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Врз основа на член 94 став 1 точка 14, во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот 

за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018), а во согласност со 
Финансискиот план – Расходи за 2018 година усвоен од страна на Универзитетскиот сенат, се 
донесува следната 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -  БИТОЛА  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 
 

Член 1 

Со Програмата за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  Битола 
за 2018 година, во натмошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и планираните 
инвестиции содржани во Финансискиот план за 2018 година, на расходните ставки од 
групата 48 – капитални расходи. 

 
Член 2 

Програмата ги опфаќа потребите и планираните капитални расходи на Централната 
стручна и административна служба (Ректоратот) и на единиците на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“– Битола. 

Со Програмата е предвидено да се спроведе:                                                                   
1. Набавка на компјутерска опрема за заедничките потреби на Универзитетот и 

Единиците во негов состав, 
2. Набавка на компјутерска опрема од страна на Единиците за создавање на 

услови за подобрување на условите за реализација на настава и вежби, за 
подобрување на функционирањето на Службите за студентски прашања, 
опрема за финансиските служби со цел овозможување на функционирање на 
електронското плаќање (воведување на финансискиот модел е во постапка 
на програмирање и развивање од страна на Банка процесор и НЕОКОМ), 

3. Купување на опрема потребна за лабораториски вежби и истражувања во 
рамките на реализација на наставните програми и содржини, 

4. Набавка на опрема за планирање и реализација на истражувања за 
наставниот, соработничкиот кадар и за потребите на студентите од прв, втор 
и трет циклус на студии  и 

5. Други потреби за опремување со содветна опрема и машини, 
6. Набавка на возила  
7. Завршување на започнати инвестиции со реконструкција и адаптација на 

објекти, 
8. Реконструкции и адаптација на објекти за изведување на настава, вежби и 

административен простор, 
9. Реконструкција и адаптација на простории за лаборатории за потребите на 

повеќе Единици за настава, вежби и создавање услови за јавно – приватно 
партнерство, 

10. Реконструкции на кровни конструкции на постари објекти, 
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11. Реконструкција, адаптација и ставање во функција на одделени објекти  кои 
се дадени на користење на Универзитетот, кои претходно се користеле за 
други намени (објекти во касарна) 

12. Санирање на оштетувања на постоечките објекти на Универзитетот и 
Единиците во негов состав. 

 
Член 3 

Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна 
и административна служба (Ректоратот) и на единиците, согласно Финансискиот план за 
2018 година. 

 
Член 4 

Финансиските средства од расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини, 
наменети за купување на канцелариска, лабораториска и научно - истражувачка, 
информатичка и видео опрема, опрема за греење и климатизација и друга опрема, се 
наменети за: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот; 
2. Педагошки факултет – Битола; 
3. Висока медицинска школа – Битола; 
4. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола; 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола; 
6. Технички факултет – Битола; 
7. Ветеринарен факултет – Битола; 
8. Економски факултет – Прилеп; 
9. Научен институт за тутун – Прилеп; 
10. Правен факултет – Кичево; 
11. Технолошко-технички факултет – Велес; 
12. Факултет за безбедност – Скопје и 
13. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 

 
 

Член 5 

Финансиските средства од расходна ставка 481 - Градежни објекти, се предвидени за 
реконструкција на деловните објекти на: 

1. Ветеринарен факултет – Битола 
2. Научен институт за тутун – Прилеп и 
3. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 

 
 

Член 6 

Финансиските средства од расходната ставка 482 - Други градежни објекти, се наменети за 
реконструкција на други објекти и надзор над изградбата, на: 

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот; 
2. Педагошки факултет – Битола; 
3. Висока медицинска школа – Битола; 
4. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола; 
5. Факултет за биотехнички науки – Битола; 
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6. Технички факултет – Битола; 
7. Ветеринарен факултет – Битола; 
8. Научен институт за тутун – Прилеп и 
9. Правен факултет – Кичево. 

 

 

Член 7 

Купување на канцелариски, училишен и друг мебел од расходната ставка 483 - 
Купување на мебел, е предвидено за: 

1. Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола; 
2. Факултет за биотехнички науки – Битола; 
3. Технички факултет – Битола; 
4. Ветеринарен факултет – Битола; 
5. Научен институт за тутун – Прилеп; 
6. Правен факултет – Кичево; 
7. Технолошко-технички факултет – Велес и 
8. Факултет за безбедност – Скопје. 
 
 

Член 8 

Финансиските средства од расходна ставка 485 - Вложувања и нефинансиски 
средства, наменети за набавка на компјутерски софтвер, книги за библиотеки и учебници 
и друго, се предвидени за набавки на: 

1. Научен институт за тутун – Прилеп; 
2. Технолошко-технички факултет – Велес и 
3. Факултет за безбедност – Скопје. 

 
                                                         

Член 9 

      Купување на моторни возила од расходна ставка 486 - Купување на возила, е 
предвидено за: 

• Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот и 
• Научен институт за тутун – Прилеп. 

 
 

Член 10 

Финансиските средства за реализирање на Програмата се обезбедуваат од страна на 
Буџетот на Република Македонија, на тип сметки 603, од сопствени приходи на сметките 
од типот 788, како и од донации на сметките од типот 785. 

 
 

Член 11 

Финансиските средства на расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини, 
кои се обезбедени од страна на Буџетот на Република Македонија за набавка на опрема, се 
распоредуваат врз основа на направена анализа на реалните потреби на Централната 
стручна и административна служба и на единиците, врз основа на поднесените барања од 
единиците на Универзитетот со почитување на принципот на сразмерност, од страна на 
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Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за финансии и 
развој, со Одлука на Ректорот.  

 
 

Член 12 

Анализа на потребите за инвестирање во градежни објекти од Финансиските 
средства на расходната ставка 482 - Други градежни објекти, обезбедени во Буџетот на 
Република Македонија, се врши врз основа на направена анализа на реалните потреби на 
Централната стручна и административна служба и на единиците, врз основа на поднесени 
барања од единиците на Универзитетот  со почитување на принципот на сразмерност, од 
од страна на Секторот за финансии, сметководство, инвестиции и развој и Проректорот за 
финансии и развој, со Одлука на Ректорот.  

 
 

Член 13 

Финансиските средства за реализирање на Програмата кои се обезбедуваат од 
сопствените приходи на сметките од типот 788, се распределуваат со одлука на Деканот 
на конкретната единица за соодветната сметка, односно Ректорот за сметките на 
Ректоратот. 

 
 

Член 14 

Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од 
типот 785, се врши согласно склучениот Договор за реализирање на соодветниот проект и 
Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни програми, домашни 
и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ -  Битола. 

 
 

                                                                    Член 15 

Постапките за инвестиции започнати пред влегувањето во сила на оваа Програма, 
ќе завршат согласно претходно донесените Одлуки. 

 
 

                                                                    Член 16 

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

 

 

                                                

                

                             Проф. д-р Сашо Коруновски, 

                             Ректор 
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РЕЦЕНЗИЈА  

На ракописот со наслов „Портфолио менаџмент” од авторот д-р Драгица 
Оџаклиеска, вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола 

 

Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола под број 14-780/7-1 од 23.05.2018 година, избрани сме за рецензенти на ракописот 
со наслов „Портфолио менаџмент”. По разгледувањето на доставениот ракопис, согласно 
член 15 и член 18 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, го доставуваме следниов 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

Ракописот со наслов „Портфолио менаџмент” од авторот проф. д-р Драгица 
Оџаклиеска обработува проблематика поврзана со управувањето со хартиите од вредност 
со цел воспоставување систем за избор на оние хартии од вредност со кои ќе се 
максимизира приносот при определена стапка на ризик или, пак, ќе се минимизира 
ризикот при определена стапка на принос. Всушност, ефикасниот портфолио менаџмент 
претставува пресуден фактор за динамичен стопански развој на секоја национална 
економија, бидејќи овозможува зголемување на ефикасноста на инвестициските 
вложувања во хартии од вредност и максимизирање на профитабилноста на компаниите. 

Ракописот “Портфолио менаџмент” од авторот проф. д-р Драгица Оџаклиеска е 
преставен на вкупно 184 страници обработен компјутерски текст со фонт со големина 11pt 
во B5 формат. Во текстот се вградени слики, табели, графикони и 100 референци 
користена литература. Ракописот се состои од три дела, со соодветна поделба на наслови и 
поднаслови. 

 
Во првиот дел, под наслов Пазарот на капитал како неопходен предуслов за 

оптимализација на портфолиото на хартии од вредност, е направен теоретски осврт 
врз функционирањето на пазарот на капитал, како институционално организиран простор 
на којшто се врши емисија и тргување со долгорочни хартии од вредност. Најнапред, се 
елаборирани современите функции на пазарот на капитал и неопходните општествено – 
економски предуслови за негово функционирање, од коишто најголемо внимание им е 
посветено на: понудата и побарувачката на капитал, даночниот систем, степенот на 
развиеност и ефикасност на берзата на долгорочни хартии од вредност и на економската и 
политичката стабилност на државата. Преку пазарот на капитал се врши алокација на 
капиталот кон оние емитенти на долгорочни хартии од вредност за кои инвеститорите ќе 
проценат дека се сигурни, профитабилни и перспективни. Притоа, цената на хартиите од 
вредност, како и оценката на бонитетот на емитентот, од страна на инвеститорите и 
надлежните институции, има пресудно влијание врз инвестициските одлуки на пазарот на 
капитал. Анализата на организациската поставеност, учесниците и законската регулатива 
што се однесува на пазарот на капитал зазема посебно место во првиот дел. Притоа, 
особено внимание е посветено на проучувањето на инвестициските компании, како 
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специјализирани институции што се занимаваат со управување со портфолиото на 
хартиите од вредност.  

Во вториот дел, под наслов Финансиски инструменти на пазарот на капитал и 

нивното влијание врз перформансите на портфолиото, предмет на истражување се 
хартиите од вредност и нивното влијание врз перформансите на портфолиото. Портфолио 
менаџментот претставува континуиран процес за контрола на ризикот и приносот на 
одделните хартии од вредност што влегуваат во составот на портфолиото, како и 
адаптацијата на портфолиото кон промените во окружувањето, а во согласност со 
однапред поставените цели на инвеститорот. Инвеститорите го вложуваат својот капитал 
во повеќе хартии од вредност, односно креираат портфолио на хартии од вредност, 
бидејќи инвестирањето во една хартија, иако може да носи најголем принос, сепак, значи 
и преземање голем ризик. Затоа, во овој дел се елаборирани краткорочните и 
долгорочните хартии од вредност во коишто инвеститорите можат да ги вложуваат 
слободните финансиски средства за да ја оптимизираат структурата на портфолиото. 
Посебен акцент е ставен врз деривативните финансиски инструменти (форварди, 
фјучерси, опции) што претставуваат ефикасен механизам за зголемување на 
перформансите на портфолиото. Имено, деривативните финансиски инструменти им 
овозможуваат на инвеститорите намалување и контрола на значајните деловни ризици. 
Преку нив може да се контролира ризикот од промената на каматните стапки, ризикот од 
промената на цената на хартиите од вредност или ризикот од промената на девизниот 
курс. Тоа значи дека трансакциите со деривативните хартии од вредност, всушност, 
овозможуваат да се максимизира приносот и да се минимизира ризикот при управувањето 
со портфолиото. 

Централен дел во истражувањето претставува третиот дел, под наслов 
Квантификација на ризикот и приносот од инвестирањето во долгорочни хартии од 

вредност во функција на ефикасен портфолио менаџмент, во којшто е извршена 
квантификација на ризикот и приносот во функција на оптимизирање на структурата на 
портфолиото. Притоа, посебно е нагласено дека ефикасното управување со портфолиото 
на хартии од вредност ја наметнува потребата за користење на определени статистички 
методи што на инвеститорите ќе им помогнат да извршат правилна селекција на хартиите 
од вредност што ќе влезат во составот на портфолиото, за да се оствари очекуваната 
стапка на принос со истовремено минимизирање на ризикот.   

Управувањето со инвестициите во хартии од вредност се заснова на теоретските 
достигнувања од областа на портфолио теоријата. Затоа, во овој дел, предмет на обработка 
се: традиционалната, модерната и постмодерната портфолио теорија. Традиционалната 
портфолио теорија се залага за избор на оние хартии од вредност што најдобро одговараат 
на желбите и преференциите на инвеститорите. Меѓутоа, како што истакнува авторот, 
оваа теорија сугерира недоволно прецизен и субјективен избор на хартии од вредност што 
ја сочинуваат структурата на портфолиото. За разлика од традиционалната, модерната 
портфолио теорија врши проценка на ризикот и приносот на одделни хартии од вредност, 
како и анализа на индивидуалните склоности на инвеститорот кон ризикот. 
Постмодерната портфолио теорија, пак, е третирана како надградба на модерната 
портфолио теорија и е овозможена со усовршувањето на информациската технологија. 
Исто така, предмет на истражување во овој ракопис е моделот за вреднување на капиталот 
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CAPM и теоријата за арбитражно вреднување APT, што претставуваат објективна основа 
за спроведување на портфолио анализа.  

Ефикасното управување со портфолиото на хартии од вредност ја наметнува 
потребата инвеститорите да вршат периодично мерење на перформансите на 
портфолиото, во смисла на нивно споредување со однапред определени репери или 
стандарди. Отстапувањето од зададените параметри на ефикасноста или појавата на 
подобри инвестициски можности бара обновување на процесот на селекција на 
портфолиото за негово прилагодување кон новонастанатите околности. Заради важноста 
на овој процес, моделите за мерење на перформансите на портфолиото, исто така, 
претставуваат предмет на истражување во овој ракопис. 

 
 

 
З А К Л У Ч О К  И  П Р Е Д Л О Г 

 
Од анализата и критичкиот осврт на ракописот „Портфолио менаџмент” од авторот 

проф. д-р Драгица Оџаклиеска може да се заклучи дека станува збор за квалитетно 
изработен труд којшто е резултат на сеопфатна анализа на проблематиката што ја 
обработува и дидактички е обликуван за целната група за којашто е наменет. 
Предложениот текст преставува логично оформена целина, којашто на лесен, разбирлив и 
оргинален начин ја обработува проблематиката што е предмет на истражување во 
ракописот. При изработката на трудот е користена стручна терминологија што 
кореспондира со обработуваната проблематика, а стилот на изразување е на соодветно 
академско ниво. 

 
Врз основа на горенаведеното, нашиот предлог е ракописот „Портфолио 

менаџмент” од авторот проф. д-р Драгица Оџаклиеска да се одобри за издавање како 
универзитетски учебник и истиот да се користи за потребите на студентите од 
Економскиот факултет – Прилеп, како и за потребите на акционерските друштва, 
инвестициските компании, осигурителните друштва, пензиските фондови, банкарските 
институции, брокерско – дилерските куќи и индивидуалните инвеститори коишто 
инвестираат или имаат намера да инвестираат во финансиски инструменти. 

. 
 
 
       Рецензенти: 

проф. д-р Гордана Трајкоска, редовен 
професор на Економски факултет –
Прилеп, с.р. 

проф. д-р Лидија Симонческа, редовен 
професор на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид, с.р.  
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РЕЦЕНЗИЈА  

На ракописот со наслов „Банкарско сметководство” од авторите проф. д-р Татјана 
Спасеска и проф. д-р Гордана Витанова од Економскиот факултет-Прилеп, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“- Битола 

Со Одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола под број 14-780/7-2 од 23.05.2018 година, избрани сме за рецензенти на ракописот 
со наслов „Банкарско сметководство”. По разгледувањето на доставениот ракопис, 
согласно член 15 и член 18 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, го доставуваме следниов 

                                                    И З В Е Ш Т А Ј 

Предмет на оваа рецензија е ракописот „Банкарско сметководство“ којшто е 
структуриран како учебник наменет за студентите на Економскиот факултет во Прилеп. 
Ракописот обработува проблематика поврзана со специфичностите на сметководството на 
банкарските институции. Освен теоретски аспекти, ракописот содржи голем број 
практични примери односно сметководствено евидентирање на деловни настани кај 
банкарските институции и нивно влијание врз финансиските извештаи на банките.  

