација на резултатите кое 

понатаму допринесува до лесно извлекување на недвосмислени заклучоци кои се научно 
издржани. Коментарот на добиените резултати во текот на истражувањето е соодветен, 
јасно поткрепен со податоци од литературата, но и со сопствени видувања на 
кандидатката, за кои во делот на дискусијата се задржува и ги компарира со научно 
истражувачките трудови од оваа област и од релевантни научни истражувачи.  

Покрај тоа кандидатката  поставува и свои претпоставки и согледувања на  
факторите кои што влијаат врз концентрацијата на лактоферинот, како и потенцијалната 
неговата употреба.  

Пристапот кон испитувањето, формата, обемот и содржината во трудот во целост 
одговараат на нормативите за докторски труд. 

Имајќи го предвид целосниот Извештај, Комисијата за оцена на докторската 
дисертација позитивно го оценува изработениот докторски труд под наслов: “Фактори 
кои влијаат врз концентрацијата на  лактоферин во млекото добиено од крави“ од 
кандидатката м-р Билјана Трајковска и ѝ претставува особена чест и задоволство да му 
предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки да го усвои 
извештајот и според законските прописи да ја продолжи понатамошната постапка за 
нејзина јавна одбрана.  
 

 Комисија за оценка на докторски труд 
 

1. д-р Љупче Кочоски, редовен професор на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола – ментор, с.р 

     
2.д-р. Гордана Димитровска, вонреден професор на 
Факултетот за биотехнички за биотехнички науки- Битола 
– член, с.р 

     
3.д-р. Димче Китановски, редовен професор на Факултетот 
за биотехнички науки- Битола – член, с.р 

     
4.д-р. Владимир Петков, редовен професор на Факултетот 
за ветеринарна медицина – Скопје –член, с.р 

     
5. д-р. Зехра Хајрулаи - Муслиу, редовен професор на 
Факултетот за ветеринарна медицина - Скопје – член, с.р 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА        
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 

 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, бр.02-248/3-6.2 од 27.04.2017 година., формирана е Комисија за 
оценка на докторската дисертација под наслов 

 

МЕНАЏМЕНТ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА КРЕИРАЊЕ ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ И 
КОНТРОЛИНГ КАКО ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО НА 

ОПШТИНА ПЕЌ 
 

поднесена од кандидатот М-р Алберта Тахири. 
 
 По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во состав: 

1. Проф. д-р Лидија Симонческа 
2. Проф. д-р Деса Косаркоска 
3. Проф. д-р Златко Јаковлев 
4. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ 
5. Проф. д-р Иванка Нестороска  
 

 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 
 

     
 
                  ИЗВЕШТАЈ 

 
Докторската дисертација под наслов „Менаџмент компетенции за креирање 

ефективни стратегии и контролинг како фактор за развој на хотелиерството на општина 
Пеќ“, изработена од кандидатката М-р Алберта Тахири преставува самостоен научен труд 
во кој се обработува содржината на менаџерските компетенции во хотелиерството и 
клучните подрачја во кои тие се манифестираат како критичен фактор за ефективно 
стратегиско управување со хотелските претпријатија во општина Пеќ.  
 Поаѓајќи од специфичностите на современиот туристички пазар како и влијанијата кои 
глобализацијата ги предизвикува врз туристичките текови на меѓународно ниво, 
кандидатката го обработува придонесот кој туризмот го има врз економскиот развој на 
општина Пеќ и Република Косово во целина. Таа се осврнува на алтернативните видови на 
туризам како можност да се имплементираат во креирање на атрактивна понуда на 
хотелските претпријатија во Пеќ. Со оглед на комплексноста на предизвиците на 
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туристичкиот развој, во трудот се обработени менаџерските компетенции како клучен 
фактор во водењето на хотелскиот бизнис.  Во тој контекст, кандидатката става акцент на 
знаењето на менаџерите, нивните персонални карактеристики и вештини како најзначаен 
ресурс во стратегиско насочување и контролирање на развојот на хотелската понуда. 
Нејзината цел на истражување во докторската дисертација е да се утврди нивото на 
способностите на менаџерите во хотелите од општина Пеќ и да се направи анализа на 
проблемот на стручната едуцираност на хотелскиот менаџерски кадар како основа за 
унапредување на целокупните перформанси на хотелиерството на оваа атрактивна 
дестинација во рамките на комплексниот туристички пазар. 
За да го постигне тоа, М-р Алберта Тахири се водела од основната хипотеза дека:  

- Формулирањето на успешни развојни стратегии за унапредување на хотелскиот 
производ во општина Пеќ и нивни ефективен контролинг се условени од 
соодветните компетенции на менаџерите на хотелските претпријатија.  

Помошни хипотези на овој труд се: 
- Менаџерите се доволно едуцирани со знаење од областа на туризмот и 

угостителството; 
- Менаџерите плански ги усовршуваат своите знаења и вештини; 
- Менаџерите стратегиски размислуваат за иднината на хотелската понуда.  

Во разработка и докажување на овие хипотези кандидатката се фокусирала на барање 
одговор на следните прашања:  

� дали и колку се разбира и вреднува моќта на менаџерскиот кадар во хотелите; 
� колку се посветува внимание на унапредувањето на менаџерските знаења и 

способности; 
� како се однесуваат менаџерите кон стратегиските проблеми предизвикани од 

надворешни стејкхолдери, 
� како тие се однесуваат кон кадрите во хотелот и дали ја почитуваат нивната 

стручност и креативност за иновативирање на хотелските услуги; 
� колку менаџерите се активни лидери; 
� во која насока треба да се усовршуваат менаџерските компетенциикако би се 

изградил квалитетен менаџерски кадар во хотелската индустрија на Пеќ кој ќе 
придонесе да се создаде компактна целина на квалитетна хотелска понуда преку 
која општината успешно ќе се афирмира  како интересна туристичка дестинација 
на меѓународниот туристички пазар. 

 
Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 236 страни, од кои 193 

страни го претставуваат основниот текст, 4 страници се однесуваат на воведот, 5 
страници на заклучните согледувања, 5 страници на апстракт и содржина и 29 страни 
прилози.Во списокот на литературата се опфатени 99 библиографски единици на 
непосредно користена актуелна и современа литература и 18 извори од интернет. 
Резултатите кои се добиени со теоретското и апликативното истражување се прикажани 
во 10 слики, 25 табели и 21 графички прикази. 

Концепциската поставеност на докторскиот труд е во целосна согласност со  
поставената цел и задачи и се состои од следниве пет тематски подрачја: 
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Вовед 

I Теоретско-методолошки пристап во истражувањето 
II Современи предизвици на менаџерите во туристичкото стопанство 
III   Теоретски осврт кон суштината на менаџерските компетенции во хотелските 
претпријатијата  
IV. Односите меѓу развојните стратегии и контролингот во современиот 
менаџмент во туризмот 
V. Емпириско истражување на можностите за развој на хотелската понуда на 
општина Пеќ низ призмата на менаџерските компетенции 
 
Заклучни согледувања 
Прилози 

Во првиот дел кандидатката ја образложува актуелноста и оправданоста на 
темата и методолошката основа на нејзиното истражување. Поаѓајќи од целта и 
предметот на истражување, таа поставува основна и помошни хипотезите кои треба да 
се докажат. 

Во вториот дел, насловен како Современи предизвици на менаџерите во 

туристичкото стопанство, се обработуваат најважните предизвици со кои 
менаџерите од хотелиерството се соочуваат во нивното работење. При тоа, акцент се 
става на глобализацијата како објективна нужност и влијанијата кои таа ги 
предизвикува врз туризмот и хотелиерството. Истражувачките напори на кандидатката 
се насочени кон анализа на глобалниот развој на туризмот и неговото 
интернационализирање како препознатлива масовна појава. Како резултат на 
влијанијата кои глобализацијата ги предизвикува, таа ги анализира и промените кои 
настануваат на туристичкиот пазар и односите кои владеат на него и кои дестинациите 
треба да ги имаат во вид за да можат конкурентски да настапуваат. Во овој контекст се 
и истражувањата на современите тенденции на одржливиот развој, со посебен акцент на 
еколошкиот аспект на туризмот, како и афирмацијата на повеќе алтернативни видови на 
туризам на меѓународниот пазар. Меѓу предизвиците, како нужно се обработува 
влијанието што го има туризмот заедно со хотелиерството врз економскиот развој на 
земјата, при што се анализира влијанието во Косово и Пеќ, како дестинации на 
обработка. 

Во фокусот на обработка во третиот дел, насловен како Теоретски осврт кон 

суштината на менаџерските компетенции во хотелските претпријатија се врши 
теоретското истражување на содржината, видовите и подрачјата на компетенции кои 
менаџерите на хотелите, како носители на процесот на менаџмент треба да ги 
поседуваат, применуваат и развиваат. За да може тоа да се изврши, кандидатката ги  
истражува  знаењето, вештините, но и личните квалитети, ставови и однесувања на 
менаџерите како индикатори на менаџерските компетенции. Во понатамошната 
обработка на ова тематско подрачје, се анализираат круцијалните подрачја на 
менаџмент компетенциите кои се основата на ефективноста на современиот хотелски 
менаџмент. Кандидатката се осврнува кон истражување на способноста кон тимско 
организирање на работењето, развој на креативноста и иновативноста во креирање на 
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хотелската понуда, способноста за мотивација и развој на позитивна комуникациска 
клима меѓу вработените како и градење на професионални односи со гостите и другите 
стеикхолдери.   Со оглед на фактот дека менаџерите извршуваат многу сложена 
активност, во овој дел се обработуваат начините за развој и усовршување на 
менаџрските компетенции со што би се зајакнала улогата која ја имаат менаџерите за 
водење на хотелскиот бизнис.  

Поаѓајќи од клучната улога на менаџерите да креираат и избираат стратегии со 
кои хотелскиот производ ќе го направат атрактивен и привлечен за меѓународните 
туристи, во четвртиот дел - Односите меѓу развојните стратегии и контролингот 

во современиот менаџмент во туризмот, кандидатката обработува некои од 
алтернативните стратегии кои хотелските менаџери во општината Пеќ може да ги 
користат при креирањето на туристичката понуда. Бидејќи успехот на секоја стратегија 
е условен од нејзиното имплементирање, таа го обработува односот помеѓу 
менаџерската компетентност и контролингот, како една од основните менаџент 
функции.  

Петтиот дел, со наслов Емпириско истражување на можностите за развој 

на хотелската понуда на општина Пеќ низ призмата на менаџерските 

компетенции, претставува потврдување на теоретските истражувања преку емпириско 
истражување на менаџментот и неговите способности во хотелската индустрија на 
општина Пеќ. За да дојде до што порелевантни резултати, кандидатката ги анализира 
туристичките вредности и потенцијали на оваа општина, со што констатира дека оваа 
дестинација има реални природни и културни ресурси за нејзин туристички развој. Со 
цел да утврди во колкав степен менаџерскиот потенцијал на хотелите претставува 
фактор за создавање на квалитетна туристичка понуда, таа ги истражува менаџерите 
како и ставовите на вработените и гостите во анализираните хотели. На крајот од овој 
дел се презентирани констатации од спроведеното истражување и се даваат препораки 
за унапредување на компетенциите на менаџерите кои ќе овозможат  создавање на 
атрактивна и конкурентна хотелска понуда.  

Составен дел од овој труд се и заклучните согледувања во кој се сублимирани 
резултатите од теоретското и емпириското истражување  

 
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 Докторската дисертација под наслов „Менаџмент компетенции за креирање 
ефективни стратегии и контролинг како фактор за развој на хотелиерството на општина 
Пеќ“ претставува сериозен обид да се согледа и утврди влијанието на компетентноста на 
менаџерите во хотелската индустрија на Пеќ во создавање на конкурентна хотелска 
понуда. Тие се анализираат како суштествен фактор за  успешен стратегиски пристап кон 
формирање квалитет на хотелски услуги со кои целосно ќе се задоволат барањата на 
современите туристи, актуелни или потенцијални посетители на Пеќ како атрактивна 
туристичка дестинација на Р. Косово. 

 Темата која кандидатката, М-р Алберта Тахири успеала мошне умешно да ја 
обработи преку теоретско и емпириско истражување е современа и особено актуелна 
тема со која се соочуваат хотелите како основни носители на туристички услуги на 
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глобално ниво. Во денешната „ера на знаење„, менаџерските способности претставуваат 
круцијален ресурс за  унапредување и развој на  општина Пеќ како туристичка 
дестинација и за туристички но и економски развој на Косово во целина. Укажувајќи на 
предизвиците со кои се соочуваат носителите на хотелска понуда во оваа дестинација, 
кандидатката доаѓа до констатации дека менаџерите, со своите знаења и квалитети се 
носители на стратегиските насоки за создавање на атрактивна содржина на хотелските 
услуги. Таа укажува на слабостите со кои се соочува хотелскиот менаџмент во Пеќ и 
нужноста од нивно намалување преку усовршување на менаџмент знаењето, вештините и 
персоналните квалитети на менаџерите. Тоа го поврзува со потребата да се создаде 
менаџерски кадар кој ќе може ефективно да донесе и имплементира некои од 
алтернативните стратегии за создавање конкурентен производ на глобалниот туристички 
пазар. 

 Консултирајќи обемна и современа литература и користејќи различни методи на 
истражување, М-р Алберта Тахири дошла до сознание дека развојот на хотелиерството во 
истражуваната општина може да се оствари единствено со планско насочување на 
развојот на менаџерските компетенции. Посебен акцент во трудот кандидатката ставила 
на потребата за перманентно усовршување и надоградување на способностите на 
менаџерите. Поаѓајќи од извршените истражувања, таа дава свои согледувања и предлози 
со кои менаџерите ќе ја унапредат работната клима во хотелите и ќе го зголемат 
задоволството на вработените во нив, стимулирајќи ги максимално да се залагаат за 
квалитет на услуги што е очекуван од туристите.  

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов „Менаџмент компетенции за 
креирање ефективни стратегии и контролинг како фактор за развој на хотелиерството на 
општина Пеќ“ во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира 
успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатката успеала 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 „Менаџмент 
компетенции за креирање ефективни стратегии и контролинг како фактор за развој 
на хотелиерството на општина Пеќ“, изработена од кандидатката М-р Алберта 
Тахири.    

       ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 
ОХРИД 

            Мај, 2017                                        1. Проф. д-р Лидија Симонческа, с.р. 
2. Проф. д-р Деса Косаркоска, с.р. 
3. Проф. д-р Златко Јаковлев, с.р. 
4. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, с.р. 
5. Проф. д-р Иванка Нестороска, с.р. 
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Анекс  -  Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска 
дисертација  

                                                      
До 
Наставничкиот совет на   
ТРЕТ ЦИКЛУС  
СТУДИИ  на  
Факултет за туризам и угостителство-
Охрид  
Преку   
Служба за студентски прашања 
 

 
Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден 
27.04.2017, со одлука бр. 02-248/3-6.1, формира Комисија за оценка на докторска 
дисертација од кандидатот Хисен Согојева под наслов ВОДОПАДИТЕ НА 
МИРУША И НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО 
KОСОВО во состав: 

1. Д-р Науме Мариноски – редовен професор 

2. Д-р Иванка Нестороска – вонреден професор 

3. Д-р Никола Димитров – редовен професор   

4.  Д-р Зоран Тунтев – редовен професор 

5. Д-р Лидија Симонческа - редовен професор 

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска 
дисертација и во  согласност  со  законската  легислатива,  како  и  легислативата  на  
Универзитетот  и  Факултетот  што  ја  регулира  оваа  материја,  како  и  согласно  
членовите 49 и 50 од  Правилникот  за  условите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус на студии и стекнување  на научен  степен  доктор  на  науки, 
до Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство, го 
поднесува следниов: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Кратка биографија за кандидатот 
 
- датум на раѓање  
 
- податоци за процесот на образованието: 

- 1974-1978  Средно образование – Гимназија „Сами Фрашери“, Приштина 



41 

 

 

 

- 1979 – 1983 Природно-математички факултет, Универзитет Приштина, насока 
Географија 
- 2007 – 2011 Универзитет за организациони науки „Пјетер Буди“ - Приштина
 - моментално на трет циклус студии Факултет за туризам и угостителство – 
Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 
- податоци за практично или работно искуство:  

 - 1983 - 1985 - Професор по географија – Гимназија „Сами Фрашери“, 
Приштина 
 - 1985 – 2003 – Заменик директор – Гимназија „Хивзи Сулејмани“, Фуш 
 - 2003 – Претставник во Министерството за трговија и индустрија – Оддел за 
туризам, Косово 
 - 2004 – 2008 – Управник на одделот за туризам и угостителство, Косово 
 - 2008 – 2010 – Директор на одделот за туризам, Косово 

 - 2010 – денес – Менаџер на одделот за хотелски и туристички стандарди  
 - 2009 – денес – Директор на претпријатието „Спорт-маркетинг на Општина 
Приштина“ 
 
- познавање странски јазик(ци): 

Англиски, Српски 
 

- податоци за објавени трудови:  

- „Промотивни активности на градот Приштина. Состојби за туристички 
развој“ - European Academic Research  - ISSN 2286-4822 и ISSN-L 2286-4822 

- „Улогата на етиката во развојот на туризмот“ - LOGOS, No. 6/2015 од 
страна - Пјетер Буди - Приштина 

 
 
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 
КРАТЕНКИ 
 
Предговор  
 
Вовед  
 
ГЛАВА I  
Методологија на истражување  
1. Фази во истражувањето  
2. Методи на истражувањето  
3. Методолошки  цели и задачи  
 
ГЛАВА II  
Основните теоретски и оперативни компоненти кои треба  да им претходат на 
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анализите од гледна точка на пазарниот третман  
1. Општи развојни карактеристики на туризмот во светот  
2. Oпшти содржини во планирањето на туризмот  
3. Концепт на истражување на туристичкиот пазар  
4.Туристичките физички текови и проблеми на туристичкиот пазар 
 
ГЛАВА III  
Туристичко-географска положба на Косово  
1. Територијални карактеристики 
2. Просторна  положба на Косово  
3. Положба спрема главните туристички правци  
4. Функционална  карактеристика на туристичко-географската положба на Косово  
5. Сообраќајна поврзаност  
 
ГЛАВА IV  
Туристички потенцијали и основни  туристички производи на Kосово  
1. Природни атрактивности  
1.1 Геоморфолошки туристички атрактивности  
1.1.1 Основната застапеност на планините во Косово 
1.1.2 Основна хипсометрија на Водопадите на Мируше  
1.1.3 Клисури и кањони  
1.1.4  Глацијални форми  
1.1.5 Карстни форми  
1.2 Климатски вредности  
1.3 Хидрографски атрактивности  
2. Антропогени атрактивности  
3. Главните столбови на туристичките производи на Косово  и видовите туризам 
3.1 Бизнис туризмот  
3.2 Транзитен туризам  
3.3 Планински, односно алпски туризам  
3.4 Викенд туризам  
3.5 Ловен и риболовен туризам  
3.6 Бањски туризам  
3.7 Рурален туризам  
3.8 Екотуризмот како важна современа компонента на локалниот развој  
3. 9 Активен туризам  
3.10 Конгресен туризам  
4. Прилагодување на туристичкиот производ на новите трендови  
5. Анализа на местото на Косово и просторот на Водопадите на Мируше кон емитивни 
земји и региони  
 
ГЛАВА V  
Положба и природни туристички вредности на  просторот на Водопадите на Мируше 
1. Географската положба и општи карактеристики на Водопадите на Мируше  
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2. Геолошки карактеристики  
3. Релјеф 
3.1 Микрорелјефни карактеристики  
3.1.1 Флувијални ерозивни форми 
3.1.2 Карстни површински форми  
3.1.3 Внатрешни карстни форми  
4. Педолошки состав 
5. Климатските услови за развој на туризмот  
6. Хидрографски услови  како можност за туристичко користење  
6.1 Термалниот базен  
7. Биогеографски атрактивности на Водопадите на Мируше 
8. Природниот пејзаж на Водопадите на Мируше како туристичка вредност  
 
ГЛАВА VI  
Вредностите на културното наследство на Водопадите на Мируше 
 
ГЛАВА VII  
Населението и населбите во просторот на Водопадите на Мируше  и нивното значење за 
развојот на туризмот  
1. Населението во Oпштина Малишево  
2.Населението во општина Клина 
3.Општина Oраховац  
 
ГЛАВА VIII  
Земјоделието, сточарството и шумарството како фактор за развој на туризмот на 
просторот на  Водопадите на Мируше  
 
ГЛАВА IX  
Заштита на животната средина во функција на развојот на туризмот 
1. Теориска и практична основа за одржлив туризам  
2. Просторна дистрибуција на заштитените целини и објекти  
3. Класификација на заштитените средини според Законот за заштита на природата на 
Косово  
4. Критериуми за утврдување на нивото на заштита на просторот на Водопадите на 
Мируше  
5. Негативното влијание на социјалната политика и антропогените фактори во 
туристичките вредности на Водопадите на Мируше  
 
ГЛАВА X  
Туристичко користење на Водопадите на Мируше  
1. Анализа на туристичкото користење на Водопадите на Мируше  
 
ГЛАВА XI  
Промоција на туристичката понуда во водопадите на  
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Мируше, добра можност за одржливиот развој на туризмот  
 
ГЛАВА XII  
Концепт на општиот туристички развој во просторот на Водопадите на Мируше  
 
ГЛАВА XIII  
Перспективи за одржливиот туризам и користење на просторот на Водопадите на 
Мируше  
1. Првата област  
2. Втора област  
3. Трета област  
 
ГЛАВА XIV  
Предлози  
 
ГЛАВА XV  
Заклучни согледувања  
 
Библиографија  
 
 
3. Заклучок и оценка на трудот 
  

Кандидатот  Хисен Согојева  се зафатила со проблематика која има не само 
национална и регионална туку и интернационална важност. Поради потребата за 
дополнителни истражувања за развој на туризмот на територијата на Косово, 
кандидатот пристапил кон разработка на туристичките потенцијали за развој во 
разгледаната територија, поточно регионот околу водопадите Мируше. Преку поголем 
број на методи и техники на прибирање, подредување и обработка на податоци, 
кандидатот со цел добивање на поверифицирани резултати и примена во практичната 
сфера, извршил валоризација на туристичките елементи и потенцијали на просторот. 
Така, недоволно развиениот регион на Косово, од аспект на туризмот, покажуваат 
неминовна потреба за еден посериозен пристап на туристички истражувања и поврзано 
со тоа, нивно вклучување во туристичките понуди. Кандидатот се задржил на 
значењето што валоризациските елементи ги имаат како атрактивна компонента на 
туристичката понуда. Со тоа дадени се повеќе предлози за унапредување на 
конкурентноста како на тој регион, така и на територијата на државата во целост, преку 
инволвирање на повеќе стејкхолдери на разгледаниот простор. 