Ракописот е презентиран на вкупно 195 страници (компјутерски обработен текст со 
единечен проред, фонт Times New Roman, големина на букви 11). Понудената содржина 
на текстот овозможува постепено воведување во проблематиката на банкарското 
сметководство, а потоа детална разработка на понудените содржини поврзани со 
банкарските активности, нивното евидентирање и почитување на соодветната законска 
регулатива. Во текстот се вградени голем број илустрации и табели што го облагодоруваат 
трудот и овозможуват поголема прегледност и разбирливост на обработената 
проблематика. Ракописот е систематизиран во четири делови, со соодветна поделба на 
наслови и поднаслови. 

Во првиот дел, под наслов Улога и значење на банкарските институции во 

финансискиот систем, авторите ставаат акцент врз улогата и значењето на банкарските 
институции во финансискиот систем на секоја национална економија. Имено, банките 
вршат трансформација на депонираните средства од страна на физичките и правните лица 
во продуктивни потенцијални инвестиции со што создаваат финансиски потенцијал за   
финансирање на тековното и развојното работење на корпоративниот сектор. Банкарските 
институции претставуваат значаен фактор и во остварувањето на сигурноста и 
стабилноста на финансискиот систем, па затоа прашањата поврзани со законските 
прописи што го регулираат работењето на банките се предмет на анализа и оценување во 
овој дел од трудот. 

Во вториот дел, под наслов Банкарски активности се опфатени банкарските 
активности односно услугите што банките им ги нудат на деловните субјекти и 
населението, со посебен акцент на современите банкарски производи. Имено, промените 
што го зафатија финансискиот сектор во последниве неколку децении, како резултат на 
влијанието на дерегулацијата, конкуренцијата, процесот на консолидација, 
глобализацијата, технолошки промени и сл. предизвикаа драстична трансформација кај 
банкарските институции. Банките реагираат на ваквите промени  такашто ја прошируваат 
понудата на услуги и тоа не само во земјата, туку и надвор од националните граници. 
Авторите потенцираат дека активностите на современите банки не се ограничени само на 
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традиционалните банкарски активности, како што e прибирањето депозити и издавањето 
кредити, туку тие нудат и многу други небанкарски услуги. На тој начин современите 
банки се повеќе наликуваат на универзални финансиски институции. Исто така, авторите 
ја нагласуваат потребата од креирање и имплементација на адекватна стратегија за 
ефикасно менаџирање со ризиците на коишто тие се изложени во нивното работење. 

Во третиот дел, под наслов Сметководство на банкарските институции, детално 
се елаборирани сметководствените процедури што се применуваат при евидентирањето на 
деловните настани на банкарските институции. Авторите, во овој дел нагласуваат дека 
еден од основните предуслови за здрав и стабилен банкарски систем е постоењето на 
веродостоен и еднообразен сметководствен систем, како и стандардна сметководствена 
методологија, што ќе овозможи компаративна анализа на работењето и на финансиската 
состојба на различни банки. 

Со примена на современи методи, модели и техники на финансиското известување, 
сметководствениот систем на банкарските институции обезбедува веродостојна 
информациска платформа за донесување на рационални деловни одлуки, што ќе бидат во 
функција на минимизирање на трошоците и ризиците и максимизирање на 
профитабилноста.  

На крајот од овој дел, се презентирани примери на финансиски извештаи на 
банките, како што се: билансот на состојба, билансот на успех, извештајот за паричните 
текови и извештајот за промена на капиталот, чијашто содржина ја пропишува 
Централната банка. Авторите потенцираат дека финансиските извештаи претставуваат 
примарен извор на информации за: големината и структурата на средствата со коишто 
банките располагаат, начинот на коишто истите ги користат, обврските и капиталот што 
го поседуваат, како и успешноста, односно резултатите од работењето.  

Четвртиот дел, под наслов Систем на сметководствена контрола на банките e 
посветен на интерниот и екстерниот надзор на банкарските институции.  

Системот на интерна контрола обезбедува континуирано извршување на задачите 
во функција на реализација на претходно дефинираните цели, остварување на 
перманентна профитабилност на банката, ефикасно менаџирање со ризиците, како и 
усогласување на интерните правила и постапки во работењето на банката со законите и 
другите прописи што го регулираат банкарското работење. 

Екстерниот надзор на работењето на банките е во надлежност на државата и 
нејзините институции, односно централната банка и друштвата за ревизија. Државата го 
контролира банкарскиот сектор со цел да го заштити јавниот интерес и да обезбеди 
финансиска и монетарна стабилност.  

Друштвата за ревизија спроведуваат екстерна ревизија на банките, којашто 
овозможува анализа на податоците и применетите методи при составувањето на 
финансиските извештаи. Врз основа на извршената ревизија, друшвата за ревизија даваат 
мислење за тоа дали финансиските извештаи на банкарските институции одговараат на 
рамката на финансиското известување, односно дали реално и објективно ја одразуваат 
состојбата на имотот, капиталот и обврските на банките. 
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З А К Л У Ч О К  И  П Р Е Д Л О Г 

 
Ракописот „Банкарско сметководство“ претставува заокружена наставна целина 

којашто соодветствува со потребите на студентите на Економскиот факултет во Прилеп.  
Материјата што е обработена во ракописот е презентирана на едноставен, јасен и 

разбирлив јазик, што им е достапен за студентите и обезбедува солидна разбирливост. 
Во подготовката на трудот „Банкарско сметководство“, авторите користеле 

соодветна релевантна литература и правни прописи, како и сопствени сознанија и 
искуства поврзани со проблематиката што ја обработиле во овој труд.  

Врз основа на горенаведеното, а во својство на рецензенти, предлагаме ракописот 
„Банкарско сметководство“ да се одобри за издавање како универзитетски учебник којшто 
ќе можат да го користат студентите од Економскиот факултет – Прилеп, банкарските 
институции и други субјекти заинтересирани за оваа проблематика. 

 
 
 
 
       Рецензенти 

проф. д-р Деса Косаркоска, редовен 
професор на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид, с.р. 

проф. д-р Гордана Трајкоска, редовен 
професор на Економски факултет-
Прилеп, с.р. 
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До  
Наставно-научниот совет на  
Економски факултет – Прилеп 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација  

   

 Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на седницата 

одржана на ден 01.03.2018 год., со одлука број 02-244/6, формира Комисија за оценка на 

докторската дисертација на тема „Мапирање на промените во компаниите и 

квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите“ од кандидатот м-р Виолета 

Глигоровски, во состав: 

1. д-р Ѓорѓи Манчески, ред. професор на Економски факултет – Прилеп, 
2. д-р Лидија Симонческа, ред. професор  на Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид, 
3. д-р Марјан Ангелески, вон. професор на Економски факултет – Прилеп, 
4. д-р Агим Мамути, вон. професор на Технички факултет, Универзитет “Мајка 

тереза” – Скопје, 
5. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економски факултет – Прилеп. 

По разгледувањето на докторската дисертација, а врз основа на член 53, став 1 од 

Правилникот за единствените основи за организирање  последипломски и докторски 

студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – 

Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп го 

поднесува следниов: 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

Биографски податоци за кандидатот 

 

Кандидатката м-р Виолета Глигоровски е родена на 06.02.1976 година во Сиднеј, 

Австралија. Таа се стекнала со средно образование во Гимназијата „Мирче Ацев“, 

Прилеп, насока математика-информатика, а дипломирала на „Филозофски факултет“ во 

Скопје, со просек 8.7, на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, во 2002 година, 

кадешто се стекнува со звање дипломиран професор по филозофија. Кандидатката м-р 

Виолета Глигоровски своето образование го продолжила на втор циклус студии во 2009 
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година на Економски факултет - Прилеп, каде се стекнала со звање магистер по 

маркетинг менаџмент во 2012 година, со просек 9,6 со одбрана на магистерскиот труд 

под наслов „Виртуелниот простор и неговата економска моќ” . Во учебната 2012/13 

година, се запишала на докторски студии на Економскиот факултет – Прилеп, при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на студиската програма Менаџмент и 

ги завршува испитите со просек 9.0 . 

Таа флуетно го владее англискиот јазик и поседува солидни ИКТ вештини и тоа: 

напредно познавање од Microsoft Office програмите (Word, Excel, Power Point), Photoshop 

CS6, InDesign CS6, Corel, Ilustrator CS6, Dreamweaver CS6, исто така има познавање на 

статистички софтвер SPSS. Има познавање од софтверски книговодствен пакет MYOB 

14, 20201 Operate accounting application; Сертификат II Information Technology, 

Акредитиран национален курс. Има познавање на Word Press, апликација за изработка на 

веб страни, како и познавање на интернет маркетинг, односно, SEO, Google Ad Sense, 

Face book Ads. 

Има учествувано во проектот DOCSMES, проект на трет циклус студии на 

Економски факултет – Прилеп, во техничката поддршка на проектните активности. 

Таа поседува и останати вештини и способности, и тоа: одлични менаџерски 

способности, решавање на проблеми и конфликтни ситуации, вештини за планирање, 

организирање на настани, итн. Исто така, таа се одликува професионалност во 

извршување на работните обврски, доверливост, искреност, трпеливост, посветеност на 

работата, адаптивна и мотивирана секогаш за нови предизвици. Кандидатката Виолета 

Глигоровски, се стекнала со работно искуство во Компанија за книговодствени услуги 

Голд, односно внесување податоци во компјутер, процесирање на фактури, потоа работела 

како преведувач во Finance – фирма за финансиски совети, Мелбурн, Австралија, 

преведување на документи, услуга на македонски клиенти. Кандидатката, две години има 

работено како администратор на веб страна за словенечка компанија, односно подготовка 

на текстови и зголемување на видливоста на веб страната преку социјалните мрежи. Исто 

така, таа има работено во  компанија за транспорт Синхрон, каде што координира 

транспорт и набавка на суровини, а од 2003 година е ангажирана како деловен секретар на 

Економски факултет – Прилеп, со редовни дневни обврски со клиенти, соработници и 

професори од факултетот, копирање, принтање, факсирање, закажување на состаноци, 

генерално канцелариско работење, изработка на постери за предавања, изработка на 
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списание коешто го издава Факултетот, Еквилибриум, и секојдневни обврски во врска со 

проследување на информации. 

Таа, има реализирано студентска мобилност на Универзитетот  London South Bank 

University, Лондон, Велика Британија, каде што консултации во врска со докторскиот труд 

имаше со професорката Shushma Patel. Кандидатката покажува интерес за следниве 

области: Менаџмент, Менаџмент со промени, Менаџмент со човечки ресурси, Менаџерски 

стрес, професионален стрес, филозофија, социологија, антропологија, психологија итн. 

 

Научно-истражувачка дејност 

Објавени трудови: 

1. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Marjan Angeleski, 
Quantification of the 

Managerial stress, TEM Journal. Volume 7, Issue 1, Pages 201-210, ISSN 2217-

8309, DOI: 10.18421/TEM71-25, February 2018.  

2. Gligorovski Violeta,  Overview of the implementation models of changes and their 

utilization in Macedonian companies, Ecoforum [volume 6, issue 3(13), 2017]; 

3. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Marjan Angeleski, Adaptation model for 

reducing the managerial stress,  Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of 

Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2017; 

4. Gjorgji Mancheski, Gligorovski Violeta, Mapping the Changes in companies in the 

Republic of Macedonia, according to the size of the company, International Journal 

of Management (IJM)  Volume 8, Issue 4, July–August 2017, pp.88–97, Article ID: 

IJM_08_04_012  Journal Impact Factor (2016): 8.1920 (Calculated by GISI) 

www.jifactor.com  ISSN Print: 0976-6502 and ISSN Online: 0976-6510 ,  IAEME 

Publication; 

5. Violeta Gligorovski, Gjorgji Mancheski, Lidija Simoncheska, Mapping the changes 

in the companies in the Republic of Macedonia in relation to the industry and the 

activity in which they operate, International Balkan and Near Eastern Social 

Sciences Congress Series, October 28-29, 2017; 

6. Gligorovski Violeta, The Impact of Technological Changes on Human Capital and 

Company Productivity, International Journal of Information, Business and 

Management, Elite Hall Publishing House, Taiwan Vol.8, No.3, 2016, Issn 2076-9202, 

2016; 
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7. Gligorovski Violeta, Redesign of CMT–base production towards company’s own 

brand name in the textile industry in Republic of Macedonia, International 

Academic Conference on Economics, Management and Marketing in Prague, 2014; 

8. Gligorovski Violeta, Increasing the absorptive capacity in SMEs for innovation in 

Macedonia International conference: SMEs Development and Innovation: Building 

Competitive Future Of south – Eastern Europe, Ohrid 3-4 October 2014; 

9. Gligorovski Violeta, The Implications of digital technology on the labor market – 

case study for Macedonia, Horizons, International scientific Journal (special edition) 

Economics , Bitola, April, 2014; 

10. Виолета Глигоровски, проф.д-р Снежана Саламовска Мојсовска, 

„Перспективите на стеикхолдерите BALANCED SCORECARD како елемент 

во високото образование и проценка на перформансите“, Втора меѓународна 

научна конференција: Современите менаџерски предизвици и организациските 

науки БАС, Битола, 2013; 

11. Snezana Salamovska Mojsovska, Gligorovski Violeta, Digital Marketing in the 

virtual space challenges for companies in Macedonia and western Balkans, 

International scientific conference, REDETE Economic Development and 

Enterpreneurship in transitions Economies: A search for New Paradigms, Banja Luka, 

25-26 Octomber, 2012; 

Анализа и коментар на докторската дисертација 

 Мапирање на промените во компаниите и квантификација на имплицираниот стрес, 

како и управувањето со промените и стресот претставуваат голем предизвик во модерните 

компании. Секојдневната битка за зачувување на пазарите (клиентите) и освојување на 

нови пазари (клиенти) ги форсира компаниите постојано да се будни и енергични 

“слушајќи” ги идните треднови кои можат да ги загрозат нивните позиции, или пак, да им 

донесат привилегиран статус. Немилосрдна е битката за секој “простор” што ќе донесе 

профит за компаниите. Ваквата состојба на бизнис амбиентот постојано ги притиска 

компаниите да прават промени, кои редовно и без исклучок имплицираат стрес којшто 

треба да се менаџира, за промените да дадат позитивен импакт на целокупното нивно 

работење. 
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 Од овој аспект, оваа докторска дисертација е од големо значење што овозможува 

квантификација на имплицираниот стрес како и методи за негово управување. 

 Докторската дисертација е поделена во шест делови, коишто се одлично 

методолошки конципирани и меѓусебе композитно, логички и научно фундирано 

поврзани. 

 Во првиот дел кандидатката вешто, научно и методолошки ги поставува темелите 

на своето истражување и тоа преку согледување на оправданоста на ова истражување, во 

коешто многу вешто го дефинира и предизвикот на истражувањето. Во овој дел, многу 

прецизно и јасно е дефиниран предметот на истражувањето како и проблемите на кои ќе 

биде фокусирано истражувањето и тоа преку дефинирање на главниот проблем на 

истражувањето и селектирани специфични проблеми на истражувањето. Кандидатката, 

исто така, многу јасно ја дефинира главната цел и хипотезите на истражувањето. Главна 

цел е да се мапираат промените кои се јавуваат во компаниите на територијата на 

Република Македонија и да се измери стресот кај менаџерите во компаниите, имплициран 

од промените. Таа, има многу јасно дефинирано и 14 специфични цели на истражувањето. 

Во овој дел, исто така се дефинирани хипотезите и тоа главната хипотеза и 6 поединечни 

хипотези. Во овој дел, недвосмислено кандидатката ги дефинира методите, техниките и 

инструментите на истражувањето. 

 Вториот дел е посветен на Менаџментот со промените. Во овој дел кандидатката 

ги дефинира промените и тоа како есенцијален концепт што помага да се разбере 

комплексноста во којашто функционираат компаниите, а главен принцип е дека тие не се 

случуваат изолирано, туку имаат силно влијание врз целата компанија. Во понатамошниот 

текст од оваа глава, кандидатката се осврнува на промените и тоа фокусирајќи се прво на 

видовите критериуми според кои може да се прави категоризацијата набројувајќи ги 

позначајните и во понатамошниот текст осврнувајќи се детално за секој од нив и тоа: 

- Интерни и екстрени промени, 

- Индивидуални и организациски промени, 

- Радикални и инкрементални промени, 

- Брзи и бавни промени, 
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- Планирани и непланирани промени, 

- Стратегиски и парцијални промени. 

Во овој дел, кандидатката се осврнува и на фазите во имплементација на промените 

и тоа: иницијатива, имплементација и континуитет. Моделите за имплементација на 

промените во компанијата се суштински и таа се осврнува на најзначајните модели кои се 

користат при имплементацијата на промените, како на организациско, така и на 

индивидуално ниво и тоа: Kurt Lewin модел, John Kotter  модел, Todd D. Jick модел, 

ADKAR модел/промени, Change Curve – модел, модел на реинженеринг и некои други 

модели кои најдуваат примена при имплементацијата на промените. Таа, прави осврт на 

суштинските карактеристики и фази за секој од наведените модели. Во останати модели 

прави краток, но суштински осврт на: Lippitt’s теорија на промени и Prochaska и DiClement 

теорија на промени. Во оваа глава, таа посочува дека се применуваат различни тактики во 

имплементацијата на промените за да се амортизираат “турболенциите” што може да 

бидат предизвикани од промените. Исто така, моделот Sense-and-Respond им помага на 

компаниите систематски да се справуваат со неочекуваното и да се адаптираат на 

промените. Според кандидатот, овој модел не е модел кој едноставно се имплементира, 

туку тој претставува филозофија на менаџирање на системите. 

Во третиот дел, таа се фокусира кон мапирањето на промените во компаниите во 

Република Македонија. Преку базата на светски практики сублимирани во 30 точки и 

поделени во 6 категории коишто се употребуваат во константно променливи економски 

услови, направени од Focus research group, кандидатката го анализира понатамошното 

истражување. Таа прави квалитативен осврт на секоја од овие точки на кои понатаму се 

потпира голем дел од нејзините теориски елаборации. Во понатамошниот текст, таа се 

осврнува на компании кои учат да се апаптираат на промените. Во овој концепт е 

имплементиран принципот на функционално егзистирање на организмите. Секако и 

компаниите претставуваат организми кои имаат “интерес” да “живеат”. Принципот на 

детекција и реакција (корекција) на однесувањето, предикција и превенција и се што значи 

учење и подобрување во процесот на менаџирање на сите нивоа во суштина се стекнува во 

процесот дефиниран како процес на учење. Според кандидатката, теориските модели на 

учење со повратна врска категоризирани се во Single loop, Double loop и Triple loop 

модели. Во овој труд, кандидатката прави истражување во компаниите во Република 
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Македонија, преку On-line прашалник, на кој повратно одговориле 62 компании лоцирани 

низ територијата на Република Македонија. Таа прави статистичка анализа на добиените 

податоци преку соодветни статистички тестови (тест на независност) за тестирање на 

хипотезите поставени за целта на ова истражување и потребите на трудот. Позначајни 

резултати од овие тестирања коишто кандидидатката ги направила се: индустријата или 

дејноста во која работат компаниите статистички е независна од видот на промени што 

се имплементираат, факторите што иницираат промени, начинот на имплементација на 

промените и опфатеноста на промените. А, од друга страна пак, постои статистичка 

сигнификантност, односно променливите се во меѓусебна зависност и тоа: големината 

на компанијата е во статистичка  зависност со имплементацијата на конкурентните 

светски практики, големината на компанијата и индустријата/дејноста во којашто работат 

компаниите, начинот на имплементација на промените и видот на промени што се 

имплементираат, како и начинот на имплементација на промените е во зависност од 

моделите на организациско учење.  

На основа на ова истражување, таа заклучува дека во компаниите во Република 

Македонија, промени коишто најчесто се случуваат се: влегувањето на нов пазар, потоа 

промени во стратегијата на компанијата и имплементација на нова технологија (со 

подеднаков број  проценти), па следат владините закони и регулативи и, на крај, 

менувањето на старата со нова опрема. Промените коишто компаниите ги 

имплементираат, вообичаено се  стратегиски или организациски, додека 

индивидуалните и парцијалните промени компаниите многу малку ги практикуваат. 

Потоа, таа ги анализира факторите кои иницираат промени во компаниите, како и 

начините на адаптација кон промените. Во овој дел, исто така, таа прави мапирање на 

промените по индустрии за кои прави табеларен преглед за 16 индустрии со по две 

димензии во секоја детално и научно образложени во докторската дисертација. 

Кандидатката успешно и многу ефикасно ги детектира и претставува промените според 

големината на компаниите како и дефинирање на мапата на промени во компаниите во 

Република Македонија. 

Во четвртиот дел, кандидатката се осврнува на менаџерите и стресот предизвикан 

од промените. Таа, причините за стрес ги прифаќа според HSE (Health and Safe 

Excecutives) во кој се идентификувани 6 причини за појава на стресот на работното место. 
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Инаку, според кандидатката, менаџерите се носители на промените и менаџерот ја игра 

главната улога за нивното (не)успешно имплементирање, и тоа од првата до последната 

фаза. Според неа, манџерот треба да има клучна улога во тимот, особено кога станува збор 

за рано идентификување на некоја стресна ситуација, и тој треба да има увид во 

целокупната ситуација на неговиот тим како и интеракциите со амбиентот на 

функционирање. Во овој дел, таа дефинира што се подразбира под поимот стрес којшто е 

анализиран во овој докторски труд. Во овој дел, таа има направено преглед на 

литературата во однос на теоретското објаснување на стресот, кои даваат различни 

дефиниции на стресот. Исто така, во овој дел таа многу успешно се осврнува на изворите 

и реакциите на стресот кај менаџерите како и последиците од предизвиканиот стрес, како 

физички, психолошки и бихевјористички последици. Маханизмите за амортизација 

(справување) со стресот земаат значајно место во оваа докторска дисертација. Во овој дел, 

кандидатката има консултирано широка палета на литература, истата многу квалитетно ја 

селектирала и класифицирала во којашто се обработени многу механизми за кои таа, 

многу успешно квалитативно ги анализирала и истакнала импликациите од нивното 

користење. 

Во петтиот дел, во докторската дисертација е посветено внимание на 

квантификацијата на стресот кај менаџерите имплициран од промените. Таа консултирала 

бројна литература во која заклучува дека има многу скали според кои се квантифицира 

стресот кај менаџерите, главно потпирајќи се на прашалници и слични мерни 

инструменти. Таа заклучува дека постојат  голем број скали, коишто ги мерат проблемите 

или состојбите поврзани со индивидуата и нејзиното однесување на работното место и тоа 

како последица на: преоптовареноста со работа, меѓучовечите односи, персоналниот 

кариерен развој, преоптовареноста со различни типови  задачи, дискомфорт, анксиозност, 

одговорност, незадоволство, притисок на работното место, психосоматски проблеми, 

организациски стрес и ризик итн. Според неа, она што е заедничко за сите мерни скали е 

тоа што тие, главно, го мерат стресот и дисконфорот (вознемиреноста) на работното место 

кај вработените и тоа во однос на различни параметри. Таа, прави мерење на стресот во 

функција од промените кои се практикуваат во Република Македонија, и истото го прави 

многу успешно, прегледно и читливо. Резултатите од истражувањето се и многу успешно 

и графички презентирани. 
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Во шестиот и последен дел, кандидатката на основа на исцрпните научни анализи 

кои ги направила, дава издржани, научно фундирани заклучоци:  

� направена е диференцијација на видовите промени, коишто се имплментираат 

во компаниите во Република Македонија, и тоа преку изработка на мапа на 

промени во однос на големината на компанијата и индистријата/дејноста во 

којашто работат компаниите; 

� исто така, преку истражувањето дојде до заклучок за тоа кои од моделите на 

организациско учење се применува во македонските комании и кои од 

конкурентните светски практики се имплементираат; 

� преку тестирањето на хипотезите, (преку тестот на независност) меѓу 

различните променливи, утврди дали постои статистичка значајност меѓу нив 

или не, односно дали може истиот примерок да се аплицира во пошироката 

популација или не;  

� јасно и прецизно ја дефинираше улогата на менаџерот при имплементацијата на 

промените, и начините како да се справи со стресот којшто се јавува кај 

вработените; 

� го квантифицираше стресот во однос на променливите, односно како се 

зголемува интензитетот на стресот во однос на имплементираните промени 

(имплементацијата технолошки промени, промени во правната регулатива, 

промени во организациската структура, човечките ресурси, бизнис процесите, 

нова маркетинг стратегија); 

� утврди како стресот влијае врз донесувањето на одлуки на менаџерите, нивната 

перцепција, когниција како и продуктивноста на компанијата; 

� со примена на факторската анализа, дојде до заклучок дека нивото на стрес 

највисоко е при промените во организациската структура, потоа, владините 

регулативи, промените во човечките ресурси; 

� утврдено е факторското оптеретување во однос на факторите што ги 

дефинираат променливите; 
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� дефинирани се препораки за амортизирање на стресот кај менаџерите при 

имплементацијата на промените и препораки за  намалување на нивото на стрес 

во однос на променливите што се истражуваа; 

И на крај, кандидатката многу вешто го потенцира научниот проидонес на овој 

докторски труд, кои целосно се поклопуваат со поставените цели и хипотези во 

докторската дисертација. На крај препораките коишто ги дава во оваа глава даваат кратка 

и јасна слика за предизвикот кој е направен во овој докторски труд и резултатите до кои 

таа дошла користејќи научна методологија и методи кои на ова истражување му даваат 

големо значење. 

 

Констатација и предлог 

 

Врз основа на претходно дадената анализа и коментари на докторската дисертација 

се констатира дека кандидатката, м-р Виолета Глигоровски, реализирала студиозно и 

темелно истражување што, консеквентно, имплицира понуда на конструктивни и 

иновациски концепти,  а тоа всушност беа и поставенита цели за истражување во 

докторската дисертација, на тема: „Мапирање на промените во компаниите и 

квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите“,  со што се дава соодветен 

научен придонес во истражувачкиот домен. 

Поаѓајќи од наведените констатации и мислења, Комисијата позитивно ја оцени 

докторската дисертација на кандидатот, м-р Виолета Глигоровски, на тема: „Мапирање на 

промените во компаниите и квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите“ и 

едногласно, односно со особено задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на 

Економскиот факултет – Прилеп да ја донесе следнава: 

 

О  Д  Л  У  К  А 

• се прифаќа Извештајот за позитивна оценка на докторската дисертација на 

кандидатката, м-р Виолета Глигоровски, на тема: „Мапирање на промените во 

компаниите и квантификација на имплицираниот стрес кај менаџерите“; 
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• се определува Комисија за одбрана на докторската дисертација, којашто ќе ја 

закаже и организира јавната одбрана. 

 
Прилеп, 17.05.2018 година. 

 
Комисија за оценка на докторска дисертација, 

 
1. д-р  Ѓорѓи Манчески, ред. професор на Економски 

факултет – Прилеп, 
 

 

 

2. д-р Лидија Симонческа, ред. професор на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, 

 

 

3. д-р  Марјан Ангелески, вон. професор на Економски 
факултет – Прилеп, 

 

 

4. д-р Агим Мамути, вон. професор на Технички факултет, 
Универзитет “Мајка Тереза” – Скопје, 

 

 

5. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економски 
факултет – Прилеп. 
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  ДО  

  НАСТАВНО – НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

  ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

  УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

Предмет:  Извештај за оценка и одбрана на докторска дисертација од кандидатот м-р 

Мухамед А. Красниќи 

Наставно – научниот совет на Технички факултет – Битола, при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на ден 24. 04. 2018 год. 
формира Комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидатот м-р 

Мухамед А. Красниќи, дипломиран сообраќаен инженер, под наслов :"Влијанието на 

сообраќајната политика врз интеграцијата на патната мрежа на Косово во Европска 

унија“ во состав: 

1. Ред. проф. д-р Верица Данчевска, Технички факултет – Битола 

2. Ред. проф. д-р Иво Дукоски, Технички факултет – Битола 

3. Ред. проф. д-р Иле Цветановски, Технички факултет – Битола 

4. Вонр. проф. др. сц. Насер Лајки, Универзитет во Приштина, Машински факултет, 
Департмент за транспорт 

5. Насловен вонр. проф. д-р Перо Стефановски, Американ колеџ 

 

По извршениот преглед на докторската дисертација на кандидатот м-р Мухамед А. 
Красниќи, дипл. сообр. инж., а согласно одлуката на наставно – научниот совет на 
Техничкиот факултет при универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола го 
поднесуваме следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ  

М-р Мухамед А. Красниќи е роден на 15 април 1971 година во Приштина, Косово. 
Основното образование го завршува во О.У. ."Зенел Хајдини" во Приштина, додека 
средното образование го завршува во “9 Мај” во Приштина. Исто така има завршено и 
техничко школо "12 Февруари", Ниш, Србија, како инструктор за возење. 
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Во 2005 година се запишува на Универзитет "Св. Климент Охридски", Технички 
факултет – Битола, Република Македонија, оддел: патен сообраќај, каде се стекнува со 
стручниот назив Дипломиран инженер на патен сообраќај. 

Во 2009 година се запишува на магистерски студи во Универзитет "Хасан 
Приштина", Машински факултет  - Приштина, Косово, каде во 2014 година го брани 
магистеркиот труд под наслов “Мобилноста и подобрувањето на транспортот за градот 
Приштина”, каде се стекнува со звањето магистер на машински науки. 

Учесник е на многу конференции, семинари и обукии, на најразлични теми од 
областа на патниот сообраќај и инфраструктура. Како студент на докторските студии има 
напишано и објавено повеќе трудови од областа на сообраќајот и транспортот на стоки и 
луѓе. Активен е познавач на англискиот јазик и има звршено различни курсеви за 
компјутерски програми. 

Директор и професор во Колеџ Темпули, Приштина, како и професор во 
Факултетот за применети науки, Државен Универзитет Тетово. 

II. АПЛИКАТИВНА И НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ НА 

КАНДИДАТОТ 

Во текот на неговото усовршување до денес активно учествува на семинари и 
обуки во образовниот систем, при што се стекнува со соодветни сертификати: 

1. "Vlerësimi i njohurive të nxënësve të shkollave fillore, të mesme të ulta të Kosovës, në 
njohjen e shenjave  dhe rregullave të komunikacionit " 

"Проценка на знаењето на припадниците на основните и средните училишта на 
Косово, препознавање на сообраќајни знаци и правила" 

Заедничко истражување спроведено од страна на Техничкиот колеџ за применети 
науки "Темпули", Министерството за образование, наука и технологија, косовската 
полиција и косовското Здружение на моторизација (AMRKS). M. Krasniqi, 2013 
Prishtina/Kosovo 

2. “Integration of Kosovo's road network to Pan-European Networks infrastructure through 
projects of the EU” 

Konferenca: First International Conference Transport for Today's Society 2016, 

M. Krasniqi, V. Dancevska, 19-21 May 2016, Bitola, Macedonia 

3. “Road safety-The view from Kosovo” 

Benchmarking Albania towards EU road safety. M. Krasniqi, 16 june 2016, Tirana/Albania 

4. “Gjendja dhe menaxhimi i sigurisë rrugore në Republikën e Kosovës” 

Конференција: "Менаџирањето со безбедноста на патиштата во Југоисточна Европа, 
предизвиции", M. Красниќи, 30 септември - 0I октомври 2016, Skopje/Macedonia 
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5. “Road safety campaign’s in Kosovo” 

Konferenca: European road safety campaigns, E. Berisha-Krasniqi, M. Krasniqi, 17.11 - 
18.11.2016, Brussels, Belgium. 