Во првиот дел од овој труд кандидатот дава разработка на теоретско – 
методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се 
предметот, целите и задачите на истражување, методите и методолошките принципи 
користени во истражувачкиот процес. Појдовна основа на истражувањето претставува 
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и 
оперативните претпоставки.  
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Во вториот дел од оваа дисертација кандидатот ги обработува основните 
теоретски и оперативни компоненти кои им претходат на анализите од гледна точка на 
пазарниот третман. Поточно кандидатот ги разгледува општите развојни насоки на 
туризмот во глобални и регионални рамки, содржините на процесот на планирањето на 
туризмот, концептите и моделите на истражување на туристичките пазари, како и 
проблемите кои се јавуваат во современите туристички пазари. Оваа појдовна основа е 
важна за точно определување на насоките на истражувањето во рамките на трудот и 
добивање на релевантни резултати. 

Третиот дел на дисертацијата се однесува на определувањето на туристичко-
географската положба на просторот на Косово. Кандидатот тоа го извршил преку 
користење на аксиолошкиот пристап, односно определување на контактноста, 
транзитноста и поливалентноста на оваа територијална целина. Тоа значи утврдување 
на основите за туристички развој од внатрешна и надворешна природа, поврзани со 
просторната лоцираност на ова подрачје. Можностите за развој на туризмот на 
просторот на Косово првенствено зависи од нејзината положба во туристичко-
географската средина. Утврдувањето на просторните целини (регионите, зоните и 
државите) кои се наоѓаат во окружувањето на разгледаното подрачје е важно со цел да 
се определат нејзините емитивни простори. Тоа овозможило утврдување на 
потенцијалната и реалната  туристичката побарувачка, односно земјите и регионите од 
каде потекнуваат постоечките и идните туристи. Дефинирањето на околните региони и 
земји со кои Косово е во контакт е исто така важно за утврдување на значајните правци 
на движење на туристичката понуда. Тоа е всушност транзитниот карактер на Косово со 
нејзината централна положба на Балканскиот Полуостров што отсекогаш имало 
посебно стратешко и развојно значење. Значењето на присуството на патните и 
железничките правци кои поминуваат низ овој простор е надополнето со постоењето на 
потенцијалите на воздушниот сообраќај. Релативно малата површина на Косово и 
близината на различните природни и антропогени вредности, овозможува комбинирање 
на различните елементи на туристичката понуда и креирање на атрактивни туристички 
производи. 

Во четвртиот дел кандидатот извршил истражување на елементите и 
карактеристиките на туристичката понуда. Тоа ги опфати анализите на туристичките 
потенцијали со кои разгледаното подрчја и неговото окружување располага. 
Кандидатот извршил разработка на туристичката понуда преку определување на 
нејзината општествено-економска, развојна и сегментациска димензија. Посебно место 
во трудот зазема инвентаризацијата и валоризацијата на природните и антропогените 
атрактивности. Всушност Косово и регионот околу водопадите Мируше располагаат со 
значајни и конкурентни природни вредности од типот на геоморфолошки 
атрактивности, потоа климатски и хидрографски вредности. Од друга страна овој 
простор располага и со бројни антропогени вредности. Оваа состојба кандидатот 
посебно ја нагласува, бидејќи овозможува комбинирање на туристичките производи и 
услуги од природен и антропоген карактер што придонесува за креирање на атрактивна 
туристичка понуда, а со тоа и интензивирање на туристичкиот и целокупниот социо – 
економски развој. Исто така кандидатот според извршената инвентаризација и 
валоризација на посебните вредности, извршил и детална анализа на главните видови 
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туризам кои се нудат на територијата на Косово. Поточно кандидатот во оваа смисла ги 
разработил предностите, негативните страни, можностите и заканите ан секој 
поединечен селективен вид туризам. Овие видови туризам во својата туристичка понуда 
треба да се прилагодат на современите барања и трендови на туристите во глобални и 
регионални рамки. Така, кандидатот изврил и обработка на местото на Косово и 
водопадите на Мируше спрема позначајните емитивни региони и држави.  

Во петтата глава на овој труд се разработени положбата и деталните природни 
туристички вредности на просторот на водопадите на Мируше. Тоа опфати обработка 
на географската положба и општите карактеристики, геолошките својства, релјефот, 
педолошкиот состав, климата, хидрографските услови и биогеографските 
карактеристики на разгледаното подрачје.  

 
Во шестиот дел од трудот кандидатот извршил анализа и валоризација на 

основните антропогени, односно културни атрактивности со кои регионот околу 
водопадите на Мируше располага. Тие се посебно важни за комбинирање на 
понудените содржини на туристите со што ќе се збогати нивниот престој и ќе се 
зголеми туристичката сезона. 
 Во седмата глава на трудот е анализирана социјалната компонента на 
разгледаното подрачје и неговото окружување. Поточно тоа се однесува на анализа на 
демографските карактеристики на населението кое е постојано присутно во населбите 
на просторот на водопадите на Мируше. Тоа е посебно важно бидејќи со тоа се 
определуваат потенцијалните развојни карактеристики на човечкиот капитал кој 
претставува носител на сите развојни активности.  

Осмата глава на трудот се однесува на основните стопански дејности со кое 
населението во просторот на водопадите на Мируше се занимава. Така, земјоделието, 
сточарството и шумарството се поставуваат како знајални фактори за развој на 
туризмот и креирањето на нови и сегментирани туристички содржини. 
 Деветтата глава на докторската дисертација се однесува на активностите на 
заштита на животната средина што е функција на развојот на одржливите форми 
туризам. Кандидатот детално ги разгледува заштитените средини преку извршена 
нивна класигфикација, критериумите за утврдување на нивоата за заштита, акко и 
негативните појави кои се јавуваат како последица социјалната политика и 
антропогените фактори во разгледаното подрачје. Кандидатот дал повеќе решенија за 
надминување на негативностите кои се присутни во тој простор. 
 Единаесеттата глава на трудот се однесува на анализата на постоечките 
стимулативни мерки, обидите и преземањата за креирање на брендирани производи и 
креирање на препознатливост и имиџ на проторот на водопадите на Мируше. За да се 
овозможи дистрибуција на предложените туристички производи, посебно важно е 
определувањето на промотивните активности како дел од маркетингот што е 
обработено во овој дел. Кандидатот пристапил кон оваа проблематика преку разработка 
на промотивната политика, средствата и медиумите на промоција кои се користат, како 
и оние кои треба во наредниот период да се употребат. Кандидатот дава и свои 
предлози за брендирани производи кои се карактеризираат со атрактивност и 
конкурентност. 
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 Во дванаесеттата глава кандидатот го обработил концептот на општиот 
туристички развој на разгледаното подрачје. Тоа се однесува на расположливоста на 
овој простор и поблиското окружување со рецептивни капацитети, уредувањето на 
просторот, инфраструктуралните и супраструктуралните карактеристики на просторот 
на водопадите на Мируше. Ова претставува базната основа за развој на туризмот на ова 
подрачје. 

Тринаесеттата  и четиринаесеттата глава се фокусираат на развојните 
перспективи на туризмот во просторот на Мируша. Тоа е реализирано преку 
утврдување на досегашните пречки и проблеми на туристичкиот развој, како и 
определување на нивни решенија. Така, кандидатот извршил компаративна анализа на 
слични просторни целини на просторот на Мируша кои како позитивни искуства можат 
парцијално или целосно да се применат во надминувањето на проблемите од различен 
карактер.  

Петнаесеттата глава се однесува на презентирање на завршните согледувања од 
истражувањето. 
Кандидатот користел соодветна литература и извори од 206 наводи и библиографски 
единици кои овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката која ја 
истражил. 
Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет на 
Факултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија за 
одбрана на докторската дисертација, под наслов „ВОДОПАДИТЕ НА МИРУША И 
НИВНОТО ВЛИЈАНИЕ ВО РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ ВО KОСОВО“ од 
кандидатот Хисен Согојева, студент на трет циклус студии. 
 
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна во 
рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот. 
 
 
Охрид,  КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:  

 
1. Д-р Науме Мариноски – редовен 
професор 

2. Д-р Иванка Нестороска – вонреден 
професор 

3. Д-р Никола Димитров – редовен професор 

4.  Д-р Зоран Тунтев – редовен професор 

5. Д-р Лидија Симонческа - редовен 
професор 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

 
на ракописот Веројатност и Анализа на ризик од авторите д-р Никола Речкоски и  д-р 

Васко Речковски од Факултетот за туризам и угостителство – Охрид 
 
 

Со Одлука бр. 14-610/5-3 од 25.04.2017 година, донесена од Ректорската управа на 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, за рецензенти на ракописот 
Веројатност и Анализа на ризик  од авторите Д-р Никола Речкоски,  д-р Васко 
Речковски, се определени: 
 

− Проф. д-р Весна Манова Ераковиќ, редовен професор, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“Скопје, Природно-Математички факултет-Скопје  

− Проф. д-р Љупчо Настоски , редовен професор, редовен професор, Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“Скопје, Природно-Математички факултет-Скопје  

Заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по разгледување на доставениот ракопис, со 
особена почит, го поднесуваме следниот 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. Вид на делото 
Согласно Поимникот утврден во Правилникот за издавачка дејност на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ Битола, ракописот Веројатност и Анализа на ризик 

претставува учебник . 
2. Обем, распоред, содржина и структура на градивото 
Ракописот е пишуван во А4 формат, со системска кирилица, единечен проред, фонт 
Book Antiqua и големина на фонт 11. Содржи 311 страни.  Во текстот има неколку 
табели.  
Концепциски, градивото е структурирано во два дела и тоа: прв дел, Општо за 

веројатност и втор дел, Основни поими од анализа на ризик, при што на крајот од секој 
дел се содржани задачи за вежба, за проверка на знаењето и преглед на поширока 
литература. 
Првиот дел од трудот ги дава основните поими од комбинаториката и става акцент на 
основните поими од теоријата на веројатност, како и нивна примена во статистиката и 
други области.  

Вториот дел од трудот Основни поими од анализа на ризик  се однесува на практичните 
аспекти на примената во осигурителните компании како и во други гранки од 
економијата како на пример во Туризмот.  
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3. Оргиналност на текстот 
Трудот Веројатност и Анализа на ризик од авторите д-р Никола Речкоски и д-р Васко 
Речковски е труд кој ја обработува дел од теоријата на веројатност кои се користат во 
статистиката и осигурувањето. Трудот од оваа област на мошне јасен, прецизен и 
недвосмислен начин и може да послужи како основа за понатамошни истражувања и 
добивање на нови сознанија од оваа проблематика. Учебникот ќе биде од голема помош 
на студентите во оформувањето на нивното знаење, како од теоретски, така и од 
практичен аспект. 
4. Степен на соодветност на текстот со наставната програма  и соодветност на 
насловот на делото со наставната дисциплина 
Трудот Веројатност и Анализа на ризик од д-р Никола Речкоски и д-р Васко 

Речковски првенствено е наменет за студентите на Факултетот за туризам и 

угостителство во Охрид за студиските програми по Осигурување и Туризам како и 

за Царина. Содржините кои се обработени во истиот соодветствуваат со 

предметната програма по предметот Веројатност и Анализа на Ризик. 
5. Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во целина 
Текстот е пишуван согласно сите академски правила и сите делови содржани во истиот 
се стручно и научно обработени според логично утврден редослед. Секој дел од 
ракописот е пишуван со јасен стил при што се потенцирани најважните дефиниции и 
поими што треба да се познаваат. Се користи литературен македонски јазик и се 
избегнува непотребно користење на странски зборови и термини. Стручниот теоретски 
и практичен пристап на авторите при пишувањето на трудот е во насока на внесување 
на нови апликативни содржини, актуелни за оваа проблематика. Со ваквата обработка 
на секоја целина се олеснува совладувањето на содржините и се овозможува активно 
вклучување на секој студент во успешно реализирање на предметната програма. 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

Врз основа на претходно изнесените констатации, ни претставува особена чест и 
задоволство да му предложиме на Наставно - научниот совет на Факултетот за туризам 
и угостителство од Охрид, да донесе одлука, ракописот Веројатност и Анализа на 

ризик од авторите д-р Никола Речкоски и д-р Васко Речковски  да се објави како 
учебник, кој е неопходен за реализација на истоимената наставна област на студиските 
програми на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. 
 
 
 
Охрид, 04.05.2017 Рецензенти: 

 
Проф. д-р Весна Манова-Ераковиќ, с.р. 

 
Проф. д-р Љупчо Настоски, с.р. 
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 РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО  
ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ (6), ПОЛЕ  НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТA (612), 

ОБЛАСТ АНГЛИСТИКА (64004) 
 
 

 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола во состав на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола со одлука бр. 02-185/3 од 02.05.2017 
избра Рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во состав:  
                                            
 
                                             - проф. д-р Виолета Христовска, 
                                             - проф. д-р Викторија Петковска  
                                             - доц. д-р Зоран Николовски 
 
 

На распишаниот конкурс во дневните весници Вечер и Лајме на 13.04.2017 
година за избор на еден наставник во насловно звање во подрачје: 6 Хуманистички 
науки, поле: 612 Наука за книжевност, област: 64004 Англистика, се пријави само 
кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска.  
 

Врз основа на приложената документација и доставените трудови, предвидени 
со условите на конкурсот, Рецензентската комисија до Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет-Битола го поднесува следниов 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

Биографски податоци и податоци за активноста на кандидатката 
 

Кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска е родена во 1981 год. во Битола. 
Основно и средно образование завршила во Битола со одличен успех. Во академската 
1999/2000 се запишала на Филолошкиот факултет „Блаже Конески”- Скопје, наставна 
насока. Во 2003 год. со просек 8,18 дипломирала на Катедрата за англиски јазик и 
книжевност по што се стекнала со називот дипломиран професор по англиски јазик и 
книжевност. Потоа се запишала на постдипломски студии на Катедрата за англиски 
јазик и книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже Конески" - Скопје, коишто ги 
завршила со просек 9,54. Во 2009 год. таа го одбранила својот магистерски труд и се 
стекнала со научниот степен магистер на филолошки науки. Во 2016 година се 
стекнала со научниот степен доктор на филолошки науки по успешната одбрана на 
докторскиот труд со наслов „Дискурсот на мајчинството и односите мајка/ќерка и 
обратно во дела на Тони Морисон, Џејн Хамилтон, Дороти Алисон, Ана Квиндлен, 
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Лилјана Пандева и Кица Колбе“ 
 

Од 2005 година наваму, кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска е 
вработена како советник во Ректоратот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола. Работата во високообразовна институција ѝ овозможила да биде вклучена во 
повеќе активности кои се особено интересни од професионален аспект. Тука би го 
споменале учеството на повеќе конференции, семинари и работилници од кои како 
позначајни би ги навеле: Креативна настава и учење (Педагошки факултет - Битола), 
Јазични малцинства (Филозофски факултет - Скопје во организација на АТА), 
Квалитет на менаџмент (Универзитет „Св.Климент Охридски” - Битола), Европска 

мрежа на наставни работници – ETEN (работилница организирана во соработка на 
Универзитетот од Гринич, В. Британија и Педагошкиот факултет од Битола), Активно 

учење во големи студентски групи – невозможност или предизвик – работилница 
поддржана од страна на Американски совети во РМ и Македоснко-американската 
алумни асоцијација, Прва меѓународна балканска конференција за жените во 

деловниот свет, организирана од страна на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола и Универзитетот Тракија од Едирне, Турција, Културолошка разновидност, 
меѓународен семинар во организација на ASPAT, Американската амбасада во 
Македонија, Американската култура и туризмот, меѓународен семинар во 
организација на ASPAT, Американската амбасада во Македонија, Меѓународна научна 

конференција во рамки на проектот TERRA_MED од програмата за  прекугранична 
соработка и др.  

Покрај учеството на меѓународни настани, таа е дел од проектниот тим на 
меѓународните проекти од програмата за прекугранична соработка како што е проектот 
„Проценка на деградација на почвата и рехабилитациони стратегии за планирање на 
одржливо искористување на земјиштето“/“Soil degradation assessment and rehabilitation 
strategies for sustainable land use planning” со акроним TERRA_MED.  

 

Наставно-образовна дејност  
 

Во академската 2004/2005 кандидатката д-р Китановска-Ристоска е избрана во 
звањето лектор по предметот Англиски јазик на студиските програми: Учители и 
Воспитувачи на Педагошкиот факултет во Битола каде што активно изведува настава. 
Во 2009 год. е избрана во знањето виш лектор на Факултетот за биотехнички науки во 
рамки на Универзитетот во Битола, по предметот Англиски јазик на студиските 
програми: Преработка на анимални производи, Фармерско производство и Менаџмент 
во биотехниката каде активно изведува настава. 

Кандидатката д-р Елена Китановска-Ристоска е позитивно оценета на 
студентската анкета во 2016 година што се гледа од табелата во прилог: 
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                                       СТУДЕНТСКА АНКЕТА 
ОЦЕНУВАЊЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНАТА 

ДЕЈНОСТ  НА АКАДЕМСКИОТ КАДАР 
 

I. Настава Просечна 
оценка 

1. Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата 4.4 
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува 

интерес кај студентите  
4.4 

3. Наставникот користи современи методи на наставна работа  4.2 
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот 

процес 
4.3 

5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 
(изработка на домашана работа, проекти, семинарски трудови ...)  

4.8 

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

5.0 

7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови  4.4 
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна 

литература  
4.4 

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

5.0 

 
II.  Однос кон студентите   
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво  4.5 
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 

студентите  
4.5 

 
III.  Оценување   
12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на 

предметнаѕа програма и предвидената основна литература  
4.4 

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

4.2 

14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите  4.5 
Вкупна просечна оценка  4.5 
Се оценува на скала од 1-5 (1 е најниска оценка) 
 
Список на стручни и научни трудови 
 

Д-р Елена Китановска-Ристоска е автор на неколку трудови  меѓу кои позначајни 
се:          
 
- Китановска Елена, Феминистичките идеи во претставувањето на жените и 
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нивните улоги во семејството и во општеството во делата од авторите Максин 

Хонг Кингстон, Џин Рис и Петре М. Андреевски. (магистерски труд, 2009 година) Во 
овој труд авторката ги користи феминистичките теории и критики за да ја објасни 
улогата на жените во семејството и општеството во трите дела: Woman warrior, Wide 
Sargasso Sea и Небеска Тимјановна. Преку спојот на дела од американската, англиската 
и македонскатата литература авторката  прави пресек на традициите и културите од кои 
потекнуваат авторите на трите дела.  
 
- Китановска-Ристоска Елена, Интертекстуалноста во поетското остварување 

„Фенс“ на Роберт Лоуел е труд во кој интертекстуалноста се применува на еден 
конкретен пример а тоа е поемата Фенс од Роберт Лоуел. Во трудот се споменува и 
врската на Фенс со дела објавени претходно, кои се смета дека го инспирирале авторот 
Лоуел. Овој труд е објавен во Хоризонти, научно списание на Универзитетот 
„Св.Климент Охридски“ - Битола, 2009. 
 
-  Китановска-Ристоска Елена, Херменевтичко толкување на романот Дези Милер 

од американскиот автор Хенри Џејмс, објавен во Хоризонти, 2010 во себе ја содржи 
основата на херменевтичкото учење, односно теоријата на толкувањето.  

 
- Китановска-Ристоска Елена, Ликот во наративната структура на расказот 

Смртта на градинарот од Живко Чинго, објавен во Хоризонти, 2011, ги инкорпорира 
теориите на литературата при разработката на едно конкретно литературно дело што во 
случајот припаѓа на категоријата краток расказ.  

 
- Китановска-Ристоска Елена,  Две различни реалности – ликовите на Безимена 

жена и Фа Му Лан во романот Жена воин од авторката Максин Хонг Кингстон, 
објавен во меѓународно списание Хоризонти, 2012. 
 
- Китановска-Ристоска Елена, Ликот на Антоанет во романот Широко Саргасово 

море од Џин Рис, објавен во меѓународното списание Хоризонти 2014. 
 
-  Китановска-Ристоска Елена,  Дискурсот на мајчинството и односите 

мајка/ќерка и обратно во дела на Тони Морисон, Џејн Хамилтон, Дороти Алисон, 

Ана Квиндлен, Лилјана Пандева и Кица Колбе, докторска дисертација, одбранета во 
2016 година. Оваа докторска дисертација е темелна студија создадена врз основа на 
исцрпно истражување во областа на хуманистичките науки, науката за литературата и 
англистиката. Таа е концизно структурирана, презицна и соодветна за научно-
истражувачката дејност. Со употреба на теоријата на дискурсот на Мишел Фуко, 
Михаил Бахтин и Дајен Мекдонел, психоаналитичката феминистичка теорија на Елен 
Сиксу, Лис Иригаре, Јулија Кристева, Едриен Рич и Џесика Бенџамин, преку 
социолошката теорија на Ненси Чодоров и Мелани Клеин, кандидатката, во 
докторскиот труд ги поткрепува извршените анализи и сознанија.  

Докторската дисертација на д-р Елена Китановска-Ристоска претставува особен 
придонес во развојот на научната мисла и како таква може да биде основа за 
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понатамошни продлабочени истражувања од областа на феминистичката литературна 
теорија и критика.  
кандидатката ја користи современата литературна теорија како основа за обработка и 
анализа на шест романи карактеристични по моќниот мајчински дискурс.  
 

Покрај овие трудови д-р Елена Китановска-Ристоска е автор на бројни преводи 
за потребите на ректоратското работење.  Како советник за издавачка дејност е 
вклучена и во уредувањето и припремањето за печатење на повеќе изданија на 
Универзитетот во Битола. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на изложените биографски податоци и успешната дејност на д-р 

Елена Китановска-Ристоска, комисијата констатира дека се работи за исклучително 
солидна кандидатка која континуирано напредува и се усовршува, почнувајќи од 
додипломските, постдипломските студии и успешно одбранетиот докторски труд. 
Истовремено, кандидатката има позитивна оценка од самоевалуацијата што ја 
потврдува нејзината педагошка умешност. 

Објавените трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството на 
меѓународни конференции и научни собири го потврдуваат академскиот капацитет на 
кандидатката и нејзиниот професионален развој. 

Според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, д-р Елена Китановска-
Ристоска ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето насловен доцент во 
подрачјето: 6 Хуманистички науки, поле: 612  Наука за книжевност, област: 64004 
Англистика. 

Врз основа на претходното образложение, чест ни е да му предложиме на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола да ја избере д-р Елена 
Китановска-Ристоска во звање насловен доцент во подрачјето: 6 Хуманистички науки, 
поле: 612  Наука за книжевност, област: 64004 Англистика.  
 
 
                                                                                            Рецензентска комисија 
                                                                         
 

1. проф. д-р Виолета Христовска с.р. 
 

 
2. проф. д-р Викторија Петковска с.р. 

 
 

3. доц. д-р Зоран Николовски с.р. 
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 

ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЛЕКТОР ВО ОБЛАСТА 64021 УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ 
ЈАЗИЦИ (англиски)  и 64022 ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

– БИТОЛА 
 

 Врз основа на конкурсот објавен на 13.04.2017 год. во „Вечер“ и „Лајм“ за избор 
виш лектор од областа Учење на странски јазик и Преведување на Педагошки 
Факултет- Битола, Наставно - научниот совет на Педагошкиот Факултет во Битола, со 
одлука  бр. 02-185/4 од 02.05.2017 година, формира Рецензентска комисија за избор во 
наставно-стручно звање(/виш лектор) од областа на Учење на странски јазик и 
Преведување, во состав:  
 

• Д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска, доцент на Педагошкиот Факултет- 
Битола; 

• Д-р Силвана Нешковска, доцент на Педагошкиот Факултет-Битола и 
• Д-р Виолета Јанушева, вонреден професор на Педагошки Факултет-Битола. 

 

Врз основа на член 132 став 5 и 6 од Законот за високото образование како и чл. 9, 
чл.47, чл.48, чл.49 и чл.50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и по разгледувањето на 
пристигнатите материјали,  Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  
 

 
На конкурсот објавен на 13.04.2017 год. во „Вечер“ и „Лајм“ за избор во 

наставно-стручно звање виш лектор од областа Учење на странски јазик и 
Преведување, во предвидениот рок се пријави кандидатот м-р Стела Босилковска, 
лектор на Педагошкиот Факултет-Битола. 

По разгледувањето на поднесената документација од страна на кандидатот 
согласно конкурсните услови, Комисијата го констатира следново: 

 
 

1. Биографски податоци за  кандидатот м-р Стела Босликовска  

 
Кандидатот м-р Стела Босилковска е родена во Земун, Р. Србија на 01.03.1962. 

По завршувањето на средното образование, се запишува на Филолошкиот факултет во 
Белград, на студиската група Англиски јазик и книжевност- насока преведување, каде 
во 1990 дипломира. Во учебната 2007/2008 год., се запишува на постдипломски студии 
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на Филолошкиот Факултет “Блаже Конески” Скопје, каде во 2014 година го брани 
нејзиниот магистерски труд со наслов: “Гласовите во англискиот, во македонскиот и во 
српскиот јазик и можната интерференција која води до грешки при толкувањето 
политички говори” и се стекнува со научниот назив Магистер по конференциско 
толкување од македонски јазик на англиски јазик и обратно и од македонски на српски 
јазик и обратно. Во истиот тој период, завршува и постидпломски студии на 
Филолошкиот Факултет во Белград од областа Англиски јазик и книжевност- 
преведување и се здобива со научен назив Магистер во истата област. 

 Кандидатката во академската 2016/2017 се запишува на докторски студии при 
Педагошкиот Факултет на студиската група Настава по јазик-Англиски јазик. 

 
2. Наставно-образовна дејност 

Работната кариера кандидатката ја започнува како професор по англиски јазик 
во средно училиште во Свилјанац, Р. Србија во 1985 година, а веќе во 1991 започнува 
да работи како наставник по англиски јазик основното училиште “Гоце Делчев” Демир 
Хисар, Р. Македонија. Во 1991 година се вработува во гимназијата Крсте Петков 
Мисирков во Д. Хисар, Р Македонија како наставник по англиски јазик, каде работи се 
до 2006 година. Во 1991 се здобива со дозвола за работа како постојан судски 
преведувач издадена од Министерство за Правда при Р. Македонија, за Основен Суд во 
Битола и подрачјето. Во 2005 година е ангажирана како лектор на Педагошкиот 
Факултет во Битола, каде покрај наставната работа, изведува и  преведувачка работа за 
потребите на факултетот, учестува на семинари, конференции, проекти и работилници. 
Кандидатката акнитвно изведува настава по следните предмети: 

- Современ англиски јазик 1,2,3,4,5,6,7,8 
- Англиски јазик за ИТО 
- Англиски јазик за Учители 
- Англиски јазик за Воспитувачи 
- Англиски јазик како изборен на другите студиски групи понудени на 

Педагошкиот Факултет во Битола 
- Преведување од англиски на македонски и обратно 
- Практична настава за групата Преведување 

и предмети од полето на преведување. 
Кандидатката е нативен говорник на македонски, српски, англиски и хрватски 

јазик. 
Во однос на технички капацитети и компетенции кандидатот м-р СТела 

Босликовска наведува работа со Microsoft Office, Internet; PRAAT; Speech Analyzer; 
WMM; Vegas Pro; Corel Draw; Power Point; Excel. 

За потврдување на високиот квалитет во реализација на наставно-образовната 
дејност на кандидатот лектор м-р Стела Босилковска, во Рефератот ги истакнуваме 
резултатите од самоевалуацијата соопштени од страна на Комисијата за самоевалуација 
на Педагошкиот Факултет- Битола, а во кои се вели дека: 
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1. Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и предизвикува 
заинтересираност за предметот. 

Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6 
2. Наставникот за време на предавањата е посветен  и умее да го задржи 

вниманието до крајот на предавањата. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,4 
3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги 

стимулира да поставуваат прашања. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,7 
4. Наставникот редовно ја изведува наставата. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4 
5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,8 
6. Личната култура  и односот на наставникот се на соодветно ниво. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,9 
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,2 
8.   За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература. 
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,6 
 

Комисијата врз основа на овие констатации заклучила дека: 
 

1. Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за лектор м-р Стела 
Босилковска  изнесува 4,5 значи дека е  одлична, односно е позитивно оценета од 
страна на анкетираните студенти.  
 
 

3. Научна и истражувачка дејност 
Во научно-истражувачката дејност на кандидатот лектор м-р Стела БОсилковска 
значајно место има нејзиниот магистерски труд, кој е во областа на фонетиката кај 
ненативни говорители на англискиот јазик и претставува фундаментално дело во 
наставатапо англиски јазик како немајчин јазик; менторирањето на студенти при 
изработка на нивните трудови, учеството во проекти, објавените научни и стручни 
трудови, учествата со свои трудови на конференции, научни собири и говори. 
Кандидатката во својата биографија ги наведува следните учества и трудови: 
 
•Bosilkovksa, S., Translation of Profane Language in Literature and in the novel „Varb 
by Saša Stojanović; 10th International Literature and Translation Festival “TINK-
TANK TOWN” – Leskovac, Serbia, Oct. 2016 

•3rd International Conference “Education across Borders” Education and Research across 
Time and Space (11th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid) Faculty of Education – 
Bitola, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Oct. 2016 

•3rd International Conference on English Language, British and American Studies; 
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International Balkan University (IBU) Skopje, Macedonia; Faculty of Languages, Department 
of English Language and American Studies (Elas); Skopje, May, 2016 

•Зајакнување на системот за континуиран професионален развој на наставниот кадар по 
англиски јазик согласно новите законски решенија и праилници; Работна средба 
организирана од Министерството за образование, Бирото за развој на образованието, во 
соработка со Британскиот совет во Македонија, Oкт. 2015 

•2nd International Conference on English Language, British and American Studies; 
International Balkan University (IBU) Skopje, Macedonia; Faculty of Languages, Department 
of English Language and American Studies (Elas); Skopje, May, 2015 

•Bosilkovska, S.: Simultaneous Interpretation; Conference EU Rabies SKOPJE 11-
13 JUNE 2012, CSF SIMULATION EXERCISE - REGIONAL DECISION-
MAKERS; OHRID, JUNE, 2012 

•Bosilkovksa, S.: Simultaneous Interpretation; Macedonian Civic Education Center; Balkan 
Region 
Workshop; Interethnic Civic Education; проект: Унапредување на меѓуетничките односи 
кај младината Bitola, March 2011 

•Bosilkovksa, S.: Simultaneous Interpretation;FREJA International Forum; Challenges of 
Mobility, Skopje, Nov. 2010 

•Bosilkovksa, S.: ECTS implementation in HE; One-day Seminar; Faculty of Technical 
Engineering, UKLO – Bitola; Bitola, Oct. 2005 

•Bosilkovksa, S.: participation with a paper presented at the MANU / DNUB & British-
Macedonian Association Symposium; Bitola, March 2002, 

•Ohrid 2004, two-day seminar for creative teaching 

•Skopje, May 1999, National Conference of English Language Teachers: "Teaching Methods 
for the 21st Century" at "Dimitar Miladinov" Primary School, Skopje, Macedonia (financed 
by SETREC & USIS) 

•Ohrid 1993, one-week seminar for EL teachers in secondary schools organized by SOROS and 
Republic Pedagogic Bureau 

•Skopje 1992, two-day Seminar , Republic Pedagogic Bureau 

•1991-2005, Bitola, all of the ELT one-day seminars and workshops organized by the 
Regional Pedagogic Bureau – Bitola 

•B Bojadžievska, M., Bosilkovska, S.,: The Negation in the English 
Version of William Shakespearebs “The Merchant of Venice” Compared with the 
Macedonian Translation of the Play by Dragi Mihajlovski 3rd International Conference 
“Education across Borders” Education and Research across Time and Space (11th Death 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) Faculty of Education – Bitola, University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola, October, 2016 
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•Bosilkovska, S.,Pejčinovska, M.,:The Accolade of Being Attentively Listened 
to; 3rd International Conference “Education 
across Borders” Education and Research across Time and Space 
(11th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid) Faculty of Education – Bitola, University 
“St. Kliment Ohridski” – Bitola, October, 2016 

•Neškovska, S., Bosilkovska, S.,: Students with Disabilities and ELT; 9th ELTAM 
Conference: ELTAM-IATEFL TESOL International 
Biannual, ReImagining Teaching: Rejuvenating and transforming classroom practices; 
Struga, 15-16 October, 2016 

•Petkovska, V., Bosilkovska, S., EL Teacher Traineesb Practical 
Work – an Achievable Objective or an Unattainable Challenge? 
3rd International Conference on English Language, British and American Studies; 
International Balkan University (IBU) Skopje, Macedonia; Faculty of Languages, Department 
of English Language and American Studies (Elas); Skopje, May, 2016 

•Bosilkovska, S., Spasov, Lj., Interpreting Translations; 2nd 
International Conference on English Language, British and American Studies; International 
Balkan University (IBU) Skopje, Macedonia; Faculty of Languages, Department of English 
Language and American Studies (Elas); May 29, 2015 

•Bosilkovska, S., Andonovska-Trajovska, D., Sound Alternations In Connected 
Speech; Horizons International Scientific Magazine University St. Kliment Ohridski - Bitola, 
2015 

•Andonovska-Trajovska, D., Bosilkovska, S.: Environmental 
Factors for Motivation of Creative Writing with Children in Elementary School; p. 14-
20 published in Teacher International Scientific Magazine; University St. Kliment Ohridski - 
Bitola, 2014 

•Bosilkovska, S., Januševa, V., Comparative analysis of the 
Macedonian and the Serbian as foreign languages for the students from one of the 
former Yugoslav republics (Компаративна анализа на македонскиот и српскиот јазик 
како странски јазици за студентите од поранешните југословенски републики) abstract 
accepted for the forthcoming 
International Conference “METODIČKI DANI 2013 – Kompetencije vaspitača za društvo 
znanja ” Kikinda. 25 Maj 2013 

•Bosilkovska, S.,: Education and Montage of Attractions – History and Culture, abstract 
accepted at International Conference 
„Education Across Borders� Florina, October 5-7, 2012. 

•Bosilkovska, S.,:Poetry Performance Linking Spaces, abstract approved by International 
Seminar on Contemporary British Literature 2010, English Osmania University Hyderabad 
India 
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• Koltovska, D., Bombol, K., The Impact Of Detector Placement On Signalized Intersection 
Performance, Traffic and Transportation Journal, Vol.21, N0,6, SCIE (Science Citation Index 
Expended) 2009, pp 387 - 397 

•Bosilkovska, S.,:Towards Composition Writing Skills Development, VI Autumn Scientific 
Conference of FPPE, Sofia, Bulgaria, 2008 

•Bosilkovska, S.,:Towards Expansive and Encompassing ALTM , 
International Conference on EDUCATIONAL TECHNOLOGIES Sliven, Bulgaria, 2008 

•Bosilkovska, S.,:Montage of Attractions, Symposium, Pedagogic Faculty – Skopje, R. 
Macedonia, 2006 

•Bosilkovska, S.,:Macedonian Dialects and The English Language, 
Symposium organized by British-Macedonian Association and Science and Arts Society, 
2002, Bitola, R. Macedonia 

•Bosilkovska, S.,:English Sounds Formation Teaching Importance, Second National 
Conference For ELT: "Teaching Methods for the 21st Century" at "Dimitar Miladinov" 
Primary School, Skopje, Macedonia (financed by SETREC & USIS) May 1999 Skopje, 

•Bombol.K., Koltovska, D., How to Make Our Streets “Livable” – Case Study,Suvremeni 
promet , Vol 31, 1-2, Zagreb, 2011, pp 129 – 133 

•Bombol, K. Koltovska, D., and Veljanovska, K., Application of Reinforcement Learning as a 
Tool of Adaptive Traffic Signal Control on Isolated Intersections, International Journal of 
Engineering and Technology, Vol. 4, No. 2, April 2012, pp 126-129 

•Koltovska Nechoska, D., Bombol, K., “Towards an Optimal Performance of Vehicles 
Actuated Signal Control Intersection”, ISEP 2007, Ljubljana 20 

 
 

4. Стручно-апликативна дејност и дејности од поширок интерес 
Стручно-апликативната дејност на кандидатот м-р Стела Босилковска ја 

сочинуваат нејзиното учество во разни семинари, округли маси и преведувачки 
активности, од кои се издвојуваат следните: 

•Методи на општественото истражување (Social Research Methods by Allan Bryman, 2012: 
fourth edition); Јануари, 2015 
•„Зборот на други јазици“, збирка на севкупната поезија и на преведувани песни Радован 

П. Цветковски 
•Есеј за крајот... на 2016; Небојша Вилиќ 
•„Подредена гостопримливост“ – драма од Трајче Кацаров 
•„Тужне шансоне“ – збирка поезија од Душан Гојков 
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•„Слово за словенопримерните поученија“ копревод со Нешковска С. на пленарен говор 
на Проф. Димитар Пандев 
•„УЧИТЕЉИ И УЧЕНИЦИ (од IX до XIV ВЕКА): софилошки и евхаристијски 

контекст“, Драгиша Бојовиќ 
•академски трудови и статии за електронското списание „ПРОВИНЦА“ – Словенија; 

 
КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатот м-р Стела 
Босилковска, може да се констатира дека таа ги поседува потребните услови, 
карактеристики и потенцијали за успешно реализирање на наставнообразовни и 
научноистражувачки активности.  

Научноистражувачката работа на  кандидатот  е верифицирана  преку објавените 
научни и стручни трудови.   

Имајќи го во предвид нејзиниот статус на докторант  и постигнатите резултати 
во досегашната работа произлегува дека кандидатот во целост ги задоволува условите  
за избор во звањето за коешто конкурира. 

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи ја 
предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија констатира дека 
кандидатот ги исполнува сите предвидени услови согласно Законот за високото 
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола и му предлага на Наставно-научниот совет на Педагошкиот Факултет- 
Битола да го избере м-р  Стела Босилковска за виш лектор од областа Учење на 
странски јазик и Преведување. 
  
 

    Битола         

24.05.2017 
 

 Рецензентска комисија: 

 

1. Доц. Д-р Бисера Костадиновска-Стојчевска 

 
2. Доц. Д-р Силвана Нешковска 

 
 

3.  Вонреден професор д-р Виолета Јанушева 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ  
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Кристина Петровска 

 
 
Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола бр 02-
185/12 oд  02. 05. 2017 година бевме определени за членови на комисијата за оценка на 
докторскиот труд со наслов „Педагошко-психолошките рефлексии на описното 
оценување во Р. Македонија“од кандидатот м-р Кристина Петровска. 

Врз основа на извршениот преглед и детална анализа на докторскиот труд, како и 
извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на авторот, Комисијата во 
состав од проф. д-р Љупчо Кеверески, проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проф. д-р 
Виолета Јанушева,  проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Цветко Смилевски го 
поднесува следниов 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 

Биографија 
 
 
М-р Кристина Петровска е родена на 24.07.1986 во Битола.  Средното образование 
завршува од  2001 - 2005 (средно образование),  во  ДСУ гимназија „Јосип Броз – Тито“ 
– Битола. На Педагошкиот факултет се стекнува со звањата Дипломиран учител  со 
среден успех 9,97 и  од 2009-2010 година Магистер по менаџмент во образование со 
среден успех 10.00. Учествува во голем број на домашни и  меѓународни конференции. 
Се јавува како автор на голем број рецензирани трудови  во домашни и странски научни 
списанија од областа на докимологија, мултикултурно образование, образовен 
менаџмент и сл. Кандидатката се јавува и како учесник во некои меѓународни проекти 
организирани од невладиниот сектор, во областа на образованието со што се стекнува 
со значајно професионално искуство. 
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1. Структура на трудот 
 
Приложениот докторски труд „Педагошко-психолошките рефлексии на описното 
оценување во Р. Македонија“ од кандидатот м-р Кристина Петровска ги содржи сите 
технички карактеристики на докторска дистертација, односно пишуван е на 
персонален сметач на вкупно 200 страници од кои 170 основен текст и 3 страници на 
ведена библиографија (65 извори) и прилози. Трудот е подготвен со стил на букви 
Times New Roman (со македонска подршка), формат А4, фонт 12 и големина на проред 
1,5.  

 
Во однос на содржината на текстот на трудот посебно се забележуваат 

следните структурни делови кои сочинуваат една функционална целина и тоа:  
 

Вовед 

I. Теоретски основи за концептот описно оценување 

2. Историски преглед на докимолошките почетоци 

3. Докимолошки искуства од други држави 

4. Концепциски основи на оценувањето во Р. Македонија 

5. Видови оценување 

6. Принципи на оценување 

7. Цели / функции на оценувањето 

8. Педагошко – психолошки рефлексии на описното оценување во Република 
Македонија 

9. Блумовата таксономија во функција на описното оценување 

II. Методологија на емпириско истражување 

1. Појава 

2. Проблем кој ќе се проучува/истражува 

3. Предмет на истражување 

4. Цели на истражувањето 

5. Задачи на истражувањето 

6. Мотив и оправданост за истражување 

7. Вид на истражување 

8. Истражувачка парадигма 

9. Варијабли во истражувањето 
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10. Хипотези на истражување  

11. Дополнително истражување 

12. Популација и примерок на истражување 

13.  Методи, постапки и инструменти на истражување 

14. Етика во истражувањето 

III Обработка на емпириски добиените резултати и верификација на хипотетскиот 
систем 

1. Приказ и интерпретација на резултатите на сите субјекти во истражувањето 

2. Приказ и интерпретација на резултатите од независните варијабли 

IV.Заклучок 

V. Предлог мерки за подобрување на процесот на описното оценување 

VI. Библиографски податоци 
 
 

2. Приказ и анализа на трудот 
 
Во воведот на докторскиот труд кандидатката прашањето го отвара на 

оценувањето на учениците кое отсекогаш претставува исклучително сензитивен, 
актуелен, значаен, индикативен и  континуирано присутен феноменво областа на 
образованието. Оценувањето е исклучитечно сложен динамичен содржинско и 
структурално композит на докимолошки процедури стратегии, концепи, односи, и 
активности кои му даваат автентичен педагошки печат. Неговите психолошко-
педагошка комплексност, видови, функции, рефлексии и реперкусии долго време 
продуцираат низа на  дивергентни ставови, погледи и сфаќања во однос на неговата 
општествена, институционална и индивидуална сензибилност.  Оценувањето како 
мултидимензионално детерминиран и условен феномен  со својата пре долга 
когнистивистичка ориентација е подложно на бројни забелешки поради неговата 
педагошка фунцкионалност. Во овој дел се навестува главниот теориски и 
истражувачки фокус, а тоа се: педагошко-психолошките рефлексии од воведувањето на 
описното оценување во нашата држава опсервирани од аспект на наставнциите, 
учениците и родителите како директни и индирекни субјекти во образовниот процес. 
Во теоретскиот дел, кандидатката дава преглед на дел од најзначајните теоретски 
сознанија, а кои се поврзани со процесот на оценување воопшто, но со посебно 
внимание на описното оценување како главен аспект на ова истражување. Посебно 
значајност во овој дел е што е претставена широка база на интернационални искуства и 
погледи во однос на различни аспекти на оценувањето со посебен акцент на описното 
оценување. Сепак, најголемиот акцент во овој дел е посветен на описното оценување во 
Република Македонија, преку запознавање со законите, критериумите и стадардите кои 
се однесуваат на овој дел од образовниот процес, но и со значаен осврт кон 
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педагошките и психолошките аспекти од воведувањето и реализацијата на овој вид 
оценување како релативно нова појава во нашата држава. Педагошко-психолошките 
рефлексии од воведувањето на описното оценување во нашата држава. 

Низ различни фокусни точки во овој дел  забележителна е   конфронтација на 
двата дуални концепти и тоа  бројчаното и описното оценување  кај различни автори 
кои во своите истражувачки трудови имаат претензии да ги оправдаат своите тези.   

Во методолошкиот пристап се претставени основите на кои што е поставена 
методологијата на истражуваниот проблем, од што може да се заклучи дека 
истражувањето по својата природа е квалитативно со квантификација на дело 
добиените податоци, при што се применети дескриптивниот метод, за опишување на 
постоечките состојби и варијабли во истражувањето, каузален метод, во функција на 
пронаоѓање на причинско – последична поврзаност помеѓу варијаблите. 
Во овој дел е поставена хипотетската истражувачка рамка и во кратки црти се 
презентираат основните цели и мотиви за истражувањето и како и каде тоа се 
реализира. Со користење на соодветни методи, техники и инструменти за истражување 
добиени се релевантни податоци, односно информации кои ги рефлектираат мислењето 
и искуствата на сите засегнати субјекти во воспитно-образовниот процес во врска со 
примената на овој начин на оценување. 