6. “Kosovo-Infrastructure Projects Financed by EU” 

Меѓународен научен собир "Проценка на логистичка интермодални коридор Плоче-
Сараево-Мостар - Вуковар (централна Јадранско-Дунавскиот регион)", Хрватската 
академија на науките и уметностите, M. Krasniqi, V. Dancevska, J. Golubic, 25 APRIL 2017, 
ZAGREB, CROATIA 

7. “The significante of Public Administration reforms in the Republic of Macedonia and her 
integration in the European Union” 

Konferenca: International Conference in Computing, Information Technology and Business 
Applications (ICCITBA), I. Mehmedi, M. Krasniqi, 06 May 2017, Durrës/Albania 

8. “Integrimi i rrjetit regjional kombëtar si kusht themelor për integrimin ndërkombëtar” 

Internacional conference “Java e shkencës 2017”, M. Krasniqi, V. Dancevska, E. Berisha-
Krasniqi, 16-19 May 2017, Prishtina/Kosovo 

9. "Identifikimi i faktorëve kryesor që ndikojnë në sigurinë e lëvizjes të nxënësve në rrugë" 

Заедничко истражување спроведено од страна на Техничкиот колеџ за применети 
науки "Темпули", Министерството за образование, наука и технологија, косовската 
полиција и косовското здружение на моторизација (AMRKS), M. Krasniqi, 2016, 
Prishtinа/Kosovo 

10. “Valorizimi i projekteve infrastrukturore ne rrjetin rrugor ne regjionin e Ballkanit 
perëndimor” 

Konferenca III Ndërkombëtare e Shkencave të Zbatuara (ICAS 2017)., M. Krasniqi, E. 
Berisha-Krasniqi, 19-20 May 2017, Tetovo/Macedonia 

11. “The significance of public administration reforms in the Republic of  Macedonia and her 
integration in the European Union” 

Konferenca e 13-të shkencore "The teacher of the future", Z. Mehmedi, M. Krasniqi, 26-28 
May 2017, Budva/Montenegro. 

12. "Shkaktarët e aksidenteve në trafik nga këndëvështrimi i nxënësve" 

Заедничко истражување спроведено од страна на Техничкиот колеџ за применети 
науки "Темпули", Министерството за образование, наука и технологија, Косовската 
полиција и Косовското здружение на моторизација (AMRKS), M. Krasniqi, E.Berisha-
Krasniqi, 2017, Prishtinа/ Kosovo 

13.“Socio-Economic impact on identification and financing transport infrastructure projects” 
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International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 10 , October 
2017 Edition. , M. Krasniqi, V. Danchevska, N. Lajqi, E.Berisha-Krasniqi, Оctober  2017, IJSER 
in Research and Publication, ISSN 2229-5518. 

14. “Calculation of influential parameters of vehicles fleet for distribution of beverages with 
heavy road vehicles ” 

International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 10 , October 
2017 Edition., Ema Berisha-Krasniqi, Ivo Dukovski,  Ilir Doçi, Muhamed Krasniqi, October  
2017, IJSER in Research and Publication, ISSN 2229-5518. 

Други презентации на домашни и меѓународни конференции 

1. Објавување на резултатите од истражувањето спроведено во 40 основни и средни 
училишта во Косово. 

Националната конференција "Студентите и нивната безбедност на патиштата", 10 
октомври 2013 година, Приштина, Косово 

2. Презентација на активности за безбедност на патиштата во Косово, како и модел на 
воспоставување и функционирање на Форумот за Косово за безбедност на патиштата. 

Меѓународна конференција "Безбедност на патиштата и Европската Албанија", 17 
октомври 2013 година, Тирана, Албанија 

3. Презентација на Универзитетот во Салцбург во врска со резултатите од учењето на 
студентите на Академијата за применети науки Темпули, како партнер во проектот 
Темпус на Европската комисија., 27-31 октомври 2013 година, Салцбург, Австрија 

4. Презентацијата на нивото и видот на стручното оспособување на возачите за превоз 
на лица и стоки во внатрешниот и меѓународниот сообраќај во Косово. 

На состанокот на институциите за обука во Југоисточна Европа акредитирани од 
страна на ИРУ Академијата од Швајцарија, 10 ноември 2013 година, Скопје, Македонија 

5. Презентација на колеџ Универзитет во Корк, во форма на спроведување на 
резултатите од учењето на колеџ за примената на наука Темпули, како партнер во 
проектот Темпус на Европската комисија, 21 Март 2014 година, Корк, Ирска 

6. Презентацијата на можностите за подобрување на соработката помеѓу земјите од 
Југоисточна Европа и на институциите за обука акредитирани од страна на ИРУ 
Академијата од Швајцарија. 

Меѓународниот координативен состанок за подготовка на предлог заеднички проект, 
поддржан од Европската комисија во Еразмус +, 24 март 2014 година, Мостар, Боснa и 
Херцеговина 

7. Претставување во СЕЕД транснационален проект Еразмус + програма, 

поддржани од страна на Европската комисија, 13-15 октомври 2014 година, Париз, 
Франција 
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8. Презентација на European Road Stars Academy во рамките на професионалната 
соработка програми за професионален развој, 17 Oct 2014 година, Брисел, Белгија 

 9. Професионален план за одржлив урбан мобилност на општина Приштина, проект 
поддржан од Европската банка за обнова и развој ЕБРД, (01 март 2017). 

 

 

III. АНАЛИЗА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

      Докторската дисертација на кандидатот М-р Мухамед А. Красниќи, "Влијанието на 

сообраќајната политика врз интеграцијата на патната мрежа на Косово во Европска 

унија“ е презентирана на 199 страници формат А4, со нормален проред и фонт Times New 
Roman 12, македонска поддршка. Докторската дисертација се состои од Предговор (стр. 
3), Содржина (стр. 4  – 6),  Апстракт (стр.7-8), Вовед (стр. 14 – 16), VIII глави (стр. 14 – 
176), Препораки за идни истражувања (стр. 176 - 180), Заклучоци (стр. 180 – 184), 
Литература (стр. 184 – 191). Во текстот се вклучени списоци на слики, табели и 
графикони. 

3.1.  Предмет и цел на докторската дисертација 

  Патната инфраструктура во секоја земја несомнено е најдобар показател за нивото 
на мобилност на граѓаните и материјалните добра, со тоа  што, со една развојна патна 
мрежа, се определува нивото на економскиот развој на една земја. Затоа, инвестициите врз 
основа на истражување на терен секогаш треба да се гледаат од многу аспекти, да се има 
мултидисциплинарен преглед на секој инфраструктурен проект. 

Косово се стреми за членство во ЕУ и е посветена на развој на националната патна 
мрежа во однос на плановите донесени од страна на ЕУ, како што се развојните планови 
за транспортна мрежа Транс-европски (ТЕН-Т) до 2020 година. Планот за развој на 
транспортот на ЕУ, се повикува на развој и унапредување на мултимодални коридори кои 
ќе го прифатат предвидениот развој во сообраќајот (како што е планирано зголемување на 
товарниот сообраќај за повеќе од две третини до 2020 година) и ја намалува густината на 
протокот на сообраќај. Во таквата консталација на односите, докторската дисертација под 
наслов:"Влијанието на сообраќајната политика врз интеграцијата на патната мрежа 

на Косово во Европска унија“ како актуелна и погодна за истражување, област која не е 
доволно истражувана во Косово, ќе придонесе за подигнување на научната мисла на 
повисоко ниво.. 

Транспортот на стоки, но исто така и на луѓето денес се соочува со многу 
предизвици кои претставуваат закана за продуктивноста, ефикасноста и квалитетот на 
услугите кои се нудат. Транспортот како важност од кој зависи и економијата на земјите 
во регионот, бара конкретни мерки кои се потребни во транспортните политики што ќе се 
елиминираат или ќе ги намалат нивните ефекти. Преку истражувањата во оваа докторска 
дисертација ова истражување, се очекува да биде дефинирана методологијата за поддршка 
на одлуки во областа на менаџментот на политики во областа на транспортот, како и за 
развој на елементите на политиките во патниот сообраќај. 
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 Областа на истражувањето на оваа дисертација е од полето на инвестициските 
политики на ЕУ во инфраструктурни проекти во регионот на Западен Балкан, особено во 
Косово, економскиот облик на овие инвестиции преку различни програми за 
финансирање, подржани од страна  на ЕУ и ефектот или реалното влијание на овие 
инввестиции во мобилноста на луѓе и стоки во балканскиот регион. 

3.2. Цели на истражувањето и генерална хипотеза 

Предмет на ова истражување се политичките елементи  во областа на транспортот 
и формите на финансирање на инфраструктурни проекти, но, исто така, начини за 
донесување на одлуки (политики) во врска со нивната употреба (инвестиции) во 
меѓународниот патен сообраќај, методи и алатки кои ќе се користат во процесот на 
инструменти за оцена на влијанието на политиките на меѓународниот патен сообраќај, 
регулаторен процес кој вклучува утврдување, статусот и објективната функција, 
формирање и создавање на еден  комплементарен инструмент. Се со цел, јасно да се 
дефинира сопственоста на оваа методологија ќе се третираат претежно превозните стоки. 
Еден посебен проблем е употребата на повеќето напредни методи на анализа на 
политиките во Косово. 

Ова истражување исто така има за цел да го промовира учеството на засегнатите 
страни во регулаторниот процес, со цел да се зајакнат демократските институции и 
процеси, а не само да се исполнат потребните законски процедури. 

Главната или основната хипотеза се темели на тврдењето дека со развојот на 
патната мрежа, преку инвестиции во патната мрежа ќе се зголеми и транспортот на луѓе и 
стока, што позитивно ќе влијае врз целокупната економска состојба во Косово. 

 Поврзувањето на патната мрежа на Косово со останатите патни мрежи од регионот 
овозможува побрза интеграција на Косово, но и на регионот во ЕУ, но и економско, 
социјално и политичко поврзување. 

 Недостигот на сооработка помеѓу земјите од регионот во остварување на заеднички 
проекти во патната инфраструктура, негативно влијае врз понатамошниот економски 
развој, но и побрза интеграција на земјите од регионот во ЕУ. 

 Инвестирањето во развојот на модерна, посовремена патна мрежа овозможува 
поголема ефикасност и ефективност на транспортот, намалување на транспортните 
трошоци и позитивно влијае врз животната средина. 

 

3.3.Методологија и тек на истражувачката работа 

При анализата, истражувањето и реализацијата на оваа докторска дисертација, се 
применети следните научни методи: 

метод за прибирање на податоци,,аналитички и компаративен метод на истражување, 
индуктивен и дедуктивен метод на заклучување, метод на класификација, метод на 
апстракција, конkретизација и генерализација, метод на дескрипција, методологија на 
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моделирање на системи, употребата на серија математички, компјутерски и статистички 
методологии и постапки и системски пристап. 

Исто така, дадено е објаснување на проблемот и појавата на истражување, како и кои 
се целите на истражувањето. Значително внимание ќе се посвети на наведените хипотези, 
главната хипотеза и посебните хипотези, кои во понатамошното истражување ќе бидат 
потврдени или не како и на националните транспортни политики и потребата за развој, но 
исто така важноста на јасна национална транспортна политика. 

 3.4. Структура и краток опис на содржината по поглавја 

Воведот го одредува проблемот, предметот и целите на истражувањето, важноста на 
истражувањето, примената на научните методи на истражувањето и организациската 
структура на работата на докторската дисертација. 

Второто поглавје под наслов „Развој на сообраќајната инфраструктура“, докторандот 
го изложува поимот, значењето, развојот, улогата, моделите, финансирањето и 
организациската структура на патната инфраструктура и железничката инфраструктура. 
Притоа, докторандот темелно го анализира функционирањето на Пан - европските 
коридори и поврзаноста на нашите земји со нив.  

Во третото поглавје под наслов „Развој на сообраќајната инфраструктура во Косово“, 
докторандот структурно ја образложува состојбата на сообраќајната инфраструктура на 
Косово и Балканскиот полуостров и политиките на ЕУ за финансирање на 
инфраструктурни проекти во регионот, како предуслов за интеграција на националната 
регионална мрежа во меѓународната патна мрежа. Дадена е и валоризација на 
инфраструктурни проекти во патната мрежа во регионот на Западен Балкан со можности 
за приклучување во Пан – Европските коридори во транспортот и Регионалниот контекст 
(SEETO). 

 Во четвртото поглавје, „Проценка и инвестициски трендови во Балканскиот регион“, 
со оглед дека инвестициите во патната инфраструктура имаат исклучително висока цена, 
докторантот дава осврт на некои од можните извори од различни финансиски институции 
како Светската банка, Европската банка за обнова и развој / ЕБОР /. Европската 
инвестициона банка (ЕИБ), а потоа на програмите на ЕУ за финансирање, како Phare, 
lSPA, итн.  

Исто така, во петтото поглавје истражувани се форми на инвестиции во капитални 
проекти со посебен акцент на јавно-приватно партнерство /ЈПП /: општи прашања за ЈПП 
во развојот на проекти, форми на јавно приватно партнерство, итн., предности и 
недостатоци на овој вид на инвестиции, приходите, трошоците, ризиците, гаранциите, 
политички претпоставки, економски и правни.  

Доволно внимание е посветено на развојот на патната мрежа и неговото влијание врз 
животната средина во шестиот дел. Целта е да се претстават основни квалитети и 
активности кои треба да се познати, се со цел  проектите за транспортна инфраструктура 
да се гледаат во контекст на суштинските потреби и обврски за заштита на животната 
средина, здравјето на луѓето, подобрување на стандардот и се што обезбедува одржливи 
добра како основна цел на проектот. 
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Во седмиот и осмиот дел се студија на случај, истражувањето и моделот на 
сообраќајната политика, како и насоки и препораки за понатамошни истражувања. 
Претставена е примената на методологијата за проценка на влијанието на потсистемот 
MDTR NTP во Република Косово, и заклучоци за нивото на услугата како и зајакнување 
на капацитетот на патната мрежа во Република Косово. Исто така  важна е активноста на 
транспортните системи, проблемите на регулаторната средина, идентификација, селекција 
и секвенционирање на проблемот. Анализата е проширена и на причините и последиците 
од проблемот, временските загуби, зголемувањето на трошоците, нелојалната 
конкуренција, способноста да се влезе на пазарот, недостатокот на професионални возачи 
како и со надлежности за работа. 

 

IV. ЗАКЛУЧОК  

Врз основа на сето изложено, ние можеме да констатираме дека се работи за еден зрел 
научен работник, кој подолго време, скоро десет години непрекинато создава, твори и 
пишува стручни и научни трудови. Истите, ги презентира на конференции, семинари и 
симпозиуми, кои се објавуваат во списанија и зборници на трудови. Неговата докторска 
дисертација под наслов „Влијанието на сообраќајната политика врз интеграцијата на 

патната мрежа на Косово во Европска унија“ е круна на неговата стручна и научна работа. 
Во својата работа покажал забележителни резултати, креативност и склоност кон научно-
истражувачка работа на методологијата за поддршка на одлуки во областа на менаџментот 
на политики во транспортот, како и за развој на елементите на политиките во патниот 
сообраќај, како посебен придонес во развојот на сообраќајната политика.. 

Врз основа на сето изложено, ние можеме слободно и со посебно задоволство и чест да 
му предложиме на наставно – научниот совет на Техничкиот факултет во Битола да го 
прифати Извештајот и закаже усна и јавна одбрана на докторската дисертација на 
кандидатот м-р Мухамед Красниќи, дипл. сообр. инж. 

Битола. Април 2018 година 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација 

1.     Ред. проф. д-р Верица Данчевскас.р. 
 

2.       Ред. проф. д-р Иво Дукоски с.р. 
 
3. Ред. проф. д-р Иле Цветановски  с.р. 

                                                              4.       Вонр. проф. д-р Насер Лајки с.р. 