Во емпирискиот дел на трудот се прикажани резултатите од истражувањето, 
при што кандидатот прави анализа и интерпретација на податоците добиени од секој 
анкетен прашалник посебно, за наставниците, родителите и учениците, како и вкупна 
анализа на податоците е добиена со вкрстување на податоците добиени од различните 
инструменти. Како што кажува и самиот наслов во овој дел со помош на табели и 
графикони се презентираат резултатите добиени од ова истражување со дополнителна 
интерпретација со крајна цел потврдување или негирање на поставениот хипотетски 
систем. Врз основа на извршената анализа и интерпретација на резултатите од 
истражувањето кандидатката констатира дека постојат различни дивергентни ставови 
кај наставнциите, учениците и родителите во врска со различни аспекти и рефлексиите 
од примената на описното оценување. Емпириските наоди одат во насока на потреба од 
поголема стручна и научна опсервација и третман на описното оценување во Р. 
Макеоднија со оглед на потенцијалните педагошко-психолошки релексии кои ги има 
преминот кон описно оценување во нашата образовна практика. 

Апликативната вредност на ова истражување се гледа, пред се од 
остварувањето на основа цел  а тоа е да се понудат  (по) квалитетни педагошко-
едукативни решенија кои доведуваат до зголемување на институционалната ефикасност 
кои се во функција имплеметација на  принципите на  современите европски и светски 
научни и образовни  тенденции  кај нас  при тоа зачувувајќи ги автентичните 
педагошки вредности на сопствениот национален образовен идентиттет. Во исто време 
крајната опраданост  и вредност на трудот е ако тој укаже на постојаната потреба од 
зголемување на објективизацијата и  намалување на субјективизацијата на процесот и 
чинот на оценувањето во нашиот образовен систем. 

Крајниот производ на оваа тема се: предлог докимолошки интервенции кои се во 
функција на подобрувањето  на целокупниот процес на описното оценување  
претставува императивна потреба на сите субјекти во обазовниот процес. Од тие 
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причини овие теоретски перцепции и наоди во трудот на креаторите на образовната 
политика треба да му послужат како иницијални импулси во процесот на 
редизајнирање, реконцептуализација и рекомпонирање на постојните општестсвени, 
институционални и индивдуални механизми, концепти,  претпоставки  во насока на 
иновирање на системот на оценување. Предлог мерките се  резултат на согледување на 
резултатите од истражувањето како и  теоретските сознанија за описното оценување, но 
овој пат насочени кон конкретни практични совети околу унапредувањето на 
практиката на описното оценување во образовниот систем во РМ. 

 
 
 

3. Оценка и предлог за трудот 
 

Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека приложениот 
ракопис на трудот дава свој придонес во изнаоѓање на (по) квалитетни педагошко-
едукативни решенија кои доведуваат до зголемување на институционалната ефикасност 
во оценувањето. Тоа во исто време имеративно ја налага потребата за имплеметација на  
современите принципи на  европските и светските тенденции во оценувањето при тоа 
зачувувајќи ги автентичните педагошки вредности на постојните докимолошки 
процедури на оценување во Р. Македонија. Со оглед на тоа што не постои 
репрезентативна и комплетна дијагностичка студија која ги испитува рефлексиите од 
примената на описното оценување во основното обраование овој труд има претензии да 
иницира повеќе теоретски и емпириски дилеми кои се присутни  кај релевантните 
субјекти во педагошката теорија и практика во Република Македонија. На тој начин, 
овој труд претставува значаен придонес за образовната наука и со тоа во висок степен 
ги исполнува критериумите за докторска дисертација. Поради тоа, Комисијата има чест 
на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет да му предложи да го усвои овој 
Извештај и да ја закаже неговата јавна одбрана.  
 
Во Битола        
мај, 2017 

 
Комисија, 
 
Проф. д-р Љупчо Кеверески, ментор 
 
Проф. д-р Јове Димитрија Талевски 
 
Проф. д-р Виолета Јанушева 
 
Проф. д-р Татјана Атанасоска 
 
Проф. д-р Цветко Смилевски 
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ИЗВЕШТАЈ 

за оцена на докторска дисертација 
 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, на предлог на 
Наставничкиот совет за постдипломски студии, на седницата одржана на 02.05 2017 
година, донесе Одлука број 02-185/10 за формирање комисија за оцена на докторската 
дисертација со наслов „Бројот и структурата на лицата со интелектуална 
попреченост во функција на планирањето на образованието и рехабилитацијата 
на овие лица“, изработена од м-р Христо Георгиевски.  

Комисијата заоцена, во состав: проф.д-р Ристо Петров, проф.д-р Љупчо 
Кеверески, проф.д-р Јове Димитрија Талевски, проф.д-р Татјана Атанасоска и проф.д-р 
Деан Илиев,до Наставно-научниот совет го доставува следниов 

 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 

 Докторската дисертација на кандидатот м-р Христо Георгиевскисо наслов 
„Бројот и структурата на лицата со интелектуална попреченост во функција на 
планирањето на образованието и рехабилитацијата на овие лица“елаборира мошне 
актуелна проблематика која е значаен сегмент за образованието, посебно во доменот на 
работа со лица со интелектуална попреченост.   

Дисертацијата е самостоен труд, кој претставува современа, научна студија 
презентирана на 212 страници, структурирана во четири групи прашања (теоретски 
пристап кон проблемот, методологија на истражувањето, резултати од истраживањето 
со дискусија, заклучни согледувања).На крајот ја презентира литературата која ја 
користи, како и прилозите. Литературата која е користена за изработката на 
докторската дисертација е составена од 146 библиографски единици,претставувајќи дел 
од актуелни тематски ракописи произлезени од голем број научноистражувачки студии 
и проекти реализирани во повеќе земји во Европа. 

 Првиот дел од докторската дисертација, Теоретски пристап кон проблемот на 

истражување, презентиран е во четири тематски единици. Истиот претставува мошне 
солидна теоретска елаборација и дефинирање на проблемот на истражување. 
Кандидатот во овој дел укажува на лицата со интелектуална 
попреченостниздефинициите и класификацијата на овие лица. Посебно се задржува на 
теориите и периодите во развојот на децата, општите карактеристики на развојот, кои 
ги елаборира низ неколку прашања.Понатаму, кандидатот се задржува на образовните 
карактеристики и однесувања на овие лица, па се надоврзува на едукативните 
можностина учениците со интелектуална попреченост. Кон крајот на овој дел од 
докторскиот труд, кандидатот укажува на лицата со интелектуална попреченост кои се 
предмет на нашето истражување и уште поконкретно на нивните карактеристики и 
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можности за образование и рехабилитација.  На самиот крај од овој дел, кандидатот 
укажува на распространетоста на лицата со интелектуална попреченост во општата 
популација, притоа презентирајќи резултати од повеќе земји во светот. 

 Во втората група прашања кандидатот зборува за образованието на лицата со 
интелектуална попреченост во Република Македонија. Укажува дека првиот 
организиран воспитно-образовен тренинг на деца со интелектуална попреченост датира 
од почетокот на учебната 1950/1951 год. Вториот чекор во диференцирањето на 
едукативниот процес започнува со формирање на специјални паралелки за деца со 
интелектуална попреченост при редовните основни училишта. Така во учебната 1953/54 
год. била формирана првата специјална паралелка при редовното основно училиште 
„Коле Канински“- Битола. Во третата фаза која започнува во шеесеттите години, биле 
направени првите практични зафати за целосно следење, поврзување и унапредување на 
процесот на образование и во овој временски период, било формирано и првото 
специјално основно училиште во Македонија, „Марко Цепенко“, Прилеп во учебната 
1966/67; веднаш потоа и специјалното основно училиште „Макаренко“, Битола во 
учебната 1967/68, после што следи отворањето на училиштата во Скопје (1971/72) и 
Велес во учебната 1972/73 год. 

Образовните определби содржани во Уставот на Република Македонија, Законот 
за основно образование, анализите за развјот на основното образование и воспитание во 
Република Македонија и задолжителното образование во развиените земји во светот, се 
фундаменталните определби врз кои се градат основите за планирање на воспитно 
образовната дејност во основното училиште. При конципирањето на системот на 
основното образование и воспитание во Република Македонија земени се предвид 
сознанијата од Советот на Европа и други меѓународни организации кои се однесуваат 
на образовниот систем. 

Во третата група прашања кандидатот зборува за инклузивното образование, па 
нагласува дека современите трендови се движат во насока децата со пречки во развојот 
да се вклучуваат во редовните основни училишта, секако каде што тоа е можно. За 
таков чекор, неопходно е прилагодување на постоечките модели на образование во 
редовните основни училишта на способностите на децата кои ќе бидат инклузирани. 

Инклузивното образование како интегрална компонента овозможува соодветна 
едукација за сите, ги распознава и почитува различните способности и потреби, 
вклучувајќи ги различните стратегии на учење. Еден од главните аргументи во прилог 
на ова е тоа што воспитанието и образованието на овие деца е интегрален дел од 
општиот образовен систем.  

Во член 8 од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост се истакнува да 
се подигне свеста за потребата од „промовирање на почитувањето на правата на 

лицата со попреченост, на сите нивоа од образовниот систем, вклучувајќи ги сите 

деца од најрана возраст„. Инклузијата е составен дел од остварувањето на правото на 
образование (член 24) со цел „...лицата со попреченост да имаат пристап до 

вклучително квалитетно и бесплатно основно и средно образование на еднаква основа 

со другите во заедниците во кои живеат; разумно приспособување на индивидуалните 
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потреби; лицата со инвалидност да ја добијат потребната помош во рамките на 

општиот образовен систем за да се поедностави нивното ефикасно образование; 

мерки за индивидуална подршка во средините со максимален академски и социјален 

развој, доследен на целите на потполно вклучување„. 

На самиот крај од овој дел, насловен како релевантни истражувања, кандидатот 
презентира истражувања од областа која и тој ја третира, преку кои, во понатамошниот 
тек од докторскиот труд кандидатот прави определени споредувања. 

 Во вториoт дел од дисертацијата, Методологија на истражувањето, објаснета 
е методолошката поставеност на истражувањето, притоа јасно дефинирајќи ги 
предметот, целите, задачите на истражувањето, хипотетската рамка и методолошкиот 
приод. 

Точниот број на лицата со пречки во развојот во Република Македонија не е 
познат, бидејќи се уште не постои изграден систем за водење соодветна евиденција и 
статистика па засега таа во нашата земја е само делумно регулирана со Правилникот за 
распоредување и евиденција на деца попречени во развојот, но постојат низа отворени 
прашања во детекцијата, во регистрацијата, во пријавувањето, во евиденцијата и во 
статистичката обработка. Оттука, очекуваме дека ова истражување ќе ни овозможи 
подобар увид во проблемот што не интересира и ќе ни ги приближи уште повеќе 
појавите и процесите кои во него се одвиваат. 

Целта на истражувањето е да се утврди бројот и состојбата на лицата со 
интелектуална попреченост. Колку од овие лица се опфатени во редовниот воспитно- 
образовен процес односно колку се вклучени во процесот на инклузија, на која возраст 
се вклучени во процесот на инклузија, да се утврди каде е позастапен процесот на 
инклузија (во одделенската или предметната настава), дали е вклучен дефектолог и др. 
Да се утврди ставот на наставниците и родителите за процесот на инклузија. 

Кандидатот ја поставува општата хипотеза која гласи: Се претпоставува дека 
бројот и структурата на лицата со интелектуална попреченост влијае на планирањето на 
образованието и рехабилитацијата на овие лица. Покрај општата, наведува и 23 посебни 
хипотези, низ кои ги бара одговорите на многу прашања. 

Во текот на истражувањето кандидатот ги користи следните методи: 

Дескриптивна метода, за да се обработат податоците од истражувањето и да 
сеанализираат во сооднос, односно за да се согледа причинско-последичната 
поврзаност,  што покрај собирање, средување, обработка и презентација на податоците 
вклучува и интерпретација на податоците од истражувањето и изведување заклучок. 
Овој метод се користи со цел да се опишат релевантните врски и односи на појавата 
што се истражува со појавата што е причина или последица на нејзиното јавување, 
односно се користи за опишување на односот меѓу видот и степенот на попреченост, 
хронолошката возраст, пол и др. Каузална метода, за да се запознаат законитостите на 
појавата која е предмет на истражување и да се утврдат причинско-последичните врски 
меѓу конкретните варијабли на истражувањето.   

Во третиот дел, Резултати од истражувањето со дискусија, кандидатот прави 
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анализа на резултатите со богат илустративен материјал, притоа дискутирајќи ги и 
споредувајќи ги добиените резултати со други релевантни истражувања. Анализата на 
теоретските расправи и емпириските податоци, до кои е дојдено во истражувањето, 
упатуваат на следниве заклучни согледувања: 

- Првата посебна хипотеза која гласеше дека лесната интелектуална попре-
ченост е позастапена во однос на другите подкатегориие потврдена. Од 
вкупниот број на лица со интелектуална попреченост кој изнесува 9964, 
најфреквентна е лесната, следува тешката, потоа умерената и длабоката 
интелектуална попреченост. 

- Следните четири хипотези кои укажуваат дека интелектуалната попреченост 
е повеќе присутна кај машкиот пол; потоа дека е најзастапена на возраст од 
11-15 години и дека во поголем број случаи не е проследена со дополнителни 
попречености, се потврдуваат, исто како и посебната хипотеза дека во 
поголем дел лицата со попреченост живеат во градовите. 

- 70 % од инклузираните ученици се од машки пол и поголем дел од нив 
живеат во градска средина. Ова се резултатите од шестата и седмата 
хипотеза, кои се потврдени. 

- Се претпоставува дека инклузираните ученици се категоризирани. Осмата 
хипотеза само делумно се потврдува. Следната, деветата не е потврдена, и 
таа укажува на фактот дека за поголем број ученици не се изработува 
индивидуален образовен план. 

- Само делумно е прифатена следната, десетата хипотеза. Поголем дел од 
испитаните наставници се изјасниле дека учениците со попреченост не се 
прифатени од другите ученици. Секако дека оваа состојба би се подобрила во 
колку во процесот на инклузија бидат вклучени дефектолози. Меѓутоа, од 
155 наставници, само 22,6 % одговориле дека е вклучен дефектолог. Со ова 
не е потврдена единаесетата хипотеза. Исто така, осумнаесетата хипотеза е 
потврдена, бидејќи и наставниците и родителите се единствени во мислењето 
дека учениците во редовното одделение треба да бидат подготвени за да 
прифатат деца со посебни потреби. 

- Има потреба од перманентна едукација на наставниот кадар. Меѓутоа, 
резултатите укажуваат дека на овој план не е доволно сторено, па оваа, 
дванаесетата хипотеза не е потврдена. Тринаесетата хипотеза укажува дека 
има потреба од подобрување на нивото на соработка помеѓу наставниците и 
стручните служби во училиштата. Четиринаесетата хипотеза е потврдена: од 
добиените податоци можеме да заклучиме дека најголем број од наставниот 
кадар (74,2%) и родителите (52,2%) одговориле дека предуслов за 
вклучување на децата со посебни образовни потреби во редовното училиште 
е присуството на дефектолог. 

- Најголем број од анкетираните наставници (66,5%) и родители (62,2%) 
одговориле потврдно, негативно одговориле 20,6% од наставниците и 26,7% 
од родителите, а само 12,9% од наставниците и 11,1% од родителите се 
неодлучни по оваа прашање. Ова се резултатите од петнаесетата хипотеза, 
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која е потврдена, а гласеше: се претпоставува дека наставниците и 
родителите имаат позитивен став за тоа дека децата со посебни потреби треба 
да посетуваат редовно училиште, само ако со тоа добиваат, а другите деца 
ништо да не губат. 

- Наставниот кадар во училиштата треба да бидат подготвени за инклузија. Во 
голем процент ова е мислењето на наставниците и родителите, со е потврдена 
шеснаесетата хипотеза. Во следната, седумнаесетата хипотеза, наставниците 
и родителите се единствени и во мислењето дека наставниот кадар вклучен 
во процесот инклузија треба да биде повеќе платен. 

- Се претпоставува дека наставниците и родителите имаат позитивен став за 
тоа дека наставниот кадар треба да примени оптимално педагошко влијание 
на децата со посебни образовни потреби со цел да не ги оптеретат. Ова е 
мислењето на најголем број од анкетираните наставници (74%) и родители 
(78,9%), со што и деветнаесетата хипотеза се потврдува. Се потврдува и 
дваесетата хипотеза, а таа гласеше дека се потврдува дека наставниците и 
родителите имаат позитивен став по прашањето дека училиштата кои немаат 
соодветни услови и кадар, не треба да запишуваат деца со посебни образовни 
потреби.  

- Најголем број од анкетираните наставници (59,4%) и родители (68,3%) 
одговориле дека наставниците во редовните училишта не се стручни за 
работа со деца со посебни потреби (хипотеза број 21). 

- Во одделението во кое е прифатено дете со посебни потреби, бројот на 
ученици треба да биде намален. Ова е став на наставниците и родителите, 
искажан во хипотезата 22. Наставниците и родителите се едногласни и во 
мислењето дека во секое одделение во кое е вклучено дете со посебни 
потреби, мора да биде вклучен и дефектолог. 

- Од досега потенцираното, општ е заклучокот кој произлезе од општата 
хипотеза, која всушност претставува единство на сите претходни хипотези, 
од кои поголемиот број се потврдени, со што се потврдува основната 
хипотеза која гласи:се претпоставува дека бројот и структурата на 

лицата со интелектуална попреченост се во функција на планирањето 

на образованието и рехабилитацијата на овие лица.  

 

Со ова истражување се добиени многу информации и изведени се многу 
заклучоци кои предизвикуваат различни асоцијации, отвараат многу прашања, а 
неретко и сугерираат на многу решенија. Испитаниците во ова истражување дадоа 
многу предлози и сугестии, од кои повеќето беа добро формулирани, убедливо 
образложени и оправдани. Кога само дел од нив би се усвоиле и реализирале, системот 
би функционирал многу подобро. 

 На самиот крај на докторската дисертација, кандидатот нуди и соодветни 
предлог мерки за надминување на наведените негативности. 

 Наведените предлози се од различна природа – некои се однесуваат на 



72 

 

 

 

концепциски прашања, други на техничко- организациски, на кадровски и прашања 
поврзани со едукација и доедукација. За некои решенија потребна е законска форма, за 
некои се доволни подзаконски акти, а дел бараат промени во програмите за работа. 
Секако овде не се изложени сите предлози и идеи со кои кандидатот се соочи во 
рамките на истражувањето, туки само оние кои се поврзани со резултатите од 
истражувањето. Некои од нив се темелат на податоци, а дел се дискутабилни идеи, 
отворени прашања за кои може да се дискутира. Во секој случај, ова истражување ја 
наметнува потребата од широка дебата кога станува збор за реформи во системот на 
образованието и рехабилитацијата на лицата со интелектуална попреченост. 

 

Методолошки недостатоци. Истражувањето е усогласено со принципите на 
истражувачката работа. Сепак, потребно е да се споменат некои ограничувања и 
недостатоци кои би можеле да имаат влијание на резултатите, а за кои мораме да 
водиме сметка при нивното интерпретирање.  

Примерокот во истражувањето беше пригоден и поради тоа заклучоците 
неможат да се генерализираат, но бројот на испитаници не го определува квалитетот на 
истражувањето. Другнедостаток може да бидат применетите инструменти. Многу често 
се наведува дека скалата на самопроцена не е одраз на вистинската состојба на 
испитаникот, туку одговорите зависат од тоа колку добро испитаникот се познава себе 
си и колку има увид во своите мисли, чувства, вредности и однеување.На одговорите 
може да влијае социјалната пожелност на некој одговор како и интимноста на 
поставените прашања.  

Овие недостатоци кандидатот се обиде да ги намали со помош на упатството во 
кое е нагласено дека нема точни и неточни одговори, дека испитуваните мисли, 
чувства, вредности и однесувања се карактеристични за сите во помала или поголема 
мера и дека увид во нивните одговори нема да има никој освен истражувачот и дека 
податоците ќе се користат исклучиво за научни цели.  

 Во секое истражување важна е мотивацијата на испитаниците која во 
спроведеното истражување кај некои учесници беше прилично ниска. Поради тоа, 
некои можеби биле невнимателни при давањето одговори, можеле да даваат одговори 
по случаен избор или да препишуваат еден од друг. 

 

 

Заклучок и предлог 

Ова истражување  на м-р Христо Георгиевски е прво од ваков тип во Република 
Македонија, а и пошироко.  

Докторската дисертација на кандидатот м-р Христо Георгиевскисе одликува со 
добро поставена теоретска рамка на истражувањето и со коректен методолошки приод. 
Мноштвото податоци се логички подредени, прецизно формулирани и јасно прикажани. 
Кандидатот покажа дека е способен теоретски да мисли и успешно да го насочува 
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развојот на ефективното врзување, успеа да ги обедини теоретскиот, истражувачкиот и 
апликативниот приод и да направи концепциски и емпириски добро поставен и 
самостоен труд. 

Врз основа на прикажаната анализа и оцена на докторскиот труд, Комисијата 
констатира дека докторскиот труд во целост ги задоволува критериумите и барањата 
кои се потребни за успешно изработена докторска дисертација. 

Комисијата има задоволство и чест да му предложи на Наставно-научниот совет 
на Педагошкиот факултет во Битола да ја прифати позитивната рецензија на 
докторската дисертација под наслов: „Бројот и структурата на лицата со 
интелектуална попреченост во функција на планирањето на образованието и 
рехабилитацијата на овие лица“, изработена од м-р Христо Георгиевски,и да 
одобри усна јавна одбрана на трудот. 

Битола, 22.05.2017 год.   Комисија 

 
Проф. д-р Ристо Петров  

 
Проф. д-р Љупчо Кеверески 

 
Проф. д-р Јове Димитрија Талевски 
 
Проф. д-р Татјана Атанасоска 
 
Проф. д-р Деан Илиев 
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 

ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ АСИСТЕНТ-ИСТРАЖУВАЧ ВО ЈНУ 
ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА  КУЛТУРА –  ПРИЛЕП 

 
 

Во согласност со распишаниот јавен конкурс за избор во соработничко звање 
асистент-истражувач, Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп, на 
седницата одржана на 19.04.2017 година, донесе одлука за формирање на рецензентска 
комисија за оценка на пријавата бр. 04-125/1 од 07.04.2017 година поднесена од 
кандидатот м-р Орданче Петров во состав д-р Елица Манева, редовен професор,  и д-р 
Марјан Јованов, вонреден професор и д-р Бранислав Ристески, научен советник 

По извршената анализа на доставените материјали, рецензентската комисија има 
чест на Советот на ЈНУ Институт за старословенска култура-Прилеп да му го достави 
следниов 
 

                                             И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

На конкурстот, објавен во дневните весници „Дневник“ и „Коха“ на ден 5 април 
2017 година, за избор во соработничко звање асистент-истражувач, благовремено се 
пријави кандидатот, м-р Орданче Петров.  
 