                                                              5.       Насловен вонр. проф. д-р Перо Стефановски с.р. 
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До  

       Наставно –научниот совет на 

       Техничкиот факултет - Битола 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација на м-р Рамадан Дураку, 
дипл.сооб.инж., со наслов МОДЕЛ ЗА ПРОГНОЗИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА 
СООБРАЌАЈ ЗА РЕГИОНОТ АНАМОРАВА 

 

Наставно –научниот совет на Техничкиот факултет, Универзитет „Св.Климент Охридски“ 
– Битола, на својата седница одржана на 24.04.2018 год., со Одлука бр.02-331/6 формира 
Комисија за оцена на докторската дисертација на м-р Рамадан Дураку со наслов МОДЕЛ 

ЗА ПРОГНОЗИРАЊЕ НА ПОБАРУВАЧКАТА НА СООБРАЌАЈ ЗА РЕГИОНОТ 

АНАМОРАВА, во состав:  

 

1. д-р Васка Атанасова,  редовен професор, ментор, Технички Факултет Битола, 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола; 

2. д-р Никола Крстаноски, редовен професор, член, Технички Факултет Битола, 

Универзитет Св. Климент Охридски Битола; 

3. д-р Виолета Маневска, редовен професор, член, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – ФИКТ, Универзитет Св. Климент Охридски Битола; 

4. д-р Валентина Басариќ, вонреден професор, член, Факултет за Технички науки Нови 
сад, Универзитет во Нови Сад 

5. д-р Марија Маленковска Тодорова, редовен професор, член, Технички Факултет Битола, 
Универзитет Св. Климент Охридски Битола; 

 
Членовите на комисијата го прифатија именувањето и задачата да го проучат и оценат 
текстот на докторската дисертација. Потоа, комисијата заклучи на Наставно - научниот 
совет да му го поднесе следниов  
 

И З В Е Ш Т А Ј  
  

СО МИСЛЕЊЕ, ОЦЕНА, ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

кој што вклучува:  

1. биографија на докторантот , 
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2. темелни податоци и информации за докторската дисертација  
3. структура и содржина на докторската дисертација, 
4. оцена на докторската дисертација, и  
5. заклучок и предлог. 

 

1. БИОГРАФИЈА НА ДОКТОРАНТОТ  

 

М-р Рамадан Дураку е роден на 20.11.1978 во Брезница, општина Бујановце. Основното 
образование го завршил во родното место во „ОУ Миѓени“ во 1985 – 1993 година со 
одличен успех. Средното образование го продолжи во гимназијата „Исмаил Ќемали“- 
Дарданиа (бивша Каменица) со поделена паралелка во Роган на природно – математички 
смер во 1993 – 1997, исто така со примерен успех. Во овој период учествувал во 
мултиетничките натпревари по предметите математика и физика на косовско ниво, и два 
пати бил награден со благодарница. 
 
Во 1997 година ги продолжи студиите во Приштинскиот Универзитет, на Мaшински 
факултет –  насока – патен сообраќај, со четиригодишни студии на образование кои ги 
завршил на 21.12.2001 со просечна оценка од 9.34 на тема „Судир на возило и пешак во 
однос на безбедноста во сообраќајот“ под менторство на проф. д-р Ахмет Геца. Според 
покажаните резултати во текот на студиите бил награден со диплома „Истакнат студент“ 
од Приштинскиот Универзитет во 2001 година. Воедно двапати бил добитник на 
Универзитетска стипендија.  
 
Во 2003 година ги запишал магистерските студии на Maшинскиот факултет - насока - 
сообраќај, кои ги завршил на 21.03.2007 година со просечна оценка од 9,65 на тема 
„Технолошки процеси на јавниот патен превоз на патници во два патни коридора“: 
Качаник – Феризај - Приштина и Хогош – Гњилан - Приштина" под менторство на проф. 
д-р Мусли Бајрактари.  
 
Во 2013 година се запишал на докторски студии на Техничкиот факултетот во Битола при 
Универзитетот „Св.Климент Охридски" - Битола, Република Македонија на насока на 
Сообраќајно - транспортно инженерство.  
 
Од своето вработување м-р Дураку активно работи на своето стручно напредување во 
доменот на научната, апликативната и едукативна област преку своето ангажирање во 
унапредувањето на наставата, стручни трудови, професионални обуки, учество на 
конференции  итн.  

При подготвувањето на докторската дисертација се објавени неколку трудови во 
списанија и на конференции од меѓународен карактер, од кои ги издвојуваме: 

 

1. Ramadan Duraku, Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski.“Assesmment and transport 
forecasting for Anamorava Region through modelling”, IJSER, ISSN 2229-5518, 
Volume 8, section 5, May-2017.  
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2. Vaska Atanasova, Ramadan Duraku, Beti Angelevska.: “Definition of transport 
demand models in Anamorava region”, Towards a Human City, 6th conference, 26 -
27 October 2017, Novi Sad. 

3. Ramadan Duraku, Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski.:“ Public Transport 
Analysis and Modelling in the urban zone of Prishtina nd measures for its 
improvement”, International Journal of Civil Engineering & Technology 
(IJCIET), Volume 8, Issue 10, October 2017, pp. 1763-1776, Article ID: 
IJCIET_08_10_178, Available online at ISSN Print: 0976-6308 and ISSN Online: 
0976-6316 

4. Atanasova, V., Duraku, R., Angelevska, B., Krstanoski, N. “Traffic Production 
Model Using Multiple Regression Analysis and Radial Basis Function Neural 
Network”.International journal for science, technics and innovations for the industry. 
Published by Scientific technical Union of Mechanical Engineering “INDUSTRY 
4.0”. YEAR XI 12/2017 Issue ISSN PRINT 1313-0226;ISSN ËEB 1314-507X. 
Bulgaria. 

5. Ramadan Duraku, Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski. “Building and Calibration 
Transport Demand Model in Anamorava Region”. Tecnichal Gazette ISSN 1330-
3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online) https://doi.org/10.17559/TV//TV-
20171019161950 (in process), 2017. 

6. Duraku, R., Atanasova, V. “Evaluating for long-term traffic volume forecasting 
using multiple linear regression and principal component regression models”. 
Faculty of Technical Sciences, ttsconference, Bitola (in process), 2018. 

7. Ramadan Duraku, Vaska Atanasova, Nikola Krstanoski. ”Traffic volume 
forecasting using regression analysis and artificial neural network based on principal 
components”(in process), 2018. 

 

Тој е ангажиран во држење настава во делот на предавањата и вежбите во додипломски и 
магистерски студии по предметите: Графичко инженерство,  Основи на сообраќајната 
технологија, Основи на сообраќајна инфраструктура, Јавен превоз, Патишта и објекти на 
улица, Планирање во комуникација, Интелигентни транспортни системи, Анализа и 
моделирање на транспортни системи, Транспортна логистика, Информативни системи на 
мрежниот оператор, Патна телематика, Проектирање во сообраќај и Вовед во инженерски 
софтвери. 
 
Исто така, м-р Дураку е ангажиран како професионален предавач за оддржување на 
предавања за теоретскиот дел од правилата на патниот сообраќајот  во Автошколата 
„Сообраќај“, во Приштина, ангажиран како предавач за обука на членови на Косовската 
полициска служба на тема „Превоз на товар, опасен товар и патници“, во Вучитрн, 
ангажиран во Косовската Стопанска Комора како професионален предавач во програмата 
за обука на професионални возачи во патниот сообраќај за опасен товар според 
Европскиот договор „ADR", во Приштина, ангажиран од Косовската Стопанската Комора 
како професионален предавач во програмата  „Меѓународна трговија и култура на 
извозот“ и програмата за обука на менаџери и професионални возачи во меѓународниот 
патен превоз на патници и товар, Приштина. Од академската 2014/15 година до сега во 
Колеџот за применети науки „ТЕМПУЛИ“ на Програмата за Сообраќај ги предава 
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предметите: Инфраструктура во сообраќај на додипломско ниво и Интелигентен транспорт 
на магистерските студии . 
 
Покрај редовното образование, има завршено и некои професионални квалификации од 
областа на сообраќајот и транспортот, во земјата и во странство. 
 
 

2. ТЕМЕЛНИ ПОДАТОЦИ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ДОКТОРСКАТА 

ДИСЕРТАЦИЈА  

 

Докторската дисертација со наслов Модел за прогнозирање на побарувачка на сообраќај 

за регионот Анаморава на докторантот м-р Рамадан Дураку, напишана е на 235 страници 
на кои е даден основниот текст и 63 страници дополнително сe додадени како прилози. 
Пописот на употребена литература опфаќа 148 библиографска единица, во што се 
вклучуваат книги, објавени трудови и дисертации, интернет документи и интерни 
податоци. 

Обработените содржини во текстот се поткрепени со 93 табели и 105 слики во основниот 
текст, како и 8 прилози кои содржат графикони и помошни табели кои ги објаснуваат и 
надополнуваат графиконите дадени во прилозите.  

Структурата на докторската дисертација ја сочинуваат следните делови:  

 

СОДРЖИНА  

БЛАГОДАРНОСТИ 

КРАТЕНКИ 

АПСТРАКТ  (на македонски и англиски јазик) 

ЛИСТА НА ТАБЕЛИ 

ЛИСТА НА СЛИКИ  

1. ВОВЕД  

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА  

3. МОДЕЛИРАЊЕ И МОДЕЛИ ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ  

4. ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ  

5. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА  ПРИБИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ  

6.  
 

МАТЕМАТИЧКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ НА МОДЕЛ ЗА 
ПРЕДВИДУВАЊЕ НА СООБРАЌАЈОТ ВРЗ ОСНОВА НА РАЗЛИЧНИ 
МЕТОДИ И ТЕХНИКИ 
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7.    АНАЛИЗА И ДИСКУСИЈА НА РЕЗУЛТАТИТЕ  

8. ЕВАЛУАЦИЈА НА МОДЕЛОТ ПРЕКУ АНАЛИЗА НА ИЗВРШУВАЊЕТО  

9. 

 

ПРЕДВИДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ  НА СООБРАЌАЈОТ ПРЕКУ ИЗБРАНИОТ 
МОДЕЛ  

 

10. ЗАКЛУЧОЦИ   

 Препораки за во иднина  

  

ЛИТЕРАТУРА   

 

 

 ПРИЛОЗИ 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  

 

Докторската дисертација со наслов Модел за прогнозирање на побарувачка на сообраќај 

за регионот Анаморава од докторантот м-р Рамадан Дураку, е во согласност со 
предложената тема со пријавата на кандидатот и во продолжение ќе биде детално 
прикажана.  

Првиот дел, ВОВЕД, содржи пет целини – подточки, кои имаат за цел да дадат еден општ 
„бекграунд“ од кој се согледа значењето и актуелноста на темата на докторската 
дисертација, предметот и целта на дисертацијата, истражувачките хипотези, методите и 
техниките на истражување, структурата и очекуваните резултати од дисертацијата. 

Развојот на економијата на една земја, во сите нејзини гранки, се остварува преку широк 
спектар на разни економски активности, при што без присуството на транспортниот 
сектор е незаменливо. Поради постојаниот раст на економското ниво на општеството, 
барањата за потрошувачка на материјални добра и услуги, а особено за движењето на 
заедницата за реализирање на неговите барања не се статични, тие имаат динамичен и 
растечки карактер. Конкретно, преминувањето од развојно поле на повисоко, секогаш е 
придружена со поквалитетни патни барања, како и поголеми сообраќајни текови низ 
патиштата изразени како ПГДС. Овој развој бара современи форми и начини на стратешко 
планирање и што подобро управување на општеството за подобро да ги задоволат нивните 
потреби. Развојот на бизнисот, растот на приходите кај домаќинствата, постојано 
зголемување на побарувачката за превоз на жителите за разни намени, како за работа така 
и за рекреација, доведува до зголемување на сообраќајните текови и на кратки и на долги 
растојанија. Моделите на побарувачка даваат голем придонес во процесот на 
предвидување. Градењето на оптималниот модел на патната мрежа се условува со 
одредување на идниот обем на сообраќај со „изворот и целта" на патувањето.  Затоа е 
неопходно да се воспостави методологија која, врз основа на собраните податоци, може да 
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изгради информативна база поврзана со еволуцијата на варијаблите и сообраќајот на сите 
нивоа (внатрешен, надворешен, транзитен), да ги идентификува и да избере соодветни 
сообраќајни политики, со цел подобрување на движењето на заедницата со минимални 
трошоци и, пред сè, избор на инвестициски проекти за реализација на потребната 
инфраструктура. 

Првата подточка е насловена „Предмет и цел на дисертацијата“, во која читателот се 
воведува во предметот на истражување на оваа докторска дисертација, а тоа се 
истражувањата на различни традиционални, нетрадиционални пристапи и методи, како и 
нивно меѓусебно комбинирање врз основа на кои ќе се изгради модел за предвидување на 
очекуваниот ток на сообраќај изразен во ПДГС на главната патна мрежа на 
Анаморавскиот регион.   

Целта на докторската дисертација е да обезбеди методологија за градење на модели, во 
процесот на предвидување на сообраќајот, како што е ПГДС во Анаморавскиот регион, 
односно сообраќајни текови на ниво на главните и регионалните патишта, што би можело 
да се користи од страна на надлежните органи. Специфичните цели на оваа докторската 
дисертација се: 

а. Методологијата за спроведување теренски истражувања за прибирање, организација, 
обработка и креирање на база на податоци за описот на постојната сообраќајна 
ситуација во регионот, 

б. Методологијата за градење на матрицата извор–цел т.е. потекло-дестинација за 
проценување на патувањата како и нивна просторна дистрибуција, 

в. Одредување на значајните демографски и социо-економски макроваријабли кои 
влијаат врз генерирањето на сообраќајот изразен како ПГДС, 

г. Идентификација и методологија на градење на модели  кои се применуваат од повеќе 
корисници, но исто така и во специфични апликации во согласност со  варијаблите 
за проценка, како и разни техники за предвидување како што се ПГДС, 

д. Верификација и тестирање на резултатите добиени со најмали грешки преку 
различни индикатори. 

  

Во втората подточка насловена како „Истражувачки хипотези“ се дадени научните 

хипотези, врз основа на претходно истражување и анализа на постоечките резултати, а во 
согласност со темата, почетните точки и истражувачките цели, во дисертацијата се 
тестирани следните хипотези: 

Хипотеза Xо: 
o Некои од демографските и социо-економските варијабли имаат влијание врз обемот 

на сообраќај изразен како ПГДС, што резултира со зголемена побарувачка за патниот 
сообраќај. 

Хипотеза X1: 

o Ниту една од демографските и социо-економските варијабли нема влијание врз 
обемот на сообраќајот изразен како ПГДС, без да влијае на зголемување на 
побарувачката за патниот сообраќај. 

Хипотеза Хо: 

o Традиционалните статистички методи се важни за предвидување на обемот на 
сообраќајот, 
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Хипотеза X1: 
o Традиционалните статистички методи не се релевантни за предвидување на обемот 

на сообраќајот. 
Хипотеза X0: 

о Структурата на вештачката невронска мрежа може да ги надмине традиционалните 
статистички методи за предвидување на обемот на сообраќајот, 

 
 Хипотеза X1: 

o Структурата на вештачката невронска мрежа не може да ги надмине 
традиционалните статистички методи за предвидување на обемот на сообраќајoт. 

 
Хипотеза X0: 

o Комбинираната структура може да ги надмине традиционалните статистички методи 
и вештачките невронски мрежи за предвидување на обемот на сообраќајот, 

 

Хипотеза X1: 
o Комбинираната структура не може да ги надмине традиционалните статистички 

методи и вештачките мрежи за предвидување на обемот на сообраќајот. 
 

Во третата подточка се дадени методите и техниките на истражување. Со цел да се 
постигнат поставените цели, како и најефикасни резултати, изработката се заснова на 
употреба на квантитативни и квалитативни методи, како што се: индуктивни и 
дедуктивни, анализа и синтеза на историско картографско споредување, статистика, 
графика итн. Исто така, доаѓаат до израз традиционалните статистички и 
неконвенционални техники со примена на различен софтвер, а истражувањето се состои 
од примарно и секундарно прибирање на податоци.  

 

Во следната подточка е дадена структурата на дисертација, а во посебна подточка се 
дискутирани очекуваните резултати од дисертацијата, односно суштината на 
дисертацијата со осврт на прашањата и горенаведените проблеми, фокусирајќи се 
првенствено на методологијата за изградба на моделот и односот меѓу независните 
демографски и социо-економски варијабли и зависната варијабла на сообраќајот - ПГДС 
во предвидување на истиот, а на студија на случај на регионот Анаморава регион.  

 

Во второто поглавје е направен преглед на литературата, на досегашните светски 
искуства во оваа област, за моделите за предвидување на сообраќајната побарувачка и 
истражувачките трудови како и факторите кои влијаат врз генерирање на сообраќајот. Од 
анализата е откриено дека различни автори или институции применувале различни начини 
за идентификување на факторите. Истовремено за идентификувањето на факторите кои 
имаа најголемо влијание во генерирање на побарувачката за сообраќај, користени се 
различни пристапи (агрегатни и дезагрегатни) како и разни методи или техники каде што 
резултираа со изградба на значајни релевантни модели. Ова му послужи на авторот како 
основа за развој на сопствено истражување.  
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Третото поглавје е теоретскиот аспект на моделирање и модели на сообраќајот. Опфаќа 
20 поднаслови, поврзани со теоријата на моделирање, основата за изградба на модел за 
сообраќајна побарувачка, класификацијата на моделите, видовите на предностите и 
недостатоците, хипотезите, грешките и сл. 

Четвртото поглавје е насловено презентирање на проблемот и во него се идентификува 
темата, преку географската положба на Анаморава регионот, демографските и социо-
економските показатели, карактеристиките на мрежниот сообраќај, проценка на 
побарувачката на сообраќајот според трендови, како и некои други показатели. Исто така, 
направена е идентификација на варијабли кои влијаат на генерирањето на сообраќајот и 
нивниот детален опис вклучени во моделот. Со цел да се овозможи постигнување на 
главната цел, градење на методологија за предвидување на сообраќаен ток, студијата e 
продолжена со идентификација и собирање на статистички податоци за варијаблите кои 
имаат влијание на неговото генерирање за претходниот период. Периодот на анализа е 
опфатен од 2004-2016, што е условено од обезбедувањето на податоците од различни 
релевантни институции кои се одговорни за нивно чување и регистрирање. Во ова 
поглавје идентификувани се 13 независни (Xi) демографски и социо-економски варијабли, 
од макро тип, кои кореспондираат со нивото на земјата и регионот.  

Во петтото поглавје е дадена методологијата за прибирање на податоци во шест подточки. 
Собирањето на податоци се врши според примарни и секундарни извори. Прибирањето на 
податоци за зависната варијабла изразена како ПГДС е направено во согласност со следните 
методи: метод на броење на мануелен начин, метод на броење со автоматско броење на 
возила и метод на анкетирање (интервју) на учесниците во сообраќајот на Анаморавскиот 
регионот, со цел дефинирање на матрицата потекло-дестинација за патувањата. 

Мануалните - рачни броења на протокот на возилата се вршени по главната патна 
мрежа на Aнаморавскиот регион, конкретно на седум локации во текот на два дена на 
18.05.2016 (среда) и 21.05.2016 (сабота) во интервал помеѓу 07:00 и 19:00 во исто време, од 
страна на студенти и техничката помош од Косовската полиција.  

Автоматско броење на сообраќајот - Во координација со Министерството за 
инфраструктура, броењето на протокот на возила преку мобилни автоматски бројачи е 
направено во 24-часовен интервал без прекин за периодот од 16.05.2016 до 22.05.2016 
година. Броењето е извршено на главната патна мрежа во Анаморавскиот регион, посебно на 
четири локации каде што се инсталирани автоматски бројачи за броење на сообраќајот .  

 Интервјуирање на учесници во сообраќајот е користен метод во вид на прашалник за 
директно анкетирање на патниците, и во докторската дисертација има 11523 завршени 
интервјуа или 19,43% од вкупниот број 59317 возила што биле рачно избројани.  
 
Потоа следува анализата во овој дел т.е овие броења и интервјуа се обработени и изедначени 
според соодветните коефициенти и се искористени како појдовна точка за изградба на 
моделот на сообраќајна побарувачка, при што со нивно инкорпорирање во софтверот PTV 
Visum, овозможена е просторната распределба на обемот на сообраќај на целата патна мрежа 
земена за анализа. Моделот пред да се користи за предвидување за референтната година e 
прво калибриран со користење на алгоритмот "TFlow Fuzzy", кој е функционален во 
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софтверот PTV Visum.  

Во шестото поглавје се прави формулирање и развој на математичкиот модел со користење 
на различни методи и техники. Опфатени се: традиционални методи на раст, практики за 
предвидување на сообраќајот преку методот на Ајдахо, методи за предвидување според 
тренд, метод базиран на еластичност во кој спаѓа и регресијата, регресиона анализа. 

 
Методологијата на градењето на моделот се состои од изборот и собирањето варијабли во 
согласност со поставената цел, преку постапките за обработка и примената на статистички и 
логички тестови за валидирање на моделот.  

 

Заради надминување на појавата на колинеарност, како алтернатива предложена за 
предвидување се вештачки невронски мрежи (ANN) кои имаат поголема можност да 
откриваат и да репродуцираат линеарни и нелинеарни односи меѓу вклучените варијабли. 
Применети се два типа на повеќекратни невронски мрежи: а. Повеќекратна невронска 
мрежа (MLP), б. Радијална база (RBF), како и хибридни модели, в. PCA + MLP и г. PCA + 
RBF модели. 

Секој од нив работи врз основа на архитектура, алгоритамски режим, алгоритам и 
минимизирање на грешки во предвидување.  

Со цел да се добијат најдобри резултати при предвидување, покрај горенаведените 
методи како единствени направено е комбинирање на методи за градење на модели како 
што се:  

• Анализа на основните компоненти на повеќекратна линеарна регресија (MLR) преку 
формирање на PCA+MLR хибриден модел или познат по анализа на име преку 
главните компоненти на PCR регресија, 

• Повеќекратна линеарна регресија (MLR) со вештачката невронска мрежа (ANN) која 
го формира хибридниот модел MLR+ANN, 

• Анализа на клучните компоненти (PCAs) со вештачката невронска мрежа (ANN) 
преку формирање на PCA+ANN хибриден модел. 

Седмото поглавје детално ги опфаќа анализите и дискусиите за резултатите. Дава опис и 
правилна примена за избор на варијабли со споредба на резултатите добиени со различни 
методи и техники. Исто така, се врши избирање на конечниот модел, кој обезбедува најдобри 
резултати. 

Користените критериуми при изборот на модел се: 

• Коефициент на корелација (R2), 
• Коригиран коефициент на корелација (R2 коригирано), 
• Mallow’s (Cp),критериумот  
• Критериум за предвидување на Amemia (PK), 
• Акаички информативен критериум (AIC), 
• Bayesian Информативен Критериум (BIC), 
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Во ова поглавје се прикажани резултатите и моделите во секоја од методите што се 
применуваат на четирите локации Сливово, Сојево, Ранилуг и Пасјан како што се:  

Ајдахо модели, модел за предвидување на тренд, повеќекратен линеарен модел на регресија 
(MLR) за предвидување на сообраќајот за овој регион според агрегатниот и дезагрегатниот 
пристап, модел на еластичност, модел според главните компоненти, модел според 
повеќеслоен перцептрон – MLP, Модел според Радијална Базна Мрежа-RBF, комбиниран 
модел на PCA+MLP и комбиниран PCA+RBF модел.  

Во осмото поглавје се опфатени некои индикатори кои ја одредуваат прецизноста на 
моделите за предвидување конструирани според различни конвенционални, 
неконвенционални и комбинирани методи и техники. Покрај едноставниот метод, заради 
попрецизната проверка на грешките за време на прогнозата, проширено е истражувањето во 
дисертацијата со низа апсолутни низа релативни индикатори.  

Според трите начини на споредување на грешките за предвидување, едноставниот во 
проценти, апсолутните показатели и релативните показатели во ова поглавје се избира 
најдобриот модел за предвидување, а тоа е "хибридниот" комбиниран модел, PCA+RBF.  
 
Конечно, во деветото поглавје се прави прогнозата за сообраќај преку избраниот модел, 
комбинираниот PCA+RBF. Се прави проценка на обемот на сообраќај на главната патна 
мрежа на Анаморавскиот регион за периодот 2017-2022, прво, прогнозата е направена врз 
основа на вариаблите вклучени во моделот за овој период, а потоа со помош на 
комбинираниот модел е направена прогноза за сообраќајот за наредниот период за секоја 
локација. 

Овде, со утврдената стапка на раст од податоците од променливите предвидени за 2022 
година, се врши моделирање и прогнозирање на обемот побарувачка за сообраќај преку 
софтверот PTV Visum за 2022 година, односно за период од 6 години за регионот Анаморава.  

. 

Во десетата глава, заклучок, систематски и концизно се формулирани и презентирани 
најважните резултати од научните истражувања, со кои се докажа научната хипотеза.  

 

1. Се обезбеди методологија соодветна, добро аргументирана и флексибилна за градење 
на модели, во процесот на предвидување на сообраќајот, како што е ПГДС во 
Анаморавскиот регион, односно сообраќајни текови на ниво на главните и регионалните 
патишта на научно ниво  
 
2.  Се формулира и се разви математичкиот модел за превозната побарувачка со 
користење на различни конвенционални, неконвенционални техники на вештачка 
интелигенција - како метод на вештачки невронски мрежи, и комбинирани методи и 
техники односно "хибрид" модели, а со цел за елиминирање на високата корелација 
појавена меѓу самите независни варијабли (појавата на мултиколинеарниот)  

3. Се изврши тестирање и анализа според различни индикатори и е избран најдобриот 
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модел за предвидување  
 
4. Се изгради модел со кој практично се определи транспортната побарувачка за 
определени услови и варијабли на даден регион  
 
5. За прв пат темелно и врз научни принципи се покажаа резултатите од примената на 
моделот во практични и реални услови за регионот Анаморава 
 
6. Се одговори на четирите хипотези кои беа покренати на почетокот на оваа 
дисертација 
 

Конечно, во ова поглавје на дисертацијата се дадени можности и начини за примена и 
надградување на моделот и негово прилагодување кон разни специфични ситуации односно 
кои се ограничувањата и сугестиите како и препораките за во иднина.   

Во прилозите се дадени формуларите за анкетирање и броење на сообраќајот,  добиената 
матрица извор-цел, интерпретацијата на основните модели со различни методи и графички 
приказ на променливите според различен пристап, резиме на моделите по локации и 
видовите на функции за предвидување на независните променливи.  

 

 
7. ОЦЕНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА  

 

Проучувајќи ја докторската дисертација на м-р Рамадан Дураку со наслов Модел за 

прогнозирање на побарувачка на сообраќај за регионот Анаморава, Комисијата оцени 
дека тоа е научен труд со изворни и оригинални сознанија, кои со својата содржина, обем 
и постигнато ниво на квалитет, ги задоволува барањата пред еден докторски труд.  

Во својот труд докторантот постави оригинална научна хипотеза и користејќи повеќе 
различни научни методи, успешно ги оствари целите на истражувањето.  

Научното истражување прикажано во оваа докторската дисертација обработува проблем 
чие решавање има многу важни импликации: имајќи го податокот дека превозот со возила 
опфаќа над 90% во главната патна мрежа на Анаморавскиот регион, и зголемување на 
степенот на моторизација во 2004 година од 50 возила на 1000 жители, додека во 2016 
година има 182 возила на 1000 жители, важна е изградбата на модел за прогноза на 
превозна побарувачка од една страна, кој ќе помогне во избор на приоритети во кои насоки 
треба да се интервенира за реконструкција и кои  интервенции се потребни на новата 
инфраструктура на повисоките патни категории, од страна на надлежните органи, од друга 
страна. 
 
Креативноста и научниот пристап на докторантот при обработка на темата, овозможи 
формирање на еден целосен труд со кој се дефинира оригинална метедологија за развој на 
математичкиот модел со користење на различни методи и техники и комбинирање на 

методи, изборот и собирањето варијабли во согласност со поставената цел, а преку 
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постапките за обработка и примената на статистички и логички тестови за валидирање на 
моделот.  

Сe предлага оригинален модел за прогноза на превозната побарувачка на Анаморава 
регионот, кој ќе овозможи предвидувањето на сообраќајот што е  главен столб на процесот 
на планирање на транспортот. 
 
 
Членовите на Комисијата се едногласни дека со резултатите на истражувањата, 
докторантот ги докажа поставените научни хипотези. На тој начин тој даде научен 
допринос во сообраќајната наука во теоретска и апликативна смисла  

 

Научниот придонес се огледа во остварување на следните резултати од истражувањето:  

 

1. Во теоретска смисла, придонесот е особено значаен, затоа што досегашните 
истражувања во оваа област иако постојат се доста ограничени. Конкретно, теоретскиот 
допринос е фокусиран врз:  
 

• Изработка на научна методологија која е соодветна, добро аргументирана и 
флексибилна за градење на модели, во процесот на предвидување на сообраќајот на 
ниво на регион  
 

• Сe предлoжи оригинален модел за прогноза на превозната побарувачка со детална 
анализа на модалските променливи и параметри на Анаморава регионот, кој ќе 
овозможи предвидувањето на сообраќајот како главен столб на процесот на 
планирање на транспортот. 

 

2. Во апликативна смисла ова истражување исто така има посебно значење со 
оглед на тоа што досега не постои ваков вид на истражување за регионот Анаморава, оваа 
дисертација може да се смета како пионерска студија и нејзините резултати може да се 
искористат за да се предвиди идниот сообраќаен ток. Преку овој изграден модел ќе биде 
полесно да се предвиди големината на сообраќајот за одбраната референтна година.  

 
Исто така, методологијата е насочена кон сензибилизирање на надлежните органи на 
централно и локално ниво, така што при дизајнирање на стратегиите за планирање на 
транспортот за претстојниот период и давањето приоритет на проектите на патната 
мрежа, да ги земат во предвид резултатите добиени од оваа методологија со издржан 
научен пристап. 

  

Знаејќи дека патниот сообраќај во Анаморавскиот регион е единствената опција, 
односно, инвестирањето во патната инфраструктура има влијание врз нејзиниот 
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економски раст, во сета оваа ситуација, во недостаток на  соодветни научни студии, 
постојат доволни аргументи за да се спроведе ова истражување со цел да се развие модел 
за предвидување на сообраќајот од општа перспектива за стабилно транспортно 
планирање низ целиот регион. 

Придонесот на оваа студија е најточното предвидување за сообраќајот во регионот со 
цел да служи како клучна алатка за земање одлука во случај на одлучувањето за 
приорети на инвестициите во инфраструктурата на патниот сообраќај, како што се 
главните патишта, реконструкцијата или изградба. 

8. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ  

 

Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за оцена на 
докторската дисертација на м-р Рамадан Дураку  
 
 

З А К Л У Ч У В А  
 

1. дека докторската дисертација на Рамадан Дураку е научно дело со изворни и 
оригинални научни сознанија кои кандидатот самостојно ги оствари; 

2. дека докторантот Рамадан Дураку добро владее со методологијата на 
научноистражувачка работа, научниот пристап кон решавање на проблемите и 
формулирање на резултатите на истражувањето; 

3. дека докторантот Рамадан Дураку добро го владее и длабоко навлегол во предметот 
на истражување – модели во планирањето на сообраќајот; 

4. дека овој научен труд со својата содржина, методологија, изработка и резултатите 
на истражувањето го има потребното ниво на докторската дисертација; 

5. дека кандидатот со својот научен труд ја докажа поставената научна хипотеза; 
6. дека докторантот Рамадан Дураку, во согласност со наводите на Извештајот, ги 

исполнува сите законски услови за пристапување кон одбрана на докторската 
дисертација во постапката за стекнување на докторат на науки   

 
Имајќи го во предвид целосниот Извештај, комисијата за оцена на докторската 
дисертација на м-р Рамадан Дураку, на Наставно-научниот совет на Технички факултет, 
Битола му  
 
 

 

ПРЕДЛАГА  

 
1. да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација на Рамадан Дураку 

со наслов Модел за прогнозирање на побарувачка на сообраќај за регионот 

Анаморава, да се продолжи со постапката за стекнување на докторат на науки на 
Рамадан Дураку, 

2. да се формира Комисија за одбрана, 
3. да се одреди времето и местото на јавна одбрана  
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА ВО ОБЛАСТА 10900 МАТЕМАТИКА 

НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 

 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, на седницата 
одржана на ден 05.03.2018 година, донесе одлука бр. 02-118/7  за формирање 
рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања 
во областа 10900 Математика, во состав:  

1. Академик д-р Дончо Димовски – претседател, Природно-математички  
факултет, Скопје, Институт за математика 

2. Ред. проф. д-р Борко Илиевски – член, Природно-математички факултет, 
Скопје, Институт за математика 

3. Ред. проф. д-р Виолета Маневска – член, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии, Битола 

На објавениот Конкурс во весниците ,,Вечер” и ,,Лајм” на 14.02.2018 година 
се пријави д-р Мажанна Северин-Кузмановска, доцент на Педагошкиот факултет – 
Битола. 

По прегледувањето на целокупната документација од пријавата го 
поднесуваме следниов  
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
1. Биографски податоци 

 
Кандидатот д-р Мажанна Северин-Кузмановска е родена на 29.03.1961 год. 

во Бидгошч, Полска. Основно и средно училиште завршила во родниот град со 
континуиран одличен успех. Школувањето го продолжила на Високата педагошка 
школа во Бидгошч на отсекот Математика. Студиите ги завршила во јуни 1985 
година и на 24.06.1985 година се здобила со диплома „магистер по математика”, 
која во Македонија е нострифицирана како диплома за завршен Природно-
математички факултет, група математика.  

Во 1994 година добила македонско државјанство по основ на брак со 
македонски државјанин. 

На постдипломски студии по теориска математика на Институтот за 
математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје се запишала во 
јануари 1992 година. Магистрирала во ноември 1999 година на тема „Полугрупи од 
оператори” со што се стекна со академско звање Магистер по математички науки.   

На 22.06.2007 година, на Институтот за математика при Природно-
математичкиот факултет во Скопје, пријавила тема за изработка на докторска 
дисетација  под наслов „(n,m)-релации и (n,m,ρ)-метрики”. Истата ја одбранила на 
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10.04.2013 година со што се стекна со академското звање Доктор по математички 
науки. 

На 29.10.1987 година се вработила на Техничкиот факултет во Битола, како 
помлад асистент по предметот Математика. Од 01.10.1995 година работи на 
Педагошкиот факултет во Битола како помлад асистент по предметот Математика. 
На 16.10.2001 год. е избрана во звање асистент по предметот Математика, а на 
19.11.2007 год. - во звање асистент по предметите: Методика на наставата по 
математика и Методика на воспитно-образовната работа по математика. Од 
16.08.2013 година работи како доцент по предметот Математика. 

 

2. Наставно-стручна дејност 

 

Кандидатот д-р Мажанна Северин-Кузмановска, како помлад асистент на 
Техничкиот Факултет изведувала вежби по сите математички предмети, а како 
помлад асистент и асистент на Педагошкиот факултет, реализирала вежби по 
предметите: Математика (на насоката Воспитувачи), Математика 1 и Математика 2 
(на насока Наставник за одделенска настава). Како доцент ги реализира 
предметите: Математика (на насока Наставник за одделенска настава), Математика 
(на насоката Воспитувачи), Креативно математичко изразување (на насоките: 
Наставник за одделенска настава, Македонски јазик и книжевност, Англиски јазик 
и книжевност) и Математичко-дидактички игри (на насока Воспитувачи). На втор 
циклус студии ангажирана е на предметите: Линеарна алгебра и Елементи од 
математичка анализа. 

Во академските 2015/2016 и 2016/2017 година на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии во Битола изведува настава на прв 
циклус студии по предметите Калкулус1 и Калкулус 2. 
 

Кандидатот д-р Мажанна Северин-Кузмановска, учествувала на повеќе 
работилници во склоп на повеќе програми и проекти: 

1. Програма „Креативна настава и учење”: 
1.1. Обука на наставни методи со читање и пичување до критичко мислење, 

Охрид, 01-05.09.2005 
1.2. Развој на курикулум во светлото на Болоњскиот процес – ЕКТС како врска 

меѓу академското признавање, Квалификациона рамка и обезбедувањето 
квалитет, Охрид, 29.01-01.02.2006 

1.3. Семинар за модернизација на образованието и обуката на наставници, 
Охрид, 31.05-03.06.2006 

1.4. Семинар за обновување на студиските програми за образованието на 
наставници, Охрид, 14-17.09.2006 

1.5. Обука за образование за социјална правда, Охрид, 24-26.11.2006 
1.6. Семинар за модернизација на програмите за иницијална обука на 

наставници, Скопје, 14.04.2007 
1.7. Училишните стандарди за оценување во основното образование: 

Импликации во иницијална подготовка на наставниците во РМ, Скопје, 13-
15.12.2007 
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2. Проект за основно образование (ПЕП), компонента: Унапредување на 
наставата по математика и прородната група предмети: 

2.1. Класификација на задачите во настава по математика според нивоата на   
когнитивните барања, Битола, 29-30.06.2009 

2.2. Настава по математика во 21 век (учење преку проекти/проблеми; 
стратегии за решавање математички задачи; приоди и техники за учење на 
21 век), Битола, 27.02.2010 

3. Проект за УНИЦЕФ „Градење на капацитетите за јазична и математичка 
писменост за унапредување на резултатите од учењето кај учениците”: 

3.1. Семинар за проектот, Скопје, 04-05.11.2010 
3.2. Преглед на содржините на предметите по математика и јазична писменост 

на педагошките факултети, Охрид, 15-17.05.2011 
3.3. Работилница, Охрид, 15-17.09.2011 
3.4. Работилница за наставен кадар на педагошките факултети, Велес, 

16.05.2011 
4. Проект за УНИЦЕФ „Инклузивно образование”: 
4.1. Семинар за проектот, Скопје, 23-25.08.2011 
4.2. Работилница, Модули за обука на наставници, Скопје, 21-25.11.2011 
5. Тркалезна маса на тема: „Кој икако денес работи на изградба на меѓуетнич- 

ката доверба” (организатор Форим „Мост на пријателство” Друштво за 
толеранција Башка Паланка), Битола, 19.10.2013 

6.  Проект за УНИЦЕФ „Воведување на содржини за програма за животни 
вештини и училиште по мерка на детето и усогласување на наставните 
програми со концепцијата за деветгодишно основно воспитание и 
образование“: 

6.1. Семинар по „Математика“ за наставници за IV и V одделење, (обучувач), 
Битола, 23.03.-02.04.2015 

6.2. Обуката на наставници што предаваат во трето и четврто одделение во 
учебната 2015/2016 година на тема „Педагошки приоди при воведување на 
поими од број, алгебра, геометрија и веројатност“, (обучувач), Битола, 
17,18,19,25 и 26.05.2016 

6.3. Обуката на тема „Педагошки приоди при реализација на додатна настава 
по математика, (обучувач), Битола, 11.11.2017 

7. Твининг проект „Развивање соработка помеѓу восокообразовните 
институции, приватниот сектор и релавантни органи“. Работилница за 
споделување искуства за техники на евалуација на наставни програми и нивна 
примена во практика, Битола, 12.04.2017 

 

3. Научно-истражувачка дејност 

 
Во својата научно-истражувачка дејност, д-р Мажанна Северин-

Кузмановска работела на неколку национални научно-истражувачки проекти: 
1. Функционална анализа и примена под раководство на проф. др Новак 

Ивановски. 
2. Тополошки и алгебарски структури и нивна примена под раководство на 

проф. др Дончо Димовски 
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3. Модернизација на образованието - Примена на современите стратегии и 
техники на поучување во основните училишта под раководство на проф. 
др Деан Илиев. 

4. Модернизација на образованието - Апликација на Блумовата 
таксономија во процесот на оценување на знаењата и способностите на  
учениците под раководство на проф. др Деан Илиев. 

5. Модернизација на образованието – Техники на следење, вреднување и 
оценување на развојот на знаењата и способностите на  учениците под 
раководство на проф. др Татјана Атанасоска. 

 
Кандидатот д-р Мажанна Северин-Кузмановска ги има објавено следните 

трудови: 
1. Северин-Кузмановска М. (1999), Полугрупи од оператори, Магистерски 

труд, Институт за математика, ПМФ, Скопје  
2. Ивановски Н., Северин-Кузмановска М.(2000), Два примера на полугрупи 

од оператори во Хилбертови простори, Втор конгрес на математичарите 
и информатичарите на Македонија – Охрид, 97-104 

3. Димовски Д., Северин-Кузмановска М. (2005), (m,n,ρ)-метрики, Трет 
конгрес на математичарите на Македонија – Струга, 251-260 

4. Димовски Д., Северин-Кузмановска М. (2005), Опис на (n,1) и (n,n-1)-

еквиваленции, IV конгрес на математичарите на Македонија – Струга, 
222-232 

5. Seweryn-Kuzmanovska M., Dimovski D. (2012), Connections between (4,1), 

(4,2) and (4,3)-equivalences, ”Horizons” International journal, Bitola: 
University St. Kliment Ohridski-Bitola, ISSN 1857-6206 Vol 8, 7-16 

6. Seweryn-Kuzmanovska M., Dimovski D. (2013), Descriptionof (4,2)-

equivalences, Fifth international conference, FMNS, Blagoevgrad, Vol 1, 67-
72 

7. Северин-Кузмановска М. (2013), (m,n)-релации и (m,n,ρ)-метрики, 
Докторска дисертација, Институт за математика, ПМФ, Скопје  

8. Pachemska S., Atanasova-Pachemska Т., Iliev D., Seweryn-Kuzmanovska M.. 
(2014), Analyses of student

,
s achievements dedepending on math teching 

metods, Prceedings Social and Behavioral Science Jorunal Volume 116, ISSN: 
1877-0428, pp. 4035-4039 and at the same time indexed on the Science 
Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index 
(Web of Science)  

9. Seweryn-Kuzmanovska, M. Cvetkova Dimov, B. (2014). Common High 
School Students’ Errors In Solving Mathematical Problems, TEACHER: 
Journal of the Faculty of Education - Bitola , [Editorial Board Acad. 
Grozdanka Gojkov ... ]  Year XIII, No. 1 (2014) - Bitola: Faculty of 
Education, Pages 111-113,  http://www.pfbt.uklo.edu.mk/Teacher_vol.6.pdf 
31 

10. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T. Seweryn-Kuzmanovska, M. (2014). 
Multicultural Education – One of the Concepts and Philosophies for Inclusion 
in Early Child Development, 9th International Balkans Education and Science 
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Conference, Trakya University, Edirne Turkey 16-18 October 2014,  
www.bes2014.org, Proceedings pp.931-935, 

11. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S. (2014). Different notions for 
continuity, Horizons, ISSN   , Vol 1,  pp. 33-32 

12. Seweryn-Kuzmanovska M., Atanasova-Pachemska T., Čalamani S. (2014). 
Problem solving scientific models used when doing world problems, Bulletin 
of 2ad International Conference, Education Across Borders ,,Critical Thinking 
education” 31 October-1 November 2014 Korche, pp 454-458    

13. Cvetkova Dimov, B., Atanasoska, T., Iliev, D., Andonovska-Trajkovska, D., 
Seweryn Kuzmanovska, M. (2015). Importance of Investment in Research’s 
of Students and Teachers Epistemological and Pedagogical Beliefs, Procedia – 
Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN: 1877-0428,  Volume 119, 
2015, pp. 1299-1303, ISSN: 1877-0428,  191, Elsevier Ltd., pp. 1299-1303, 
doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.582 and at the same time indexed on the 
Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings 
Citation Index (Web of Science)  

14. Atanasoska T., Iliev D., Andonovska-Trajkovska D., Seweryn-Kuzmanovska 
M. (2015). Inclusive Practice in R. Macedonia at the Beginning of Efforts, 
Paper presented on The 6th World Conference on Educational Sciences. Paper 
published in Procedia - Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN: 1877-
0428, Volume 191, 2 June 2015, pp. 1328-1331 and at the same time indexed 
on the Science Direct, Scopus and Thomson Reuters Conference Proceedings 
Citation Index (Web of Science)  

15. Cvetkova Dimov, B. Seweryn-Kuzmanovska, M. (2015). Visual art-
mathematics plays, Modern Social and Educational Chalenges and 
Phenomena: Polish and Macedonian Perspectives, (edit. By Szyszka, M. and 
others) Edition I, Issue 200 books, pp.279-282, ISBN 978-83-941568-
00,Pedagogical University of Cracow, Department of Social Pedagogy and 
Andragogy, Cracow 

16. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S. (2015). New approaches in solving 
math tasks of the Pedagogical faculties, International Journal of Education 
Teacher, ISSN: 1857-8888  Vol.9 Oktobar 2015, pp. 53-57   

17. Чаламани С., Северин-Кузмановска М. (2015), Комутативни Банахови 

алгебри,Зборник на трудови Технички факултет Битола, ISBN-10: 9989-
786-83-6, pp. 342-34           

18. Chalamani S., Dimovski D., Seweryn-Kuzmanovska M. (2016). On (3,2,ρ)-S-

K-Metrizable Spaces, Mathematical Bulletin Vol 40 (LXVI) No3 2016, 43-49 
19. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S. (2016). Textual and Problem Tasks 

in the Modern Teaching of Mathematics, International Conference „Education 
and Research Across Time and Space” 1100th Death Anniversary of St. 
Clement of Ohrid; October 6–7 1, Bitola, ISBN 978-9989-100-50-5, pp. 678-
682       

20. Chalamani S., Seweryn-Kuzmanovska M (2017). Mathematics Teachers, Role 
in Problem Task-Solving Teaching, International Scientific Conference ” “The 
Education at the Crossroads – Conditions, Challenges, Solution and 
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Perspectives”, Macedonian Academy of Sciences and Arts,  Bitola, 10-11 
November, in print 

 
Кандидатот д-р Мажанна Северин-Кузмановска има учествувано на 

следните научни собири, конференции и симпозиуми: 
1. 1996; Прв конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, 

Охрид, 03-05 
2. 2000; Втор конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, 

Охрид, 28 септември -01 октомври  
3. 2002; Интернационални педагошки средби „Учителот на 21 век”, Педагошки 

факултет Битола, Охрид, 24-26 мај  
4. 2005; III Congres of  Mathematicians of Macedonia, Струга, 29 септември-01 

октомври 
5. 2007; Конференција „Предизвиците на наставничката професија”, Скопје, 

12-13 април 
6. 2008; Математичка конференција „85 години од животот на професор Благој 

С. Попов”, Охрид, 04-07 септември 
7. 2008; IV Congres of  Mathematicians of Macedonia, Струга, 19-22 октомври 
8. 2009; 5th International Balkan Education and Science Congress; “Education in the 

Balkans Today”, Trakya University Edirne-Turkey, 01-03 Oktober,  
9. 2012; Mathematical Conference Dedicaded to Professor Gorgi Čupona, Ohrid, 

10-13 September 
10. 2013; Fifth International Scientific Conference FMNS-2013; Blagoevgrad, 12-16 

June 
11. 2014; V Congres of  Mathematicians of Macedonia, Охрид, 24-27 септември 
12. 2014; 9th International Balkan Education and Science Congress, Edirne-Turkey, 

16-18 Oktober  
13. 2014; 2th International Conference Education Across Borders “Critical Thinking 

in Education”, Korçë, Albania, 31 Oktober – 01 November  
14. 2014; Конференција „Евридика – Перспектива во македонскиот образовен 

систем“,Скопје, 04-05 декември 
15. 2016; International Conference “Education and Reseafch Acroos Time and 

Space” 1100th  Death Anniversary of St. Clement of Ohrid, Bitola, 06-07 
октомври 

16. 2016; VI Congres of  Mathematicians of Macedonia, Охрид, 15-18 јуни  
17. 2017; International Scientific Conference “Problems and Dilemmas of Teaching 

and Learning Theory and Practice in Formal Education”, Arandelovac, Serbia, 26-
27 May 

18. 2017; Универзитеска интерна конференција УИК 2017, Крушево, 29-30 
септември 

19. 2017; International Scientific Conference “The Education at the Crossroads – 
Conditions, Challenges, Solution and Perspectives”, Macedonian Academy of 
Sciences and Arts,  Bitola, 10-11 ноември 
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4. Извештај од самоевалуација 

 
По спроведената студентска анкета, како дел од самоевалуацијата на 

Педагошкиот факултет–Битола за академската 2016/2017 година, за оценка на 
квалитетот на наставата реализирана од доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 
беа добиени следните просечни вредности од оценката која се движи од 1(-) до 
5(+): 

I  Квалитет на наставата – 4.01  
II  Однос кон студентите – 4.67 
III  Оценување на студентите – 4.81 
 

Заклучок на Комисијата за самоевалуација 

 
Просечната оценка за доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска изнесува 

4.28, што значи дека е позитивно оценета од студентите, реализира квалитетна 
настава, односно ги стимулира студентите на активност, обезбедува соодветна 
основна и дополнителна литература (4.01), односот кон студентите е на завидно 
ниво (4.67) и оценува според објективни критериуми, така што оценката е израз на 
знаењето и постигнувањата на студентите (4.81). 
Битола, 14.06.2017 
 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 Врз основа на Извештајот, како членови на рецензентската комисија, кои 
непосредно ја следат активноста и научната дејност на доц. д-р Мажанна Северин-
Кузмановска, позитивно ја оценуваме досегашната нејзина севкупна активност и 
цениме дека доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска се развива во солиден 
наставно-научен работник со забележителни научни остварувања. 