 

1. Биографски податоци 
 Орданче Петров е роден на 05.01.1989 година во Неготино каде што завршил 
основно и гимназиско образование. 
 Во 2011 година дипломирал на насоката Арехологија на Институтот за историја 
на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје со просечен 
успех 9,30. 

Во периодот 2011-2013 година е студент на последипломски студии при што ги 
положи сите задолжителни и изборни испити со просечна оценка 10,00. На 8.јули 2013 
година кандидатот успешно ја одбранува магистерската работа под наслов 
„Археолошки потврди за постоење на средновековни фрлачки постројки од 
територијата на Република Македонија (Осврт на методите на реконструктивна и 
експериментална археологија)“. 

Од 2013 година до денес е студент на школата за докторски студии на УКИМ, на 
Институтот за историја на уметноста и археологија при Филозофски факултет – Скопје.  
 Дополнително образование и соодветни сертификати има од следните области: 

- Современи археолошки методи (март – јули 2011) – Универзитет во Љубљана; 
- Курс за конзервација и реставрација на антички мозаици (Roman Forum Stobis 

2008) кај проф. Ѓ. Камарата (Италија). 
- Школа за изработка на мозаици – 2011 година (академик Газанфер Бајрам, проф. 

Франко Шиорили). 
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На 01.07.2013 година кандидатот е избран во соработничко звање помлад 
асистент – истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп. 

На 04.11.2013 година кандидатот е избран во соработничко звање асистент-
истражувач во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп, каде што со голема 
посветеност ги извршува работните задачи. 

 
 
2. Научно-истражувачка и стручна дејност 
Кандидатот м-р Орданче Петров како член на научноистражувачки проекти од 

областа на теренските археолошки ископувања учествувал во десетина кампањи на 
територијата на Република Македонија, како и на ископувања во Полска. 

 
За одбележување се и неговите публикувани трудови и тоа: 
- Petrov O., (2012) – Stobis Vetere Urbe, Serilia n.5, Sveuciliste u Zadru, Zadar, p.22-

23.  
- Petrov O., (2012) – Some New Viewpoints on the Early Christian Centre of Emona, 

Serilia br. 6, Sveuciliste u Zadru, Zadar p. 
- Петров О., (2012) – Средновековни опсадни постројки, САЗ АКСИОС, Скопје. 
- Петров О., (2012) – Постројките што фрлаа камења и карпи во Миракулите на 

Св. Димитрија Солунски, Патримониум.мк 11-12: 73-78.  
- Петров О., (2014) - Средновековните каменофрлачки постројки од тврдината 

Просек во списите на Никита Хонијат, Историја год. XLIX, N 1: 137-146. 
- Petrov O., (2015) - On the Life and Deeds of Profesor Elica Maneva, Folia 

Archaeologica Balkanica III, 19-25 
- Петров О., (2015) - Библиографија на проф. д-р Елица Манева, Folia 

Archaeologica Balkanica III: 27-37. 
- Petrov O., Manolović R., and J. Trpčevska. (2015) - Mail from Treskavec: 

Contribution to the Study of Medieval Mail Armour, Folia Archaeologica Balkanica 

III: 569-590. 
- Петров О. и Д. Темелкоски. (2015) - Проектил од каменофрлачка постројка од 

археолошкиот локалитет „Бедем“ с. Чепигово (Стибера), во Slowianskie teksty 

kultury. Kontynuacje samokowskie II.Словенски културолошки текстови. 

Самоковски континуации 2, ур. Zvonko Dimovski, Eli Lučeska и Patryk Borowiak. 
Познањ-Прилеп : Institu Filologii, Институт за старословенска култура – Прилеп, 
119-128. 

- Петров О., (2016) - Библиографија на списанието BALCANOSLAVICA  том 1-44 
(1971-2015), Balcanoslavica 45, 1-2: 159-207 

- Manojlovic R., Trpcevska J., Petrov O. and B. Rizov. (2017) - Analysis of Medieval 
Mail Armour – Archaeological Remains from the Prilep Monastery Treskavec, 
International Journal of Engineering Research and Development, vol. 3, Iss. 2: 40-47. 

 
Кандидатот во изминатите години успешно раководи со теренски археолошки 

истражувања на неколку локалитети во земјата, а од негов посебен интерес е 
културниот комплекс Стенае-Просек-Демир Капија, каде во најголема мера се насочени 
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неговите истражувања.  
 Раководител на стручни проекти од археологијата:  
- Кале-Стрезов Град, с. Челевец, Сондажни археолошки истражувања, Септември 
2015 
- Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Ноември 2015 
- Маркова Кула, с. Корешница, Систематски археолошки истражувања, март-април 
2016 
- Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Ноември 2015 
- Маркова Кула, с. Корешница, Систематски археолошки истражувања, март-април 
2016 
- Китино Кале – Кичево, Сондажни археолошки истражувања, Јуни-Јули 2016 
- Кале Стрезов Град, с. Челевец, Систематски археолошки истражувања, Септември-
октомври 2016 
- Црквиште, с. Корешница, Сондажни археолошки истражувања, Ноември-декември 
2016 
 

3. Други стручни активности 
Кандидатот активно учествува во работата на неколку стручни и научни 

списанија од областа на археологијата во Р Македонија и тоа: 
Во Списанието Folia Archaeologica Balcanica том III (2015) во исдаваштво на 
Филозофски факултет во својство на Технички уредник и секретар. И во списанието 
Balcanoslavica за броевите 40-44; 45, 1-2; 46, 1 (2015-2017) во издаваштво на ЈНУ ИСК-
Прилеп во својство на Технички уредник, секретар и задолжен за техничката и 
компјутерска припрема. 
 

Покрај во списанија, кандидатот учествувал во подготовката на зборникот на 
трудови 105 години од раѓањето на Јозеф Обрембски (2013) во издаваштво на ЈНУ 
ИСК – Прилеп, и Универзитет Адам Мицкиевиќ – Познан, во својство на Секретар и 
задолжен за техничката припрема и комјутерската обработка. 

 
Учествува и е автор и ко-автор на неколку изложби на разни тематики и тоа:  
Изложба на мозаици од проектот “Едукативна работилница за изработка на 

мозаици“, организатор САЗ Аксиос, својство  на Претседател на организациски одбор,
 16.12.2011 

Изложба на макети на средновековни опсадни постројки, организатор САЗ 
Аксиос, Претседател на организациски одбор, 24.12. 2012 

Изложба на фотографии „Временски огледи“, организатор  ЈНУ ИСК-
Прилеп, Член на организациски одбор, 08.05. 2015 

Годишна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република 
Македонија (2015), организатор УЗКН, автор за делот на арх. лок. Китино Кале – 
Кичево, 30.12. 2015 

10-та јубилејна изложба : Капитални проекти во археологијата на Република 
Македонија (2006-2016), организатор УЗКН, автор за делот на арх. лок. Маркова Кула – 
Демир Капија, 28.12. 2016 
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Изложба на фотографии „Иванки“, организатор ЈНУ ИСК – Прилеп, автор на 
фотографии 

Изложба на фотографии „Цркви и Тврдини“, организатори Дом на култура 
„Мирка Гинова“ – Демир Капија,  ЈНУ ИСК-Прилеп, НУ Археолошки музеј на 
Македонија – Скопје, автор 10.02.2017 

 
 

Неговите познавања и компјутерско-софтверска оспособеност (MS Office, 
Photoshop, Corel Draw, 3D Max, Maya) доаѓаат до израз при физиономирањето на 
неколку археолошки монографии, уредувањето на музејски збирки (Демир Капија, 
Музејска збирка на Филозофски факултет итн.) и дигитализација на археолошката 
документација на неколку локалитети. 

 
4. Завршни согледувања 

 Кандидатот м-р Орданче Петров со своите високи оценки на додипломски (9,30) 
и последипломски (10,00) студии, завидното учество во археолошките ископувања во 
Македонија и странство, објавени научни трудови кај нас и надвор од Македонија 
дополнително успешно завршени археолошки школи, семинари и изложби, како и 
успешно изготвената магистерска работа се покажува како успешен млад истражувач 
од областа на археолошката наука.  
 
 

                       З А К Л У Ч О К 
 

Рецензионата комисија за избор во соработничко звање на асистент-истражувач 
во ЈНУ Институт за старословенска култура – Прилеп темелно, совесно и 
професионално ги разгледа пристигнатите материјали и во Заклучните согледувања за 
кандидатот ги изнесе квалитетите и доблестите на неговото CV. Во досегашниот 
ангажман како помлад асистент м-р Орданче Петров покажал исклучителна 
посветеност и професионалност  кон извршувањето на работните задачи и максимално 
коректен однос кон колегите. 

Врз основа на претходно изнесените констатации, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот, м-р Орданче Петров, ги исполнува сите потребни услови, 
предвидени во конкурсот за избор во асистент-истражувач, поради што на Советот на 
ЈНУ ИСК – Прилеп му предлага да го избере за соработник во звање асистент-
истражувач во ЈНУ ИСК – Прилеп.  

 
 
    Рецензентска комисија: 
 
                                                Д-р Елица Манева, редовен професор с.р. 
                                                Д-р Марјан Јованов, вонреден професор с.р. 
                                                Д-р Бранислав Ристески, научен советник с.р. 
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РЕФЕРАТ 
 

ЗА ИЗБОР НА ПОМЛАД АСИСТЕНТ - ИСТРАЖУВАЧ  
ВО ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – ПРИЛЕП 

 
Со одлука за формирање рецензиона комисија, донесена на седницата на Советот на 
Институтот за старословенска култура одржана на 19. 04. 2017 година, избрани сме за 
членови на Рецензентската комисија за подготовка на Извештај за избор на помлад 
асистент – истражувач. На распишаниот конкурс (јавен конкурс од 05. 04. 2017 година), 
своја апликација достави кандидатката Ивона С. Панџак, дипломиран историчар на 
уметноста, магистрант на Институтот за историја на уметноста и археологија при 
Филозофскиот факултет во Скопје. По разгледувањето на целокупната документација, 
рецензентската комисија во состав: д-р Елизабета Димитрова-редовен професор, д-р 
Иван Заров–научен советник и д-р Атанас Атанасоски-виш научен соработник има чест 
на Советот на Институтот за старословенска култура – Прилеп да му го поднесе 
следниов   
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

o Биографски податоци за кандидатката 

Кандидатката Ивона С. Панџак е родена на 28. 09. 1981 година во Охрид, кадешто 
го завршила своето основно и средно образование. Во 2001 година, таа се запишала 
како редовен студент на Институтот за историја на уметноста и археологија на 
Филозофскиот факултет во Скопје, каде во 2005 година, со одбраната на нејзиниот 
дипломски труд, го заокружила и високото образование (просечна оцена – 8, 37). По 
завршувањето на студиите, Ивона Панџак се стекнала со звањето – дипломиран 

историчар на уметноста со археологија. Во 2007 година, кандидатката се запишала 
на последипломски студии по историја на уметноста, насока – Средновековна 
уметност на Институтот за историја на уметноста и археологија, каде ги исполнила 
своите обврски положувајќи ги сите предвидени испити, со просечна оцена – 9, 17. 
Во 2010 година, Ивона Панџак ја пријавила и темата на нејзиниот магистерски труд 
со наслов Илустрацијата на циклусот на Христовите чуда и поуки во 

палеологовското сликарство на македонската територија. Предложената тема е 
прифатена од Советот на последипломски студии на Институтот за историја на 
уметноста и археологија и проследена до Наставно-научниот совет на 
Филозофскиот факултет, кој одобрил нејзината понатамошна работа. За ментор на 
магистерскиот труд е определена проф. д-р Елизабета Димитрова.  
 
o Наставен ангажман на кандидатката 

Кандидатката за избор во звањето помлад асистент – истражувач, Ивона Панџак е 
дел од младиот истражувачки кадар на Институтот за старословенска култура – 
Прилеп од 2013 година. Претходно, таа го остварувала својот работен ангажман 
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како дел од наставниот колектив на Европскиот универзитет во Скопје, каде во 
периодот од 2008 до 2013 година била вклучена во реализацијата на поголем број 
наставни активности и предмети, во звањето помлад асистент. Притоа, таа ги 
обавувала сите задачи поврзани со семинарските активности и студентските 
предмети по девет предмети (курсеви), што само по себе говори во прилог на 
нејзиниот интензивен ангажман околу студентските обврски и нивната перманентна 
едукација. Исто така, како помлад асистент во Европскиот универзитет (насока – 
Уметност и дизајн), Ивона Панџак ги изведувала и колоквиумските проверки на 
студентите, нивните испити, како и задолжителните консултации со забележителен 
успех и со многубројни пофалби. Во тој контекст, обемниот и мошне одговорен 
наставен ангажман на кандидатката Ивона Панџак опфаќал предмети од областа на 
теориската подготовка на студентите (Историја на уметноста 1 и 2, Хералдика и 
инсигнии, Историја на костим), курсеви од сферата на нивната професионална 
подготовка (Историја на дизајн 1 и 2, Стилови во ентериер), како и од доменот на 
нивната непосредна практична обука (Индустриски дизајн 1 и 2). Имајќи увид во 
начинот на организацијата и реализација на наставните активности на Ивона Панџак 
во текот на петте академски години од нејзината работа на Европскиот универзитет 
(2008 – 2013), членовите на Рецензентската комисија може да ја потврдат нејзината 
креативност во конципирањето на вежбите и семинарските задачи, одговорноста и 
професионализмот во изведувањето на испитите, како и кооперативноста со своите 
помлади колеги. Тоа го потврдуваат и годишните студентски анкети за евалуација 
на наставниот кадар на Европскиот универзитет, во кои Ивона Панџак постојано 
добивала одлични оцени за нејзиното дидактичко искуство и за соодветниот 
методолошки приод кон наставата.  
 
o Истражувачка дејност, проектни активности и авторски придонеси – индикатори 

за научната и стручната компетентност и успешност на кандидатката 

Во рамките на своите континуирани научни и истражувачки активности, 
кандидатката Ивона Панџак се наоѓа во последната, финална фаза од подготовката 
на својот магистерски труд со наслов  Илустрацијата на циклусот на Христовите 

чуда и поуки во палеологовското сликарство на македонската територија, кој го 
подготвува последните шест години. Истражувајќи седум значајни фрескоансамбли 
на македонската територија од средновековната епоха, Ивона Панџак ги анализира 
не само нивните програмски, иконографски, стилски и естетски квалитети, туку и 
нивните сложени социо-културни одлики, како рефлексија на динамичните 
историски и политички прилики во последниот период на македонското 
средновековие. Во тој контекст, треба да се нагласи сериозната и сложена 
методолошка постапка на кандидатката Панџак во презентацијата и експликацијата 
на истражувачкиот материјал, која ги отсликува конзистентниот приод, 
кохерентната динамика и амбициозниот спектар на најзиниот академски капацитет. 
Со систематскиот приод кон аналитичката структура на расположливите податоци, 
со инвентивниот концепт на содржинските компоненти и со убедливоста на 
научните хипотези, Ивона Панџак е автор на еден мошне комплексен магистерски 
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труд, кој треба да ги презентира сите конститутивни елементи на најекстензивниот 
ликовен циклус во историјата на византиското сликарство. Работејќи студиозно, 
амбициозно и посветено, на страниците на нејзиниот магистерски труд, Ивона 
Панџак се претставува себеси како талентиран, перспективен и продуктивен млад 
научник, со забележителен академски потенцијал.    
 
За нејзините теренски способности говорат долгогодишните учества во 
конзерваторските, реставраторски и заштитни (истражувачки и оперативни) 
постапки на некои од најзначајните археолошки локалитети и културно-историски 
локации во Република Македонија. Во оваа прилика, би ги истакнале само двете 
најзначајни партиципации на Ивона Панџак во репрезентативни кампањи за 
археолошко истражување на спомениците во Охрид: раководител на сектор при 
конзервацијата на новооткриените мозаични павименти во Јужната базилика на 
Плаошник и учеството во активностите за реконструкција на Светиклиментовата 
црква посветена на Свети Пантелејмон на истиот локалитет, кои се особено важни 
за нејзината специјализација во доменот на теренско-истражувачките и 
превентивно-конзерваторските проекти, реализирани од НУ Завод за заштита на 
спомениците на културата и Музеј – Охрид. Истовремено, овие два проекта 
претставуваа приоритети на културните институции и експерти од нашата земја во 
првата деценија од XX столетие и беа реализирани со најсоодветните искусни, но и 
млади, талентирани кадри од сферите на историјата на уметноста и археологијата.        
 
Во 2010 година, Ивона Панџак е избрана да партиципира во едукативните 
активности на меѓународната школа за византиски студии (Reconstructing Imaginary 

and Real Byzantium: Historical and Cultural Legacy that Divide and Integrate Europe) во 
рамките на Охридскиот летен универзитет, организиран и реализиран од Институтот 
Евро-Балкан, со финансиска поддршка од Управата за заштита на културното 
наследство и Министерството за култура на Република Македонија. Тоа претставува 
уште една потврда за нејзината подготвеност да учествува во комплексни 
едукативни програми од највисоко академско ниво. Успехот постигнат во рамките 
на школата и стекнатиот сертификат, исто така, говорат во прилог на нејзината 
амбиција за поширока, меѓународна, афирмација. Кон ова, треба да се додаде и 
нејзиниот настап на меѓународната конференција за размена на академски знаења и 
искуства организирана од еминентниот Оксфордски универзитет (Between 

Constantines: representation and manifestation of an Empire). Презентирајќи еден од 
христолошките циклуси илустрирани во црквата Света Богородица Перивлепта во 
Охрид, Ивона Панџак во Оксфорд се претстави како млад, но мошне амбициозен 
истражувач, кој е подготвен да се бави со сложени, интердисциплинарно 
конструирани научни проблеми. Освен тоа, Ивона Панџак се докажала и како 
успешен соработник во изготвување на учебници, прирачници и студентски 
помагала за изучување на европските декоративни стилови и за историското 
наследство на европската костимографија, ангажман кој сведочи за нејзините 
забележителни авторски способности и квалитети. 

 



90 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на она што го изнесовме во нашиот Извештај, а земајќи ги предвид 
научните потенцијали, академските квалитети, теренските вештини и сериозниот 
образовен ангажман, ни претставува особена чест и задоволство да ја предложиме 
кандидатката Ивона Панџак да биде избрана во соработничкото звање помлад 

асистент – истражувач во Институтот за старословенска култура – Прилеп. 
 
 
 

                                                                        Членови на рецензентската комисија:     
 

 
Проф. д-р Елизабета Димитрова 

Филозофски факултет - Скопје 
                                                                                    

                 Д-р Иван Заров 
Институт за старословенска култура - 

Прилеп 
 

Д-р Атанас Атанасоски 
Институт за старословенска култура - 

Прилеп 
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Во согласност со член 17 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник 

на Р.М. бр. 27/14 и 199/14 ) и  член 32 став 5 точка 16 од Правилникот за внатрешни 

односи и работењето на Научниот институт за тутун – Прилеп, УКЛО Битола,  Советот  

на Научниот институт за тутун - Прилеп на 5-та седницата одржана на ден 05.05.2017 г. го 

донесе: 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

за внатрешната организација на Научниот институт за тутун- Прилеп 

во состав на УКЛО Битола 

 
 

 

I. Основни одредби 

 

Член 1 

Со овој Правилник се утврдуваат видот и бројот на организационите единици, 

делокругот на работа на организационите единици и начините и формите на раководење 

во Научниот институт за тутун - Прилеп, во состав на УКЛО Битола (во натамошниот 

текст: Институтот), а во согласност со Правилникот за внатрешните односи и работењето 

на Институтот. 

 

Член 2 

Графичкиот приказ на внатрешната организација на Институтот (органограм) е 

составен дел на овој Правилник. 

 

 

II. Организациони единици во Институтот 

 

 

Член 3 

За остварување на својата научноистражувачка, високообразовна и применувачка, 

односно апликативна високостручна дејност, во Институтот се организираат следните 

организациони единици: 

 

- Научни, односно наставно научни организациони единици; 

и 

- Стручна и административна служба; 

- Служба за финансиско и сметководствено работење; 
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II. 1. Научни, односно наставно научни организациони единици 

 

Член 4 

Научни, односно наставно научни организациони единици се одделенија, 

лаборатории и службата за производство на тутунско семе и тутун. 

Во Институтот може да се основаат и други организациони единици, во согласност 

со закон, Статутот и другите акти на УКЛО Битола. 

Организационите единици се основаат, се припојуваат, се делат или се укинуваат со 

одлука на Советот, во согласност со потребите на научноистражувачката и наставно-

образовната дејност на Институтот. 

 

 

II. 2. Одделенија, лаборатории и служба 

 

Член 5 

 Институтот својата дејност ја врши преку следните научно-наставни одделенија, 

лаборатории и служби: 

1. Одделение за генетика, селекција и семеконтрола; 

2. Одделение за агротехника на тутунот; 

3. Одделение за заштита на тутунот од болести, штетници и плевели; 

4. Одделение за технологија, ферементација и фабрикација на тутунот; 

5. Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот чад, резидуи од пестициди и 

биохемија; 

6. Одделение за економско планирање и програмирање; 

Во состав на одделенијата постојат следните акредититрани и специјализирани 

лаборатории : 

Акредитирани лаборатории за: 

- контрола на квалитетот на семе од земјоделски растенија; 

- контрола на квалитетот за почва, ѓубрива и растителен материјал; 

- контрола на квалитетот на тутун и тутунски производи; 

- контрола на автентичност и квалитет на тутунска суровина; 

- лабораторија за in vitro 

- ентомолошка и фитопатолошка лабораторија 

- биолошка лабораторија 

- ген банка 

7. Служба за производство на тутун и тутунско семе; 

 

 

                                                           Член 6 

Одделенијата како научни, односно наставно научни организациони единици се основаат 

во рамките на едно научно-истражувачко поле (биологија, хемија, наука за земјиштето и 

хидрологија, заштита на растенијата, растително производство, економски науки,  

Организациони науки и управување (менаџмент) за изведување на фундаментални, 

развојни и апликативни проекти и за изведување на наставно-образовна дејност на втор и 

трет циклус студии, кои се поврзани со соодветното научно-истражувачко подрачје-поле 

за кое се основа одделението.  

Одделенијата ги вршаат работите кои се однесуваат на: остварување научно-

истрастражувачка, применувачка (апликативна) и  наставно-образовнадејност во рамки на 

научноистражувачките подрачја, полиња; соработка при изготвување и реализација на 

научноистражувачки, апликативни проекти и трудови, како и студиски програми; 
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развивање на научни дисциплини на кои се темелат студиските програми и на 

дисциплини со сродни или интердисциплинарно поврзани области;пренесување на 

научноистражувачките достигнувања во наставно-образовниот процес; водeње грижа за 

научно – стручно усовршување на наставно-научниот и соработничкиот кадар; 

предлагање учебници, учебни помагала и стручна литература од својата област.  

 

 

Служба за производство на тутунско семе и тутун 

 

                                           Член 7 

Службата за производство на тутунско семе и тутун ги врши следните  работи: 

− ги разгледува и усогласува производните програми за производство на 

тутунско семе  и тутун; 

− дава иницијатива и го предлага планот за производство на тутунско семе, 

тутун, пченица и други  култури за плодоред на површините во Институтот; 

− произведува расад за семенските насади и полски опити; 

− произведува тутунско семе; 

− доработува тутунско семе; 

− пакува и дистрибуира тутунско семе; 

− врши манипулација и проценка на тутунот од полските опити; 

− врши и други работи од надлежност на својата служба и свој Правилник. 

 

 

 

Стручни служби 

 

                                                                  Член 8 

 Во Институтот се основани следниве стручни  служби: 

1. Стручна и административна служба – Секретаријат. 

2. Служба за финансиско, сметководствено и комерцијално работење; 

 

 

Стручна и административна служба – Секретаријат 

 

                                                                  Член 9 

Заради вршење на стручните, административните, правните, техничките и општите 

работи во Институтот се основа Стручна и административна служба. 

Во рамките на стручната и аминистративна служба постои и библиотека. 

Библиотеката на Институтот учествува и дава свој придонес во креирањето на 

политиката на библиотечното работење во рамките на интегрираниот библиотечен систем 

на Универзитетот. 

Библиотеката на Институтот ја собира, ја уредува и ја распоредува научната, 

студиската и стручната литература и на наставно-научните кадри, на 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 за научните работници и 

наставниците. 
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                                                                 Член 10 

 Службата за финансиско, сметководствено и комерцијално  работење ја  обавува 

целокупната финансиска, сметководствена и комерцијална  работа со сите субјекти со кои 

соработува Институтот  во согласност со финансиската служба на Универзитетот. 

  

III. Управување и раководење со Институтот 

 

III.1 Органи на институтот 

                                                                  Член 11 

Органи на Институтот се: Советот, директорот и Научниот совет.  

Советот е орган на управување на Институтот. 

Директорот е раководен орган на Институтот.  

Научниот совет е стручен орган на Институтот 

 

                                                                  Член 12 

Составот, надлежноста и начинот на работа на Советот и на Научниот совет се 

уредуваат со закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и 

работењето наИнститутот. 

Постапката за избор, мандатот и надлежноста на директорот се уредуваат со закон, 

Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и работењето на 

Институтот. 

 

 

III. 1.1 Раководење со организационите единици на Институтот  

 

                                                                 Член 13 

Со одделението раководи раководител кој го именува и разрешува директорот на 

Институтот. 

Раководител на одделение се именува од редот на лицата избрани во научни, односно 

наставно-научни звања во Институтот. 

 

                                                           Член 14 

Раководителот на научно-наставно одделение: 

1. ја организира и ја води работата на одделението; 

2. ги свикува и ги води состаноците на одделението; 

3. се грижи за  работењето на лабораториите во одделението; 

4. дава иницијатива за набавка на нова опрема на лабораториите и за 

воведување на нови лабораториски методи; 

5. се грижи за редовно изведување на научно-истражувачката, образовната и 

апликативната работа од областа на одделението; 

6. ја организира работата во лабораторијата за потребите на добиеното 

овластување и научноистражувачката работа; 

7. потпишува извештаи за извршени контроли и анализи според добиените 

овластувања; 

8. ги извршува одлуките на органите на Институтот кои се однесуваат на 

работата на одделението; 

9. поднесува план и годишен извештај за  работа на одделението; 

10. се грижи за почитување на работното време на вработените во своето 

одделение; 

11. врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот. 
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Член 15 

 Акредитираните лаборатории според стандардот ISO/IEC 17025:2005 може да 

имаат раководител, кој го именува и разрешува директорот. 

 

Член 16 

 Раководителот на лабораторија: 

− ја организира работата во лабораторијата; 

− ги контролира лабораториските анализи во својата лабораторија; 

− организира интерлабораториски испитувања од својата област; 

− издава извештаи за извршени контроли и анализи според добиените 

овластувања; 

− предлага и воведува нови анализи за потребите на лабораторијата; 

− ги известува органите на Институтот за работата на лабораторијата; 

− поднесува план и годишен извештај за  работа на лабороторијата; 

− врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот. 

 

Член 17 

Раководителот на службата на тутунско семе и тутун: 

− ја организира и ја води работаа на службата; 

− ги свикува и ги води состаноците на службата; 

− се грижи за редовно и навремено изведување на апликативната работа од 

областа на службата; 

− ги извршува одлуките на органите на Институтот; 

− ги известува органите на Институтот за работата на службата; 

− доставува годишен извештај за работата до органите на Институтот; 

− врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот; 

 

 

III.1.1.1 Раководење со Стручната и административна служба - Секретаријат 

 

Член 18 

Со Стручната и административна служба на Институтот раководи секретарот на 

Институтот. 

Именувањето, мандатот, правата, обврските и надлежностите на секретарот се 

уредуваат со закон, Статутот на Универзитетот и Правилникот за внатрешните односи и 

работењето на Институтот. 

 

Член 19 

 

Секретарот на Институтот: 

- учествува во подготвувањето на материјалите за седниците на органите на 

Институтот, како и во подготвувањето на одлуките и општите акти што ги 

донесуваат овие органи и тела; 

- го застапува Институтот во имотните и во другите правни работи; 

- укажува на надлежните органи и одговорните лица за потребата од 

исполнување и извршување на обврските на Институтот во соработката на 

Институтот со соодветните државни органи и тела, надлежни за работите на 

образованието и науката и 

- се грижи за уредноста и ажурноста во работата по предметите и 

подготвувањето на другите материјали . 
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- се грижи за законито спроведување на постапките за јавни набавки 

 

 

III.1.2. Раководење со службата за финансиско, сметководствено и комерцијално  

работење: 

Член 20 

Со службата за финансиско, сметководствено и комерцијално  работење раководи 

раководител, кој го именува и разрешува директорот на Институтот. 

 

 

Член 21 

 Раководителот на службата за финансиско, сметководствено и комерцијално  

работење: 

− ја организира и ја води работата на службата; 

− предлага и составува финансиски план на Институтот и го прати неговото 

извршување; 

− ја следи состојбата на паричните средства на жиро сметките; 

− организира уредно  и ажурно водење на книговодството; 

− изготвува завршна сметка и други извештаји; 

− ги извршува одлуките на органите на Институтот  и Универзитетот; 

− ги известува органите на Институтот и Универзитетот за работата на 

службата; 

− ги спроведува напатствијата за работа на Раководителот на финансиската 

служба на Универзитетот; 

− врши и други работи што ќе му ги доверат органите на Институтот и 

Универзитетот 

 

 

           Член 22 

Графички приказ на организацијата на Научен институт за тутун Прилеп 

 

             

Графичкиот приказ на организацијата Научен институт за тутун Прилеп е составен дел од 

овој Правилник. 
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IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 23 

 

За другите прашања кои се однесуваат на внатрешната организација на Институтот, а 

кои не се уредени со овој правилник, се применуваат одредбите од Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Институтот. 

 

Член 24 

 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Билтенот“ на УКЛО 

Битола. 

      

  Директор 

 

        Проф д-р Гордана Мицеска 
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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), член 9, став 3 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 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, 10/201 и 20/2015) и член 55 став 4, алинеја 1 од Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Научниот институт за тутун Прилеп во состав на 

УКЛО Битола, Советот на Научниот институт за тутун Прилеп, на 5та седница одржана на  

05. 05. 2017година, го донесе следниов  
 

  П Р А В И Л Н И К  

за систематизација на работните места во Научниот институт за тутун - Прилеп 
  

 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

                                                                              Член 1 

Со Правилникот за систематизација на работните места на УКЛО Битола, Научен 

институт за тутун Прилеп, (во понатамошниот текст: Правилник) се утврдуваат називот и 

описот на работните места, односно звања по организациони единици- Одделенија и 

Служби, со шифра, посебните и дополнителните услови потребни за извршување на 

работните задачи и обврски на одделните работни места и бројот на давателите на јавни 

услуги, административните службеници вработени во Научниот институт за тутун 

Прилеп  во состав на УКЛО Битола (во натамошниот текст: Институтот). 

 
  

Член 2 

Правата и одговорностите, работните задачи и обврските на давателите на јавни 

услуги (лица избрани во наставно-научни и научни звања, соработнички звања, 

асистентите-докторанди, административните службеници Институтот се утврдени со 

Законот за високото образование, Законот за научно-истражувачката дејност, Законот за 

вработените во јавниот сектор, Законот за административните службеници,  општите 

прописи за работните односи, Статутот и другите акти на УКЛО Битола (во натамошниот 

текст: Универзитетот), со колективен договор и со овој Правилник.  
 

 

Член 3 

Работните задачи и обврски утврдени со овој Правилник се определуваат во 

согласност со 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 во Институтот 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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Член 5 

Во овој Правилник се утврдени и се опишани вкупно седум работни места на даватели 

на јавни услуги, вкупно дванаесет места на административни службеници распоредени 

по организациони единици, и шест помошно-техничко лице во согласност со 

Правилникот за внатрешните односи и работењето на Институтот 

 

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

 

Член 6 

Вработените во Институтот кои вршат работи од дејноста образование и наука имаат 

статус на даватели на јавни услуги во Институтот и за нив се применуваат одредбите од 

Законот за високото образование, Законот за научно-истражувачката дејност, Законот за 

вработените во јавниот сектор и општите прописи за работни односи. 

Статус на даватели на јавни услуги во Институтот имаат лицата избрани во наставно-

научни/научни звања, лицата избрани во соработнички звања и другиот соработнички 

кадар во високото образование односно научноистражувачката дејност.  

Давателите на јавни услуги во Институтот се распоредени во група III, подгрупа 2 на 

работни места во јавниот сектор, согласно со класификацијата на работните места во 

јавниот сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 

За давателите на јавни услуги во Институтот се утврдуваат следниве категории и 

нивоа на работни места: 

 

Категорија А – наставно-научни звања, вкупен број -   44 

- ниво А1 - редовен професор/научен советник-   20 

- ниво А2 - вонреден професор/виш научен соработник, 10 

- ниво А3 –доцент/научен соработник. 14 

 

Категорија В – соработнички звања, вкупен број - 14 

- ниво В1 – асистент /асистент истражувач, 7 

- ниво В2 - помлад асистент /помлад асистент истражувач. …7 

 

Категорија Г – друг соработнички кадар во високото образование, вкупен броj  - 24 

- ниво Г2 – Виш лаборант – 6 

-ниво Г3 – лаборант / техничар – 18 

Член 7 

Давателите на јавните услуги во Институтот треба да ги исполнуваат следниве 

општи услови за пополнување на работното место:  

- да имаат општа здравствена способност за работното место; 

- активно да го користат македонскиот јазик; 

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на   

 вршење професија, дејност или должност. 

 

 

Член 8 

Посебни услови за пополнување на работното место утврдени со Законот за високото 

образование и Законот за научно-истражувачка дејност за давателите на јавните услуги во 

Институтот од категоријата А се:  

а) Стручни квалификации: 

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

б) Работно искуство: нема законски услов за должината на работното искуство. 

Член  9 

Посебни услови за пополнување на работното место утврдени со Законот за висoко 

образование и Законот за научно-истражувачката дејност за давателите на јавните услуги 

во Институтот од категоријата В се:  
 

а) Стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската рамка на квалификации и стекнати 

најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/2 степен.  

б) Работно искуство: со или без работно искуство 

 

 

Член 10 

        Посебни услови за пополнување на работното место утврдени со Законот за високото 

образование и Законот за научно-истражувачка дејност за давателите на јавни услуги во 

Институтит од категоријата Г се : 

 

а) Стручни квалификации :  

       - нивото Г2 – ниво на квалификации 6А според Македонската рамка на квалификации 

и најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7/1; 

       - нивото Г3 - ниво на квалификации 6 според Македонската рамка на квалификации и 

стекната 180/240 кредити според ЕКТС или завршен 7/1 степен и ниво на квалификации 

5А според Македонската рамка на квалификации и 60/120 кредити според ЕКТС  или вишо 

образование. 

б) Работно искуство: со или без работно искуство . 

 

 

Член 11 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за давателите на јавните 

услуги во Институтот се утврдени со Законот за високото образование, Законот за научно-

истражувачката дејност и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 

наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанти 

на УКЛО Битола.   

Другите услови за пополнување на работното место за давателите на јавните услуги во 

Институтот се наведени во Табеларниот преглед (работната карта) на работните места. 

 

Б. Распоред и опис на работните места на административните службеници 

 

Член 12 

 Вработените во НИТП кои вршат работи од административна природа заради 

остварување на дејноста образование и наука имаат статус на административни 

службеници во Институтот и за нив се применуваат одредбите од Законот за високото 

образование, Законот за научно-истражувачката дејност, Законот за вработените во 

јавниот сектор, Законот за административните службеници и општите прописи за 

работни односи. 

Вработените во Институтот кои вршат работи од административна природа заради 

остварување на дејноста образование и наука се распоредени во група I, подгрупа 2 на 

работни места во јавниот сектор, согласно со класификацијата на работните места во 

јавниот сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 
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  За административните службеници во Институтот се утврдуваат следниве категории 

и нивоа на работни места: 

 

Категорија А  –  Секретари, вкупен број 1 

- ниво А2  Секретар, вкупен број - 1 

 

Категорија Б – Раководни административни службеници, вкупен број  - 2 

- ниво Б4 - Раководител на одделение за финансиско, сметководствено и материјално 

работење, вкупен број - 1 

- ниво Б4 - Раководител на одделение за правни и општи работи, вкупен број - 1  

 

Категорија В –  Стручно-административни службеници, вкупен број – 5 

- ниво В1  - Советник за библиотечно работење, вкупен број - 1  

- ниво В1  - Советник зa човечки ресурси , вкупен број - 1  

- ниво В1  - Советник за ИКТ, вкупен број - 1  

- ниво В1  - Советник за финансиско, сметководствено и материјално работење, вкупен 

број - 1  

- ниво В3 - Соработник за библиотечно работење, вкупен број -1 

 

   Категорија Г – Помошно-стручни административни службеници, вкупен број – 4 

    - ниво Г1 – Дактилограф архивар , вкупен број—1 

 - ниво Г1 – Самостоен референт за благајна, вкупен број—1  

 - ниво Г1 – Самостоен референт за магацинско  работење, вкупен број—1 

 - ниво Г1 – Самостоен референт за набавка на прехрамбено угостителски услуги вкупен 

број—1 

 

Член 13 

Административните службеници во Институтот треба да ги исполнуваат следниве 

општи услови за пополнување на работното место, согласно со Законот за 

административните службеници:  

- да се државјани на Република Македонија;  

- активно да го користат македонскиот јазик;  

- да се полнолетни; 
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- да имаат општа здравствена способност за работното место;  

- со правосилна судска пресуда да не им е изречена казна забрана на вршење 

професија, дејност или должност.  

 

 

Член 14 

Административните службеници од категоријата А во Институтот треба да ги 

исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно со 

Законот за административните службеници:  

 

а) Стручни квалификации: 
- ниво на квалификациите VI А според Македонската рамка на квалификации и 

најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен. 

б) Работно искуство: 

- најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку една година 

на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно искуство во 

струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во приватен сектор. 

в) 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 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 со најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ со 

најмалку 135 бода, или ТОЕФЕЛ ИБТ со најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или 

Гете-сертификат; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 

 

Член 15 

Раководните административни службеници од категоријата Б на Институтот треба 

да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно 

со 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 Б4, најмалку четири години работно искуство во струката, од кои најмалку 

една година на работно место во јавен сектор, односно најмалку шест години работно 

искуство во струката, од кои најмалку две години на раководно работно место во 

приватен сектор. 

в) Општи работни компетенции (напредно ниво): 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг; 

- учење и развој; 
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- комуникација; 

- остварување резултати; 

- работење со други/тимска работа; 

- стратешка свест; 

- ориентираност кон клиенти/засегнати страни; 

- раководење; 

- финансиско управување. 

г) Посебни работни компетенции: 

- познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија 

(англиски, француски, германски), и тоа: 

- за нивото 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 со најмалку 450 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ со најмалку 135 бода, 

или ТОЕФЕЛ ИБТ со 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 16 

Стручно-административните службеници од категоријата В во НИТП треба да ги 

исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на работното место, согласно со 

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 ниво В3   - ниво на квалификациите VI Б според Македонската рамка на 

квалификации и стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршенVII/1 степен. 

б) Работно искуство: 

- за нивото В1, најмалку три години работно искуство во струката;  

- за нивото В3, најмалку една година работно искуство во струката;         

 

в) Општи работни компетенции  (средно ниво): 

- решавање проблеми и одлучување за работи од својот делокруг;  

- учење и развој; 

- комуникација;  

- остварување резултати;  

- работење со други, односно тимска работа;  

- стратешка свест; 
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- ориентираност кон клиенти, односно 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 со најмалку 400 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ со најмалку 95 бода, или ТОЕФЕЛ 

ИБТ со најмалку 30 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете-сертификат; 

- активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење. 

 

 

Член 17 
Помошно-стручните административните службеници од категоријата Г во 

Институтот треба да ги исполнуваат следниве посебни услови за пополнување на 

работното место, согласно со 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;  

 

в) Општи работни компетенции (почетно ниво): 

- учење и развој; 

- комуникација; 

- остварување резултати;  

- работење со други, односно тимска работа;  

- ориентираност кон клиенти, односно засегнати страни;  
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- 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 со најмалку 310 бода, ТОЕФЕЛ ЦБТ со најмалку 35 

бода или ТОЕФЕЛ ИБТ со најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или Гете-

сертификат;  

-  активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.  

 

Член 18 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за 

административните службеници во Институтот се наведени во 

Табеларниот преглед (работната карта) на работните места. 

 

В. Распоред и опис на работните места на помошно-техничките 

лица 
 

Член 19 

Вработените во Институтот 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 во Институтот кои вршат помошно-технички работи се 

распоредени во група IV, подгрупи 1, 2, 3, 4 и 5 на работни места во 

јавниот сектор, согласно со класификацијата на работните места во јавниот 

сектор утврдена со Законот за вработените во јавниот сектор. 

Помошно-техничките лица се распоредени во Стручната и 

административна служба.  

За помошно-техничките лица во Институтот се утврдуваат следниве 

категории и нивоа на работни места: 

 

Категорија А - Помошно технички лица, вкупен број -  20 

- ниво А1 - Портир, вкупен број—1 

- ниво А1 – Ложач на парни котли, вкупен број—1 

- ниво А1 - Возач, вкупен број—1 

- ниво А1 - Хауcмајстор, вкупен број—1  

- ниво А1 - Хигиеничар, вкупен број—1 

- ниво А1 – Општ работник -  вкупен број—15 

 

 

Член 20 

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

 

 

а) Стручни квалификации:  

- основно/средно образование. 

б) Работно искуство:  

- со или без работно искуство 

 

 

Член 21 

Дополнителните услови за пополнување на работното место за 

помошно-техничките лица во Институтот се наведени во Табеларниот 

преглед (работната карта) на работните места. 

 

 

 

III. Преодни и завршни одредби 

 

Член 22 

Административниот службеник кој засновал работен однос во 

Институтот 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 14, 15, 16 и 17 од 

овој правилник во рокови утврдени со Законот за административните 

службеници. 

 

 

 

Член 23 

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи 

Одлуката за усвојување на Правилникот за организација и систематизација 

на работните места во Научниот институт за тутун Прилеп бр. 01-464/1 од 

11.06.2014г. 

 

Член 24 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „ 

Билтенот на УКЛО Битола“, а ќе се објави по добиената согласност од 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р 
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ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ 

 

 

Редовен професор/Научен 

советник 

 

 

 

Вонреден професор/Виш научен 

соработник 

 

 

 

Доцент/Научен соработник 

 

 

 

 

Асистент 

 

 

 

 

Помлад асистент 

 

 

 

Виш лаборант 

 

 

Лаборант/технички 

соработник/техничар 
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Опис на работните места 

 

Реден број:  1.   

Шифра: ОБН 03 02 АО1 оо1 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Редовен професор/Научен советник 

 

 

Број на извршители  10 

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 научни или 

наставно-научни звања утврдени во закон, 

Правилникот за критериумите и постапката за избор 

во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 

соработнички звања на УКЛО Битола и другите 

прописи и акти од областа на науката и високото 

образованиe. 

 

Вид на образование – научно 

поле по Фраскатиева 

класификација 

102 – Биологија, 107 –Хемија, 401-Наука за 

земјиштето и хидрологија, 402- Заштита на растенија, 

403- Растително производство, 503- Економски науки, 

506 - Организациони науки и управување (менаџмент) 

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: Покрај редовните работи кои произлегуваат од 

научното и наставно-научното звање во кое е избран 

односно реизбран, се грижи за управување и 

одржување на системот за квалитет согласно 

Правилникот за квалитет на Институтот 

Врши и други научно истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот и раководителот 

Работни задачи и обврски: -самостојно вршат работи поврзани со образовната и 

научно-истржувачката дејност со висок степен на 

креативност и одговорност; 

-планираат и предлагаат научно-истражувачки 

проекти од својата област согласно дејноста на 

Институтот предвидена со Законот за 

научноистражувачка дејност и со Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Институтот; 

-носители се на научни проекти и теми од интерес за 

науката и унапредување на стопанството; 

-поставуваат научни и стручни опити и учествуваат во 

реализација на истите; 

-даваат упатства и учествуваат во аналитичко-

техничкото оформување на резултатите од 

испитувањата; 

-учествуваат во реализација на Планот за научно-
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истражувачката, образовната и апликативната дејност 

на Институтот; 

-вршат контрола, експертизи и сл. од својата 

специјалност, предвидени со законските прописи и 

Правилникот на Институтот; 

-резултатите од својата научна и стручна работа  ги 

презентираат на јавноста преку научни и стручни 

трудови, креации (сорти, хибриди и сл.), на конгреси, 

симпозиуми, советувања и др. Научни и стручни 

собири и ги објавуваат во научни гласила; 

-изготвуваат годишни и завршни извештаи за својата 

работа по научни проекти и теми; 

-пишуваат рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно-научни и соработнички звања; 

-следат домашна и странска научна и стручна 

литература; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 

работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 

семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови и вршење 

стручно-апликативна дејност; 

- изготвување рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно научни и соработнички звања; 

- учествување во комисии за оценка и одбрана на 

дипломски, магистерски и докторски теми, како и во 

работата на органите, комисиите и другите работни 

тела на Институтот; 

-вршат и други научно-истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот. 

 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение 
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Реден број:  2.  

Шифра: ОБН 03 02 АО2 оо1 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Вонреден професор/ Виш научен соработник 

Број на извршители  

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 УКЛО Битола, другите прописи и акти од 

областа на високото образованиe. 

Вид на образование – научно 

поле по Фраскатиева 

класификација 

102 – Биологија, 107 –Хемија, 401-Наука за 

земјиштето и хидрологија, 402- Заштита на растенија, 

403- Растително производство, 503 -  Економски 

науки, 506 - Организациони науки и управување 

(менаџмент) 

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: Покрај редовните работи кои произлегуваат од 

научното и наставно-научното звање во кое е избран 

односно реизбран се грижи за управување и 

одржување на системот за квалитет согласно 

Правилникот за квалитет на Институтот 

Врши и други научно истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот и раководителот. 

Работни задачи и обврски: -самостојно вршат работи поврзани со образовната и 

научно-истржувачката дејност со висок степен на 

креативност и одговорност; 

-планираат и предлагаат научно-истражувачки 

проекти од својата област согласно дејноста на 

Институтот предвидена со Законот за 

научноистражувачка дејност и со Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Институтот; 

-носители се на научни проекти и теми од интерес за 

науката и унапредување на стопанството; 

-поставуваат научни и стручни опити и учествуваат во 

реализација на истите; 

-даваат упатства и учествуваат во аналитичко-

техничкото оформување на резултатите од 

испитувањата; 

-учествуваат во реализација на Планот за научно-

истражувачката, образовната и апликативната дејност 

на Институтот; 

-вршат контрола, експертизи и сл. од својата 
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специјалност, предвидени со законските прописи и 

Правилникот на Институтот; 

-резултатите од својата научна и стручна работа  ги 

презентираат на јавноста преку научни и стручни 

трудови, креации (сорти, хибриди и сл.), на конгреси, 

симпозиуми, советувања и др. Научни и стручни 

собири и ги објавуваат во научни гласила; 

-изготвуваат годишни и завршни извештаи за својата 

работа по научни проекти и теми; 

-пишуваат рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно-научни и соработнички звања; 

-следат домашна и странска научна и стручна 

литература; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 

работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 

семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови и вршење 

стручно-апликативна дејност; 

- изготвување рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно научни и соработнички звања; 

- учествување во комисии за оценка и одбрана на 

дипломски, магистерски и докторски теми, како и во 

работата на органите, комисиите и другите работни 

тела на Институтот; 

-вршат и други научно-истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот. 

 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение 
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Реден број:  3.  

Шифра: ОБН 03 03 АО2 оо1 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Доцент/Научен соработник 

Број на извршители  5 

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 УКЛО Битола, другите прописи и акти од 

областа на високото образованиe. 

Вид на образование – научно 

поле по Фраскатиева 

класификација 

102 – Биологија, 107 –Хемија, 401-Наука за 

земјиштето и хидрологија, 402- Заштита на растенија, 

403- Растително производство, 503-  Економски науки, 

506 -  Организациони науки и управување (менаџмент) 

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: -Покрај редовните работи кои произлегуваат од 

научното и наставно-научното звање во кое е избран 

односно реизбран, се грижи за управување и 

одржување на системот за квалитет согласно 

Правилникот за квалитет на Институтот 

-Врши и други научно истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот и раководителот. 

Работни задачи и обврски: -самостојно вршат работи поврзани со образовната и 

научно-истржувачката дејност со висок степен на 

креативност и одговорност; 

-планираат и предлагаат научно-истражувачки 

проекти од својата област согласно дејноста на 

Институтот предвидена со Законот за 

научноистражувачка дејност и со Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Институтот; 

-носители се на научни проекти и теми од интерес за 

науката и унапредување на стопанството; 

-поставуваат научни и стручни опити и учествуваат во 

реализација на истите; 

-даваат упатства и учествуваат во аналитичко-

техничкото оформување на резултатите од 

испитувањата; 

-учествуваат во реализација на Планот за научно-

истражувачката, образовната и апликативната дејност 

на Институтот; 

-вршат контрола, експертизи и сл. од својата 

специјалност, предвидени со законските прописи и 
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Правилникот на Институтот; 

-резултатите од својата научна и стручна работа  ги 

презентираат на јавноста преку научни и стручни 

трудови, креации (сорти, хибриди и сл.), на конгреси, 

симпозиуми, советувања и др. Научни и стручни 

собири и ги објавуваат во научни гласила; 

-изготвуваат годишни и завршни извештаи за својата 

работа по научни проекти и теми; 

-пишуваат рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно-научни и соработнички звања; 

-следат домашна и странска научна и стручна 

литература; 

- презентирање резултати од научноистражувачката 

работа на конференции, симпозиуми, конгреси, 

семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови и вршење 

стручно-апликативна дејност; 

- изготвување рецензии за избор и преизбор во научни, 

наставно научни и соработнички звања; 

- учествување во комисии за оценка и одбрана на 

дипломски, магистерски и докторски теми, како и во 

работата на органите, комисиите и другите работни 

тела на Институтот; 

-вршат и други научно-истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот. 

Одговара пред: Директорот,  Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение  
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Реден број:  4.  

Шифра: ОБН 03 02 ВО1 оо1 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Асистент 

Број на извршители  

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 и асистенти докторанти на УКЛО Битола и 

другите прописи и акти од областа на високото 

образованиe. 

 

Вид на образование – 

научно поле 

102 – Биологија, 107 –Хемија, 401-Наука за земјиштето 

и хидрологија, 402- Заштита на растенија, 403- 

Растително производство, 503 - Економски науки, 506- 

Организациони науки и управување (менаџмент) 

 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: -Покрај редовните работи кои произлегуваат од 

научното и наставно-научното звање во кое е избран 

односно реизбран, се грижи за управување и одржување 

на системот за квалитет согласно Правилникот за 

квалитет на Институтот 

-Врши и други научно истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот и раководителот. 

Работни задачи и обврски: -Активно се вклучува во извршување на задачите од 

областа на науката, образованието и апликацијата во 

рамките на дејноста на одделението, лабораторијата и 

Институтот 

-Учествува во изведувањето на опитите, вршат анализи 

обработуваат податоци за извештаи, научни и стручни 

трудови 

-Учествуваат во стручната контрола и издаваат 

потребна документација 

Следат домашна и странска научна и стручна 

литература и др, 

- учествување во научноистражувачки и апликативни 

проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката и 



115 
 

апликативната работа на конференции, симпозиуми, 

конгреси, семинари и сл. ; 

- објавување научно-стручни трудови; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 

другите работни тела на Институтот; 

Одговара пред: Директорот,  Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение 
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Реден број:  5.  

Шифра: ОБН 03 02 ВО2 оо1 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Помлад асистент 

Број на извршители  

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 и 

асистенти докторанти на УКЛО Битола и другите 

прописи и акти од областа на високото образованиe. 

 

Вид на образование – 

научно поле 

102 – Биологија, 107 –Хемија, 401-Наука за земјиштето 

и хидрологија, 402- Заштита на растенија, 403- 

Растително производство, 503 -  Економски науки, 506 - 

Организациони науки и управување (менаџмент) 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Покрај редовните работи кои произлегуваат од научното 

и наставно-научното звање во кое е избран односно 

реизбран, се грижи за управување и одржување на 

системот за квалитет согласно Правилникот за квалитет 

на Институтот 

Врши и други научно истражувачки, образовни и 

апликативни задачи од својата област по налог на 

директорот и раководителот 

Работни задачи и обврски: -Активно се вклучува во извршување на задачите од 

областа на науката, образованието и апликацијата во 

рамките на дејноста на одделението, лабораторијата и 

Институтот 

-Учествува во изведувањето на опитите, вршат анализи 

обработуваат податоци за извештаи, научни и стручни 

трудови 

Учествуваат во стручната контрола и издаваат потребна 

документација 

Следат домашна и странска научна и стручна 

литература и др, 

- учествување во научноистражувачки и апликативни 

проекти; 

- презентирање резултати од научноистражувачката и 

апликативната работа на конференции, симпозиуми, 

конгреси, семинари и сл. ; 
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- објавување научно-стручни трудови; 

- учествување во работата на органите, комисиите и 

другите работни тела на Институтот; 

Одговара пред: Директорот,  Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение 
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Реден број:   6.   

Шифра: ОБН 03 02 Г02 002 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Виш лаборант   

Број на извршители: 5 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- ниво на квалификации VII според Македонската 

рамка на квалификации и стекнати најмалку 240 

кредити според ЕКТС или завршен VII степен 

Дополнителни услови: Закон за вработените во јавниот сектор и општите 

прописи за работните односи 

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: Вршење работи поврзани со остварување 

високообразовна, научна и апликативна дејност 

Работни задачи и обврски: 

 

 

-учествува во работата на научните и стручните 

активности од дејноста на одделението; 

-раководи со работата за изведување на полски опити, 

манипулација и заштита на тутунот во полски и 

магацински простори; 

-може да врши позначајни лабораториски испитувања 

и издавање на сертификати од областа и програмата за 

работа во одделението; 

-извршува и други работи по налог на раководителот. 

-Ја организира и води работата на службата 

-Ги свикува и води состаноците на службата 

-Се грижи за редовно и навремено изведување на 

апликативната работа од областа на службата 

-Ги извршува одлуките на органите на Институтот 

-Ги известува органите на Институтот за работата на 

службата 

-Доставува годишен извештај за работата до органите 

на Институтот 

Врши и други работи од надлежноста на својата 

служба и овој Правилник 

 

Одговара пред: Директорот,  Советот на НИТП и Раководителот на 

одделение 
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Реден број:   7.  

Шифра: ОБН 0302  Г03 001 

Назив и/или звање на 

работното место: 

Лаборант /технички соработник/ Техничар  

Број на извршители: 8 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- Високо/ Вишо/средно- земјоделска/хемиска струка 

Дополнителни услови: Закон за вработените во јавниот сектор и општите 

прописи за работните односи 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: -учествува во поставување и изведување на опити од 

дејноста на одделението/службата/лабораторијата; 

врши анализи под раководство на носителот на 

научните проекти од дејноста на одделението и 

лабораторијата;  

-учествува во обработката на податоците од опитите, 

анализите, стручните контроли; 

-прибира и обработува податоци од опити по 

инструкции на непосредниот раководител односно 

носителот на научни и апликативни проекти, програми, 

договори; 

-врши и други работи по налог на раководителот.  

 

Одговара пред: Директорот ,Советот на Научниот институт и 

Раководителот на одделението  
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Советник за ИКТ -В1 

 

  

 

Архивар – дактилограф- Г1 

 

 

Соработник за библиотекарско 

работење- В3 

 

 

 

 

 

 

Самостоен референт за 

магацинско работење –Г1 

Самостоен референт за 

набавка на прехранбено 

угостителски услуги –Г1 

 

Административни службеници и помошно 
технички лица 

СЕКРЕТАР (А2) 

Советник за 
финансиско,сметководст

вено и материјално 

работење- В1 

Самостоен референт за 
благајна –Г1 

Советник за библиотечно 

работење -В1 

Советник за човечки ресурси -В1 

Стручна и административна 

служба/одделение – 

Секретаријат  

 
Служба/одделение за 

финасиско,сметководст

вено и материјално 

работење 

Раководител на Стручна и 

административна 

служба/одделение Б2 

Раководител на 

Служба/одделение за 

финансиско,сметководст

вено и материјално 

работење Б2 
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Опис на работните места 

 

СТРУЧНА И АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА НА НАУЧНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 

ТУТУН ПРИЛЕП – СЕКРЕТАРИЈАТ 

 

 

Реден број:  

Каталог бр. 

8. 

 

Шифра: ОБН 01 02 АО2 оо1 

Ниво: А2 

Назив и звање на работното 

место: 
Секретар во Научниот институт за тутун Прилеп 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 

Научно поле: Правни науки 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 14 од правилникот  

Дополнителни услови:  

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: -Учествува во подготвувањето на 

материјалите за седниците на органите на 

Институтот, како и во подготвувањето на 

одлуките и општите акти што ги донесуваат 

овие органи и тела. 

-Го застапува Институтот во имотните  и 

другите правни работи. 

-Укажува на надлежните органи и одговорните 

лица за потребата од исполнување и 

извршување на обврските на Институтот во 

соработката со соодветните државни органи и 

тела, надлежни за работите на образованието и 

науката 

-Се грижи за уредноста и ажурноста во 

работата по предметите и подготвувањето на 

материјалите. 

 
 

Работни задачи и обврски: -ја организира и раководи со стручната и 

административна служба; 

-ја води целокупната кадровска евиденција за 

вработените;  

-изготвува решенија и други акти од областа на 

работните односи; 

-соработува и дава стручна помош во работата 
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на органите на управување, комисии и служби 

од доменот на работата на правната служба; 

-врши работи во врска со упис на статутарни 

промени, регистрација и промена на 

регистрација кај надлежниот суд; 

-Организира успешно и транспарентно 

спроведување на постапките за јавни набавки, 

подготовка и потпишување на договори за јавни 

набавки, одржува постојана комуникација со 

секторот за финансии 

Се грижи за законито спроведување на 

постапките за Јавни набавки 

-врши и други работни задачи  од својата област 

во согласност со дејноста на службата и по налог 

на директорот 

Одговара пред: Директорот и Советот на Научниот институт. 
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Реден број:  

Каталог бр. 

9. 

 

Шифра: ОБН 01 02 Бо2 оо1 

Ниво: Б2 

Назив и звање на работното 

место: 

Раководител на стручна и аминистративна служба 

во Научниот институт за тутун Прилеп 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 

Научно поле: Правни науки 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно чл. 15 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на работното 

место: 

 

Работни цели: -Учествува во подготвувањето на 

материјалите за седниците на органите на 

Институтот, како и во подготвувањето на 

одлуките и општите акти што ги донесуваат 

овие органи и тела. 

-Го застапува Институтот во имотните  и 

другите правни работи. 

-Укажува на надлежните органи и одговорните 

лица за потребата од исполнување и 

извршување на обврските на Институтот во 

соработката со соодветните државни органи и 

тела, надлежни за работите на образованието и 

науката 

-Се грижи за уредноста и ажурноста во 

работата по предметите и подготвувањето на 

материјалите. 

 

Работни задачи и обврски: -ја организира и раководи со стручната и 

административна служба; 

-ја води целокупната кадровска евиденција за 

вработените;  

-изготвува решенија и други акти од областа на 

работните односи; 

-соработува и дава стручна помош во работата 

на органите на управување, комисии и служби 

од доменот на работата на правната служба; 

-врши работи во врска со упис на статутарни 

промени, регистрација и промена на 

регистрација кај надлежниот суд; 

-Организира успешно и транспарентно 

спроведување на постапките за јавни набавки, 
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подготовка и потпишување на договори за јавни 

набавки, одржува постојана комуникација со 

секторот за финансии 

-врши и други работни задачи  од својата област 

во согласност со дејноста на службата и по налог 

на директорот 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот 

институт,Секретарот  
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Реден број:  10. 

Шифра: ОБН 01 02 ВО1  оо8  

Ниво: В1   

Назив и на работното 

место: 

Советник за библиотечно работење  

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 

Научно поле: Филолошки науки/ англиски јазик 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 16 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 
 

Работни задачи и обврски: -Ја организира работата во библиотеката; 

-врши превод на текстови од англиски на македонски 

јазик и обратно; 

-врши лектура на пишувани текстови; 

-врши симултан превод при посета на странци; 

-прави билтен со кратки резимеа од странски стручни 

книги и списанија; 

-преведува резимиња на англиски јазик на трудови кои 

се објавуваат во списанието „Тутун“ и други 

меѓународни списанија ; 

-го следи излегувањето на нови книги и списанија и се 

грижи за набавка за потребите на библиотеката; 

-врши превод на трудови од македонски на англиски 

јазик и обратно за списанието  “Тутун“; 

-Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт,Секретарот 

и раководителот на Секретаријатот 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

 

Реден број:  11. 

Шифра: ОБН 01 02 В01 оо2  

Ниво: В1 

  

Назив и на работното место: Советник за човечки ресурси  

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Правен , Факулетет за администрација, Економски 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 16 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

 

Работни цели: -Развивање и обединување на политиките од 

делокруг на работата на одделението, нивна 

координација и спроведување  на  надлежностите 

од областа на   вработувањето и мобилноста, 

оценувањето, стручното оспособување и 

усовршување, мотивацијата и одржување и 

подобрување на меѓучовечките односи и 

информативниот систем за човечките ресурси на 

Научниот институт за тутун - Прилеп 
 

Работни задачи и обврски: -врши функционална анализа на работните места; 

-ја организира и насочува работата при изработка на 

правилниците за внатрешна организација и 

систематизација на работните места на Научниот 

институт за тутун Прилеп 

-ги координира и насочува активностите во врска со 

вработувањето и мобилноста, оценувањето, 

стручното оспособување и усовршување на 

државните службеници, мотивацијата и 

подобрувањето на квалитетот на меѓучовечките 

односи, правата, должностите и одговорностите на 

државните службеници (службенички однос) и 

информативниот систем за човечки ресурси на 

Научниот институт за тутун Прилеп 

-учествува на состаноците на Мрежата на 

одделенија/сектори за управување со човечки 

ресурси и остварува редовна комуникација и 

соработка со другите одделенија за човечки ресурси 

од органите на државната служба; 

-одржува консултации и работни состаноци со 

оценувачите и дава инструкции во функција на 

законито и транспарентно спроведување на 

постапката за оценување на државните службеници; 

-учествува во спроведувањето на организацискиот  
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развој  на Научниот институт за тутун Прилеп 

-преку планирањето, професионалниот развој, 

задржување на вработените и управување со 

промените;  

-предлага и развива политики и стратешки 

документи за управување со човечките ресурси во 

Научниот институт за тутун Прилеп 

-обезбедува стручно–оперативна поддршка на 

комисиите за водење на дисциплинска постапка за 

дисциплински престап и комисиите за утврдување 

на материјална одговорност на државните 

службеници во Научниот институт за тутун 

Прилеп 

-членува во Комисијата за селекција на државен 

службеник, и 

-се грижи за правилна примена на законите и 

подзаконските акти од областа на управувањето со 

човечките ресурси и ги советува другите раководни 

државни службеници за прашања од областа на 

управувањето со човечките ресурси. 

-Врши и други работи по налог на раководителот, а 

се во надлежност на одделението. 

 

Одговара пред: Директорот, Советот на Научниот 

институт,Секретарот и Раководителот на 

Секретаријатот 
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Реден број:  12. 

Шифра: ОБН 01 02 В01 оо9   

Ниво: В1 

  

Назив и на работното место: Советник за ИКТ 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 ЕКТС 

Електротехнички или Природно математички 

факултет (група информатика) 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 16 од правилникот 

Дополнителни услови: Странски јазик ниво А2 и сертификат за програми 

за канцелариско работење 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Спроведување на стручно –оперативни работи во 

функција на квалитетно функционирање на 

информатичкиот систем 
 

Работни задачи и обврски: Одговара за навремено, законито и квалитетно 

извршување на работите и задачите; 

-Ги спроведува дадените насоки и упатства 

заизвршување наработите и задачите ; 

-Самостојно врши најсложени работи и задачи во 

рамките на одделението со повремени упатства од  

раководителот на одделението, а кои се однесуваат 

на стратешкото планирање и следење ;  

-Следи, развива и го усовршува системот на ИТ 

ифункционирањето на ИТ 

-Изработува годишен план запотреба од ИТ и 

Одобрува спецификации за набавка на ИТ  

-Воведува нови технологии на ИТ во работата на 

НИТП  

- Дефинира технички, програмски и 

телекомуникациски основи на информатичкиот 

систем 

-Пишува анализи, информации и други документи за 

ИТ и изготвува проекти и програми за 

информациски подсистеми и инивно воведување 

-Го следи тековното функционирање и користење на 

информатички ресурси како и функционирањето на 

компјутерско комуникациската опрема на системот 

-Врши редовна контрола на опремата заради 

исправно функционирање на истата 

-Врши инсталацијанаоперативенсистем, на 

антивирусна заштита и истата ја администрира 

-Инсталира и администрира апликативни софтвери и 

додатни софтвери на корисници 

-Обезбедува back up на податоците набарање на 

корисниците  
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- Дава стручна помош и подршка на корисниците за 

инсталиран софтвер и оперативенсистем 

- Ги следи и подржува бази на поддатоци и предлага 

мерки за нивно користење 

- Го администрира емаил системот ,домеин серверот 

и фајлсерверот 

- Врши администрирање на ВЕБ апликацијата на 

НИТП 

- Ја следи реализацијата на програми и проекти и 

дава  информатичкаподдршка 

-Одржува обука на вработените во НИТП за 

користењена ИТ опремата 

-Врши и други работи што ќе му ги довери 

Секретарот 

Одговара пред: Директорот,Советот на Научниот институт,Секретарот 

и Раководителот на Секретаријатот 
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Реден број:  13. 

Шифра: ОБН 01 02 ВО3  оо8  

Ниво: В3  

Назив и на работното 

место: 

Соработник за библиотекарско работење-

Библиотекарски манипулант 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

- Високо 

Вишо/средно образование 

Научно поле: средно економско или гимназија 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 16 од правилникот  

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 
 

Работни задачи и обврски: Прима набавени книги и ги евидентира во посебни 

книги 

Издава книги за користење и води евиденција за истите 

Води картотека за стручна литература 

Одговара за чување на стручната литература и 

списанија, како и за правилно средување на истите по 

УДК 

Врши дистрибуција на публикации кои ги издава 

НИТП 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт и 

Секретарот 
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Реден број:  

Каталог бр. 

14. 

Шифра: ОБН 01 02  Г01 о10  

Ниво: Г1 

Назив и звање на 

работното место: 

Aрхивар- дактилограф 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 

Научно поле: Средно економско, гимназија,  

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 17 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Административна поддршка за архивското и 

канцелариското работење 

Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 
 

Работни задачи и обврски: -водење на архива и ракување со телефонска централа; 

припрема и испраќа службена пошта; 

-прима, заведува и разнесува дневна пошта; 

-ракува и ги чува печатите и штембилите на Институтот; 

-врши годишно средување на архивскиот материјал; 

-издава патни налози за службени патувања; 

-овозможува несметано извршување на телефонски 

разговори и води книга за истите; 

-доставува поединечни акти до вработените во Институтот; 

-врши известување, истакнува акти на огласна табла, 

доставува материјали за состаноците и седниците на 

органите на управување; 

-копира материјали за потребите на Институтот; 

-куца писма и други документи; 

-скенира документи за потребите на Институтот; 

-куца годишни извештаи и др.; 

-куца трудови за во списанието „Тутун“ и други изданија 

на Институтот; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се во 

надлежност на одделението 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП, Секретарот и Раководителот 

на стручната и административна служба. 
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СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИСКО, СМЕТКОВОДСТВЕНО И  

МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

 

Реден број: 15.  

Шифра: ОБН 01 02 БО4 011 

Ниво: Б4 

Назив и звање на 

работното место: 

Раководител на службата за финансиско, 

сметководствено и материјално работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование, 240 КТС 

Научно поле: Економски науки 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 15 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: -Ја организира и ја води работата на службата 

-Предлага и составува фиансиски план на Институтот и 

го следи неговото извршување 

-Организира уредно и ажурно водење на 

книговодството 

-Изготвува завршна сметка и други извештаи 

-Ги извршува одлуките на органите на Институтот и 

Универзитетот 

-Ги спроведува напатствијата за работа на -

Раководителот на финасиската служба на 

Универзитетот 

-Врши и други работи што ќе му ги доверат органите на 

Институтот и Универзитетот 

Работни задачи и обврски: -одговорен за правилна примена на законските прописи; 

-изготвува месечни пријави и пресметки за ДДВ; 

-врши координација со добавувачите и купувачите; 

-изготвува налози за книжење на книговодствените 

промени според контен план и ги потпишува истите; 

-води главна книга врз основа на налозите за книжење, 

ја евидентира секоја настаната деловна промена со 

средствата и изворите на средствата, согласно 

доставените книговодствени документи; 

-составува разни спецификации и прегледи за увид за 

состојбата и движење на средствата и изворите на 

средствата;  

-врши отворање на деловните книги по билансот и 
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завршната сметка од претходната година; 

-врши споредување на пописот со книговодствената и 

стварна состојба; 

-ги средува и чува книговодствените документи; 

-раководи со работата на пописните комисии и се грижи 

за навремено извршување на пописот; 

-изготвува конечна пресетка на амортизација; 

-го контролира финансиското и материјалното 

работење; 

-ги спроведува одлуките на органите на управување; 

-потпишува финансиски и материјални документи; 

врши и други работни задачи  од својата област во 

согласност со дејноста на службата и по налог на 

директорот 

Одговара пред: Директорот ,Советот на Научниот институт 
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Реден број:  16. 

Шифра: ОБН 01 02 Во1 011 

Ниво: В1 

Назив и звање на 

работното место: 

Советник за финасиско сметководствено и материјално 

работење 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Високо образование: 240 

Научно поле:Економски науки 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 16 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: − следење и примена на законската регулатива од 

областа на сметководственото и буџетското работење 

и финансиската контрола; 

− врши аналитички и синтетички книжења по конта и ја 

проверува исправноста и комплетноста на 

сметководствените документи; 

− оформува налози за книжење и изготвува фактури и 

учествува во изготвување на периодични завршни 

сметки; 

− води евиденција за основните средства и на нивна 

амортизација и ревалоризација; 

− врши пресметување на амортизација и 

ревалоризација на долгорочните средства и ги книжи 

во материјалното книговодство; 

− учествува во изготвување на информации и извештаи 

за реализирани програми, проекти, договори и за 

извршувањето на буџетот и врши финансиска и 

материјална евиденција; 

− се грижи за одделно водење на финансиски средства 

од  постдипломски студии, научно истражувачка и 

апликативна дејност; 

− подготвува извештаи за доспеаните обврски на и 

ненеплатените побарувања; 

− тековно конфирмирање на побарувањата и и 

обврските со коминтентите на Институтот;  

Одговара пред:  Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

службата за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 
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Реден број:  

Каталог бр. 

17.  

Шифра: ОБН 02  ГО1 008 

Ниво: Г1 

Назив и звање на  

работното место: 

Самостоен референт за благајна 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 

Научно поле: средно економско или гимназија 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 17 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Водење на сите уплати и исплати и нивно евидентирање  

Работни задачи и обврски: − изготвува платни списоци за плата и надоместоци 

за вработените и врши исплата на истите; 

− води евиденција на потрошувачки кредити и 

административни забрани за вработените; 

− подига и исплатува пари и картички за гориво; 

− ракува со пари, врши уплати и исплати во готово; 

− изготвува каса-прими и каса-исплати  

− води касов извештај, картотека за личен доход и 

обр.М-4 за вработените; 

− издава потврди за личен доход; 

− пополнува статистички извештаи за платите на 

вработените; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а 

се во надлежност на одделението. 

 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

службата за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 
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Реден број:  

Каталог бр. 

18.  

Шифра: ОБН 02  ГО1 013 

Ниво: Г1 

Назив и звање на  

работното место: 

Самостоен референт за магацинско работење-

Магацинер 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 

Научно поле: средно економско или гимназија 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 17 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: -води евиденција за основните средства, пресметува 

амортизација и ревалоризација; 

-учествува во изготвувањето на завршна сметка; 

-води материјално книговодство на потрошен 

материјал; 

-го усогласува пописот со аналитичката  евиденција; 

-води евиденција на ситниот инвентар; 

-ракува и одговорен е за уредно чување на 

материјалите, ситниот инвентар и основните средства 

во магацинот; 

-прима и издава материјал, ситен инвентар и основни 

средства од магацинот; 

-составува и доставува приемници, испратници за 

материјали, ситен инвентар и основни средства до 

Службата за финансиско, сметководствено и 

канцелариско работење; 

-води магацинска картотека; 

-учествува во пописот на материјалите и ситниот 

ивентар; 

-изготвува и чува реверси за повремено издавање на 

материјали, ситен инвентар и основни средства; 

-Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

службата за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 
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Реден број:  

Каталог бр. 

19.  

Шифра: ОБН 02  ГО1 019 

Ниво: Г1 

Назив и звање на  

работното место: 

Самостоен референт за набавка на прехранбено 

угостителски услуги 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Вишо/средно образование 

Научно поле: средно економско или гимназија 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 17 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

   

Работни задачи и обврски: -врши набавка на материјали и инвентар по порачка од 

раководителите, а по одобрување од директорот и ги 

предава во магацинот; 

-води евиденција за моторните возила и се грижи за 

навремено регистрирање и сервисирање; 

-ја зема поштата, предава пошта и разнесува други 

документи и материјали; 

-врши превоз на работници за извршување на 

службени потреби во градот, републиката и надвор од 

неа; 

-врши курирски и други работи по налог на 

раководителот; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на службата. 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

службата за финансиско, сметководствено и материјално 

работење 
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ПОМОШНО ТЕХНИЧКИ ЛИЦА 

 

Реден број:  20. 

Шифра: ОБН 04 02 А01 002 

Ниво: А1 

Назив и на работното 

место: 

Портир 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот  

Дополнителни услови: Противпожарен курс 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 
 

Работни задачи и обврски: -Контролира, легитимира и евидентира лица при 

влегување и излегување во зградата и просториите на 

Институтот; 

-ракува со противпожарни и други уреди во случај на 

пожар и други елементарни непогоди; 

-должен е да пријави секаква неисправност на сите 

инсталации и уреди; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт и 

Секретарот 
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Реден број:  21. 

Шифра: ОБН 04 01 А01 003 

Ниво: А1 

Назив и на работното место: Ложач - ракувач на парни котли 

Број на извршители: 1 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

 средно техничко училиште 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот  

Дополнителни услови: Противпожарен курс 

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 
 

Работни задачи и обврски: -работи со парен котел, го контролира и се грижи за 

неговата исправност; 

-ја  одржува инсталацијата за парно греење и 

одговорен е за исправноста на истата; 

-по потреба изведува водоводна инсталација и ја 

одржува во исправна состојба; 

-врши браварски работи; 

-врши поправки на објектите и опремата во 

институтот; 

-вон грејната сезона врши работи на работник во 

производство; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт и 

Секретарот 
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Реден број:  

Каталог бр. 

22. 

Шифра: ОБН 04 03  А01 о01 

Назив и звање на работното 

место: 

Возач 

Возач на автобус и лесна кола 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

Научно поле: Средно техничко или сообраќајна струка 

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: -врши превоз со автобус на вработените во 

Институтот; 

-одговорен е за исправноста на автобусот и 

навремено сигнализирање за отстранување на 

дефекти; 

-ја одржува хигиената  во автобусот; 

-се грижи за навремен технички преглед, 

сервисирање и техничка исправност на автобусот; 

-Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението. 

 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт и 

Секретарот 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



141 
 

 

Реден број:  

Каталог бр. 

23. 

Шифра: ОБН 04 01  А01 о06  

Назив и звање на работното 

место: 

Хаусмајстор- електричар 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

Научно поле: Основно/Средно техничко  

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: -одговорен е за исправноста и одржувањето на 

електричната инсталација на градежните објекти и 

електричните уреди; 

-го одржува и врши поправка на трансформаторот; 

-ги одржува електричните машини, уреди и апарати и 

се грижи за нивна исправност; 

-по потреба инсталира електрична мрежа во дефект 

или замена на стара; 

Врши и други работи по налог на раководителот, а се 

во надлежност на одделението 

 

Одговара пред: Директорот , Советот на Научниот институт и 

Секретарот 
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Реден број:  

Каталог бр. 

24. 

Шифра: ОБН 04 01  А01 о02  

Назив и звање на работното 

место: 

Хигиеничар 

Број на извршители:  

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

Научно поле: Основно/Средно   

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: Ги спроведува дадените насоки и упатства за 

извршување на работите и задачите ;  

-Ја одржува хигиената во работните простории и 

објектот ;  

-Се грижи за рационално користење на потрошениот 

материјал потребен за одржување на хигиената ; 

-Одговара за навремено, законито и квалитетно 

извршување на работите и задачите  

кои се во надлежност на  

одделението;  

-Врши и други работи што ќе му ги довери 

Раководителотна одделението, а се во надлежност  

на одделението 

Одговара пред: Раководителот на одделението за општи и правни 

работи. 
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СЛУЖБА ЗА СЕМЕПРОИЗВОДСТВО 

 

 

Реден број:  

Каталог бр. 

25 

Шифра: ОБН 04 01  А01 о07  

Назив и звање на работното 

место: 

Општ работник 

Број на извршители: 10 

Посебни услови: Потребни стручни квалификации: 

Основно/средно образование 

Научно поле: Основно/Средно   

 

Потребно работно искуство во струката: 

согласно член 20 од правилникот 

Дополнителни услови:  

Опис на работата на 

работното место: 

 

Работни цели: Учествува во  успешно извршување на  работните 

активности на Институтот 

Работни задачи и обврски: -работи во производството на тутунот (обработка и 

припрема на почвата, расадопроизводство, нега и 

заштита на тутунот, берење, транспорт, сушење и 

сл.); 

-складирање и доработка на тутун и производство на 

тутунско семе, заштитно третирање на магацини и 

слични работи; 

-ракување со механизација и опрема за потребите на 

Институтот и службата во производниот процес; 

-ја одржува хигиената во просториите; 

-врши и други работи по налог на раководителот 

 

Одговара пред: Директорот, Советот на НИТП и Раководителот на 

Службата за семепроизводство 
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РАБОТНА КАРТА НА Научниот институт за тутун Прилеп 
 

ПРЕГЛЕД  1. Даватели на услуги по научноистражувачки области и одделенија 

 

 

Шифра 

 

Научноистражувачки области 

(по организациони единици) 

Број на 

извршители 

102, 403 
10200 – Биологија,  
403- Растително 

производство 
 

1. Одделение за генетика селекција и 

семеконтрола 
19 

 107, 401,  403  
 

10700–Хемија, 401-

Наука за земјиштето 

и хидрологија 

403-Растително 

производство,  

 

2. Одделение за агротехника на тутунот 10 

  
402- Заштита на 

растенија,  

403- Растително 
производство 

3. Одделение за заштита на тутунот од 
болести, штетници и плевели 

11 

403-  Растително 

производство 

4. Одделение за технологија, ферментација и 

фабрикација на тутунот 
6 

 403-   Растително 

производство 

5. Одделение за хемија на тутунот, тутунскиот 

чад, резидуи од пестициди и биохемија 
6 

503 - Економски науки 

506- Oрганизациони 

науки и управување    
( менаџмент) 

 

6. Одделение за економско планирање и 

програмирање 
6 
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ПРЕГЛЕД 2.  Даватели на услуги по звања по одделенија и служби 

                           (состојба: 1.12.2016 година) 

 
 

 
Одделенија 

 

Ред. 
проф./ 

научни 

советници 

Вон. 

проф./ 
виши 

научни 

сорабо-

тници 

 

Доц./ 
научни 

сорабо-

тници 

 

 
Асистен

ти 

 

 
Пом. 

Асист. 

 

 
Виш 

лабор

ант 

 

 
Лабор

ант 

 

 
Вкупн

о 

Одделение за генетика 
селекција и 

семеконтрола 

4  2    2 8 

Одделение за 

агротехника на 
тутунот 

2  1   1 2 6 

 Одделение за заштита 

на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

3     1 1 5 

Одделение за 

технологија, 

ферментација и 

фабрикација на 

тутунот 

  1   1 1 3 

Одделение за 

хемија на тутунот, 

тутунскиот чад, 
резидуи од 

пестициди и 

биохемија 

1      2 3 

Одделение за 

економско 

планирање и 

програмирање 

  1     1 

Служба за 

производство на 

тутунско семе и 

тутун 

     1  1 
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ПРЕГЛЕД 3. Даватели на услуги по звања по одделенија со развојна компонента 

 

 
 

 
Одделенија 

 

Ред. 
проф./ 

научни 

советници 

Вон. 

проф./ 
виши 

научни 

сорабо-

тници 

 

Доц./ 
научни 

сорабо-

тници 

 

 
Асистен

ти 

 

 
Пом. 

Асист. 

 

 
Виш 

лабор

ант 

 

 
Лабор

ант 

 

 
Вкупн

о 

Одделение за генетика 
селекција и 

семеконтрола 

3 3 3 2 2  2 15 

Одделение за 

агротехника на 
тутунот 

2 2 1 1 1  2 9 

Одделение за заштита 

на тутунот од болести, 

штетници и плевели 

2 2 2 1 1  1 9 

Одделение за 

технологија, 

ферментација и 

фабрикација на 

тутунот 

1 1 1 1 1  1 6 

Одделение за хемија 

на тутунот, 

тутунскиот чад, 

резидуи од пестициди 
и биохемија 

1 1 1 1 1  2 7 

Одделение за 

економско планирање 

и програмирање 

1 1 1 1 1   5 

Служба за 

производство на 

тутунско семе и тутун 

     1 2 3 
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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), член 9, став 3 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 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, 10/201 и 20/2015) и член 55 став 4, алинеја 1 од Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Научниот институт за тутун Прилеп, во состав на 

УКЛО Битола, Советот на Научниот институт за тутун Прилеп, на 5та седница одржана на 

05.05. 2017г., го донесе следниов  

 

 

П Р А В И Л Н И К  

 

З А    

И З М Е Н А  И  Д О П О Л Н У В А Њ Е  

 

НА 

 

ПРАВИЛНИКОТ 

за  

внатрешна организација на Научниот институт за тутун Прилеп 

 

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

  
  Во Правилникот за внатрешна организација на  Научниот институт за тутун 

Прилеп во состав на УКЛО Битола  бр. 01-199/1 од 14.03.2017г., за кој се доби Писмена 

согласност бр. 12/6 – 839/2 од 17.03.2017г. од Министерството за информатичко 

општество и администрација се врши измена и дополнување и тоа : 

 

 

 

Член 2 

 

 Во Чл. 3 - Називот на Службата за финансиско и сметководствено работење се 

заменува во Служба за финансиско, сметководствено и материјално работење. 

                                            

 

                                                Член 3 

 

 Во чл. 5 став 2 кој гласи  “Во состав на одделенијата постојат акредитирани и 

специјализирани лаборатории“ се бришат зборовите акредитирани и специјализирани.   

Во делот на Акредитирани лаборатории  по редот - контрола на автентичност и квалитет 

на тутунска суровина се додава нов ред  
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-  контрола на здравјето на растенијата  

По  ова следува  нов ред  кој гласи “специјализирани лаборатории“: 

Во точка 7 се врши промена на називот на Служба за семепроизводство, во  Служба за 

производство на тутунско семе и тутун. 

 

                                                      Член 4 

 

 Во чл. 8 Називот на Службата за финансиско, сметководствено  и комерцијално 

работење се заменува во Служба за финансиско, сметководствено и материјално 

работење. 

 

                                                 Член 5 

 

 Во чл. 10 Називот на Службата за финансиско, сметководствено  и комерцијално 

работење се заменува со Служба за финансиско, сметководствено и материјално 

работење. 

  

                                                 Член 6 

   

 Во чл. 15  стандардот ISO/IEC 17025 : 2005 се заменува со MKC EN ISO/IEC 17025 

: 2006 , а целосно се бришат зборовите „ може да “.  

                                                     

                                                   

                                                 Член 7 

 

 Став  III.1.2. Називот Службата за финансиско, сметководствено  и комерцијално 

работење се заменува со Служба за финансиско, сметководствено и материјално 

работење. 

 

                                                 Член 8 

 

 Во чл. 20 Називот на Службата за финансиско, сметководствено  и комерцијално 

работење се заменува со Служба за финансиско, сметководствено и материјално 

работење. 

 

                                             Член 9 

 

          Во чл. 21 Називот Службата за финансиско, сметководствено  и комерцијално 

работење се заменува со Служба за финансиско, сметководствено и материјално работење. 

 

                                                            Член 10 

 

 Во чл. 22 во Графичкиот приказ на организацијата на Научниот институт за тутун 

Прилеп - Органограмот, се врши измена во називот на Службата за производство на 

тутун и тутунско семе во Служба за производство на тутунско семе и тутун  и  називот 

на Службата за финансиски и сметководно - комерцијални работи во Служба за 

финансиско, сметководствено и материјално работење.  
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II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

                Член 12 

 

      Со влегувањето во сила на овој Правилник за измена и дополнување на 

Правилникот за внатрешна организација на научниот институт за тутун Прилеп, 

станува составен дел од Правилникот за внатрешна организација на  Научниот 

институт за тутун Прилеп во состав на УКЛО Битола со бр. 01-199/1 од 14. 03. 2017г. 

 

                 Член 13 

Овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот за внатрешна 

организација на научниот институт за тутун Прилеп, влегува во сила со денот на 

објавувањето во „ Билтенот на УКЛО Битола“, а ќе се објави по добиената согласност од 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

            

            

           Директор 

 

              Проф д-р Гордана Мицеска 
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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), член 9, став 3 од Законот за високото 

образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 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, 10/201 и 20/2015) и член 55 став 4, алинеја 1 од Правилникот за 

внатрешните односи и работењето на Научниот институт за тутун Прилеп, во состав на 

УКЛО Битола, Советот на Научниот институт за тутун Прилеп, на 5та седница одржана на 

05.05. 2017г., го донесе следниов  

 

 

 П Р А В И Л Н И К  

 

З А    

И З М Е Н А  И  Д О П О Л Н У В А Њ Е  

 

                                                                          НА 

 

ПРАВИЛНИКОТ 

за систематизација на работните места во Научниот институт за тутун - Прилеп 

  

 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

 

    Член 1  

 Во Правилникот за систематизација на работните места во Научниот институт за 

тутун Прилеп во состав на УКЛО Битола  бр. 01-200/1 од 14.03.2017г., за кој се доби 

Писмена согласност бр. 12/6 – 839/2 од 17.03.2017г. од Министерството за информатичко 

општество и администрација, се врши измена и дополнување и тоа : 

 

 

Член 2 

 Во чл. 6 Категорија Г, ниво Г3 наместо лаборант/техничар, треба да стои  лаборант 

/технички соработник/ техничар. 

                                            

Член 3 

 Во чл. 19 Категорија А, помошно технички лица, наместо вкупен број 20 треба да 

стои 21, а кај Општ работник наместо вкупен број 15 треба да стои вкупен број 16. 

                                                

 

Член 4 

 Во делот на Описот на работните места од ред. Бр. 1 до реден број 5, кај работните 

цели, во ст 1: наместо Правилникот за квалитет на Институтот, треба да стои 

Прирачникот за квалитет на Институтот. 

 

Член 5 

 Кај работното место бр. 12 Советник за ИКТ, во делот на работни задачи и 

обврски, послениот став треба да гласи: Врши и други работи што се во рамките на 

работното место. 
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Член 6 

 Пред работното место под реден бр. 25 наместо Служба за семепроизводство треба 

да стои : Служба за производство на тутунско семе и тутун. 

 

Член 7 

 Во работното место под ред. Бр. 25, во делот на Број на извршители наместо 10 

треба да стои 11, а во делот Одговара пред : наместо Раководителот на службата за 

семепроизводство, треба да стои пред Раководителот на Службата за производство на 

тутунско семе и тутун.   

 

Член 8 

 Во табеларниот преглед 2 во графата лаборант, наместо лаборант треба да стои : 

Лаборант/технички соработниик/техничар. 

 

Член 9 

 Во табеларниот преглед 3 во графата лаборант наместо лаборант, треба да стои : 

Лаборант/технички соработниик/техничар. 

 

Член 10 

 Во табеларниот преглед 3 во Службата за производство на тутунско семе и тутун, 

бројот на Вишите лаборанти наместо 1 се зголемува на 2, и Вкупниот број наместо 3 се 

зголемува на 4. 

 

 

II. Преодни и завршни одредби 

        Член 11 
Со влегувањето во сила на овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот 

за систематизација на работните места во Научниот институт за тутун, станува составен 

дел од Правилникот за систематизација на работните места во Научниот институт за тутун 

Прилеп во состав на УКЛО Битола со бр. 01-200/1 од 14. 03. 2017г. 

 

       Член 12 

Овој Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на 

работните места во Научниот институт за тутун влегува во сила со денот на објавувањето 

во „Билтенот на УКЛО Битола“ а ќе се објави по добиената согласност од Министерството 

за информатичко општество и администрација. 

 

            

            

           Директор 

 

              Проф д-р Гордана Мицеска 
 

 
 