Затоа сметаме дека се исполнети критериумите доц. д-р Мажанна Северин-
Кузмановска да биде избрана во звањето вонреден професор. Со задоволство му 
препорачуваме на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет при 
Универзитетот Св. Климент Охридски, Битола, доц. д-р Мажанна Северин-
Кузмановска, да ја избере во звањето наставник – вонреден професор во научната 
област 10900 Математика. 

 
Рецензентска комисија 

 
                                   1. Акад. д-р Дончо Димовски, редовен професор, ПМФ, Скопје 
 
 
                                   2. Д-р Борко Илиевски, редовен професор, ПМФ, Скопје 
 

 
                                   3. Д-р Виолета Маневска, редовен професор, ФИКТ, Битола 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ: Во насловно звање во областа 

50504 Методика (Основи на музичката култура со методика и Основи на музичкото 

воспитување со методика). 

 

Врз основа на распишаниот конкурс во дневниот весник „Вечер“ на ден среда, 14 

февруари 2018 година, за избор на еден наставник во насловно звање во областа 

50504 Методика (Основи на музичката култура со методика и Основи на музичкото 

воспитување со методика) наставно – научниот совет на Педагошкиoт факултет 

при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, на својата седница одржана 

на 05.03.2018 година, со одлука број 02-118/8 година, формира рецензентска 

комисија за избор на наставник, во состав: 

1. Проф. д-р Аида Ислам 

2. Проф. д-р Владимир Талевски 

3. Проф. д-р Ганка Цветанова 

со задача да подготви реферат за избор на  еден наставник во насловно звање во 

областа 50504 Методика (Основи на музичката култура со методика и Основи на 

музичкото воспитување со методика). Комисијата ги разгледа поднесените 

материјали и на Наставно – научниот совет при Педагошки факултет - Битола му го 

поднесува следниот: 

РЕФЕРАТ 

На конкурсот објавен во дневниот весник „Вечер“на ден среда, 14 февруари 

2018 година, за избор на еден наставник во насловно звање во областа 50504 

Методика (Основи на музичката култура со методика и Основи на музичкото 

воспитување со методика) навремено се пријави кандидатот: 

1. Доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска 



59 
 

Врз основа на доставената документација до Рецензентската комисија, како 

и врз сознанијата за достигнувањата на кандидатот доцент д-р Емилија Ристевска 

Стефановска, имаме чест и задоволство да го искажеме своето мислење за 

наставно-образовните и научно-истражувачките активности на кандидатот. 

Врз основа на приложената документација од кандидатот и приложените научни 

трудови, Рецензентската комисија го констатира следното: 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

Д-р Емилија Р.Стефановска своето музичко искуство го добива со 

инструментот блок-флејта, инструмент на кој покажува извонредни резултати за 

кои сведочат бројните настапи во рамки на активностите на Музичкото училиште - 

Битола (концерти, прослави и разни манифестации). 

Во овој период е добитник на две награди: прва републичка награда во Скопје и 

прва сојузна награда во Скопје. 

Својата музичка надградба ја продолжува во Средното Музичко училиште-

Битола, отсек флејта, кое го завршува за три години. Во овој период е добитник на 

повеќе награди: три први републички награди (Скопје), трета сојузна награда 

(Љубљана), втора сојузна награда (Херцег Нови), прва републичка награда за 

камерни состави (Скопје), втора сојузна награда (Белград). 

После средното музичко образование се запишува на Факултетот за Музичка 

Уметност во Скопје каде што и дипломира. Во текот на студиите подеднакво е 

активна и како солист и како оркестрант. Настапувала со оркестарот при ФМУ-

Скопје, како солист со Битолскиот камерен оркестар; МУЗИКА ВИВА; 

Хераклејски вечери; со Македонска филхармонија и др. Ја посетува и летната 

школа ,,Моцартеум“-Салцбург , Австрија  во класа на проф. Петар Лукас Граф. 

Награди во текот на студиите: две први државни награди - камерна музика(Скопје); 

учество на Меѓународниот конкурс во Будимпешта-Унгарија, а исто така и на 

Меѓународниот конкурс во Букурешт - Романија. 

После студиите се запишува на постдиплоски студии на ФМУ – Скопје. 

Добитник е на I државна награда – камерна музика (Скопје). Учесник е и на 
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Меѓународниот конкурс во Торино, Италија каде ја освојува првата награда на 

квалификациониот натпревар, односно „Диплома на честа“. Посетува мајсторски 

школи кај Јозе Мариа Саез, Ирена Графенауер и Мишел Дебост. Во 1996-1997 год. 

е гостин на Интернационалниот оркестар во Алтенбург под диригенство на маестро 

Глен Кортезе. Во рамките на фестивалот забележани се нејзините повеќекратни 

соло настапи и учеството во камерни ансамбли. Инспирирана од тамошното 

камерно музицирање го оформува и е уметнички раководител на камерниот состав 

– Трио Интерарт (2 флејти и пијано), со кое имале значајни настапи: Рецитал со 

Макико Хирата – Јапонија, Меѓународниот камерен конкурс во Италија, каде 

влегуваат во полуфинална етапа. 

Во 1998 год. е поканета во Испарта, Турција на Универзитетот „Сулејман 

Демирел“ на деновите на претставување на македонската музичка култура во 

Турција. 

Од огромно значење е нејзиното двегодишно искуство како професор по 

флејта во Основното и Средното Музичко Училиште во Битола. Нејзините ученици 

се добитници на две трети државни награди во Скопје. 

Од 1998 год. станува член на ансамблот за современа музика АЛЕА, 

изведувајќи современа музика низ цела Македонија, со акцент врз македонското 

музичко творештво. Значајни се нејзините настапи со ансамблот на Хераклејски 

вечери, Штипско Културно Лето, Манакиеви Денови, Денови на Меѓународното 

Образование, Млад Отворен Театар ... 

Во 2000 год. станува претседател на „Здружението на Млади Музички 

„Уметници “– Битола, чија цел е афирмирање на младите музичари и македонската 

музика. 

Од 2002 год. интензивно работи на афирмирање на Триото „Интерарт“. 

Позначајни настапи од овој период се: учество на културните лета во државата како 

Охридско, Битолско, Скопско; Новогодишни концерти; бројни фестивали како 

Синтезис, Солстис, Салон 19,19 и тн. 

Во 2005 год. беше ангажирана во оркестарот на Првата Битолска Опера 

„Don Pasquale”, во следниот проект на Битолската Опера „Bastien i Bastiena”, како и 
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во првиот мјузикл на Народниот Театар - Битола - „Свирач на покривот“ и 

„Аптекарот„. 

Во 2006 год. Триото „Интерарт “е учесник на Меѓународниот натпревар 

„ТИМ“ кој се одржа во Париз, Франција, каде што Триото го освои I место односно 

„Диплома на честа“. Во јули, Триото настапи и во Рим, Италија на Големото 

финале. Во истата година триото „Интерарт“ е добитник на највисокото општинско 

битолско признание „4 НОЕМВРИ“, а и признанието за „Најуспешни битолчани“ 

во организација на Битолски весник.  Истата година го снимаат и својот прв видео-

спот, кој воедно е и првиот инструментален видео - спот во Македонија со наслов 

„Мајсторот на кукли“. На 8 Септември 2007 год, Денот на независноста на 

Македонија, Триото ја претставуваше Македонија во Македонскиот културен 

центар во Њујорк со свој рецитал и промоција на нивното прво СD, кое Триото го 

сними непосредно пред нивното заминување. Во јуни 2008 год. Триото настапи на 

фестивалот North Quabbin's Center for Performing Art во Њу Салем, Масачусетс, 

УСА. Во декември 2008 год. Триото го сними и своето второ CD со современа 

музика. 

        Од 2009 година се запишува на Докторски студии на Педагошкиот Факултет 

во Битола под менторство на д-р Ганка Самоилова Цветанова. Со триото Интерарт 

има реализирано повеќе концерти низ Македонија, Охрид, Ресен, Скопје на 

фестивалот „Денови на Македонската музика “. Истата година се лауреати на 

фестивалот во Падова, Италија - Premio Cittа di Padova, исто така реализирале и 

едно гостување во Загреб во познатата сала на Музејот на Национална Историја. 

Истата година Емилија Ристевска Стефановска учествуваше на поставувањето на 

новата опера на Битолската Опера а станува член и на ММЕ оркестарот во Скопје. 

2010 година значи соработка и работилница со познатиот норвешки 

композитор Joachim Knoph како и учество на фестивалот за класична музика 

„Златна лира “. 2011 година учествува со триото Интерарт на познатиот фестивал 

за современа македонска музика „Денови на македонска музика“, традиционалниот 

„Божиќен концерт“ и промоцијата на ЦД со наслов „Денови на македонската 

музика“. Гостување и настап во Анакара – Турција и Софија – Бугарија, како и 

учеството на позначајните фестивали „Струшки вечери на поезијата“, „Струшка 
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музичка есен“, и „Интерфест“, се карактеристични како активности за 2012 година. 

Оваа година Емилија Ристевска Стефановска како член на триото Интерарт е 

номинирана за најдобар камерен состав на престижната манифестација Виртуози, 

значителен е и нивниот настап на фестивалот „Денови на македонската музика“.  

             Во периодот од 2013 до 2018 година учествувала на:  

- 02.03.2013, Скопје, Македонија – Македонска опера и балет  

„Промоција на номинираните за најдобар ансамбл за 2012 додина„ – Трио 

Интерарт промовиран во првите 3 состави 

- Настап на Трио Интерарт, 1 април 2013, Камерен концерт на Денови на 

македонска музика. 

- Концерт на Трио Интерарт, НУЦК Марко Цепенков, 16 октомври 2014, - 

„Сојуз на музичките уметници на Македонија-Pro musica“. 

- Солистички настап со Македонска Филхармонија, 29 јануари 2015, Салон на 

МОБ – „Филхармонија на кирилица“. 

Концерт на Трио Интерарт, Светиниколско културно лето, 28 јули 2015 год. 

- 12.12.2016 Битола, Македонија – Центар за култура – Битола 

„Вечер на фантазија“ на трио Интерарт во организација на Министерство за 

култура на Р. Македонија   и Центар за кутура - Битола.  

- Фестивал - Скопско лето, 4 јули 2017, Концерт на Трио Интерарт – „Вечер 

на фантазии“. 

 

2. НАСТАВНО – ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Во текот на наставно образовниот процес, доцент д-р Емилија Ристевска 

Стефановска била ментор и член на комисија на голем број на одбранети 

дипломски трудови. На втор циклус студии била ментор на два магистерски 

трудови.  

Наставно образовната дејност ја извршува одговорно, унапредувајќи ги 

методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства на студентите 

од сите циклуси на студии. Кандидатот го осовременува наставниот процес и се 

залага за проширување на постојаната и воспоставување на нова соработка со 
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други Високо образовни институции од земјава и странство, како и за 

проширување на постојаната и воспоставување на нова соработка со културни 

субјекти од земјава особено во областа на музичката уметност. Усовршувањето на 

кандидатот е насочено кон истражување на научни и стручни проблеми и 

изнаоѓање на решенија со современи научни методи во сферата на областите за кои 

се избира. 

За успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност на доцент 

д-р Емилија Ристевска Стефановска, потврда е и високата оценка од спроведената 

евалуација од страна на студентите во 2015/16 година. 

 

3. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И КОНЦЕРТНА ДЕЈНОСТ  

Доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска како автор ги објавила следните 
трудови: 

 

1. " Застапеноста и улогата на византиското црковно пеење во наставните програми 

по предметот музичка уметност во средните училишта во Република Македонија 

", Ристевска Стефановска Е.; објавен на 2 Интернационален Научен Симпозиум 

„Денови на Јустиниан I“, организиран од Универзитет „Евро Балкан“ Р. 

Македонија и Универзитет во Болоња Равена кампус – школа за хуманистички 

науки и културна наследство, Италија, 17-18 октомври, 2014 година, Скопје, Р. 

Македонија. 

2. "Usage of Macedonian folk music and folk instruments in optional classes by students 

within the educational program in R. Macedonia ", Ристевска Стефановска Е.; 

објавен во Меѓународно научно списание „Хоризонти“ A број XXI  2017 година, 

Битола, Р. Македонија. 

3. "Music Education at the Faculties of Pedagogy as an Opportunity to Build Multiethnic 

Practices among Future Teachers ", Ристевска Стефановска Е.; објавен на 

International Conference “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten 

Teachers in Multicultural Environments – Experiences and Challenges” одржана 27 – 29 

Ноември, 2014, Скопје, Р. Македонија. 
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4. "Изворните народни инструменти кои го подготвиле слушниот пат на блок-

флејтата како дел од  наставниот процес; The original folk instruments that prepared 

the track record of the block-flute as part of the teaching process", Ристевска 

Стефановска Е.; објавен на Меѓународна научна конференција, „Образованието 

на крстопат - состојби, предизвици, решенија и перспективи“,1-11 ноеври 2017, 

Битола,  Р. Македонија. 

5. "Детските музички инструменти во наставниот процес ", Ристевска 

Стефановска Е.; објавен на Музичко-научна манифестација “Струшка музичка 

есен“; 12-14 септември 2014, Струга, Р. Македонија. 

6. "Наставните содржини и предметот  музичка уметност  - поттик за развивање  

национални чувства кај младите; Музичко-научна манифестација ", Ристевска 

Стефановска Е.; објавен на Музичко-научна манифестација “Струшка музичка 

есен“; 01-03 септември 2017, Струга, Р. Македонија. 

Во периодот од 2013 до 2018 година учествувала на:  

- 02.03.2013, Скопје, Македонија – Македонска опера и балет  

„Промоција на номинираните за најдобар ансамбл за 2012 додина„ – Трио 

Интерарт промовиран во првите 3 состави, Скопје, Р. Македонија. 

- Настап на Трио Интерарт, 1 април 2013, Камерен концерт на Денови на 

македонска музика, Скопје, Р. Македонија. 

- Концерт на Трио Интерарт, НУЦК Марко Цепенков, 16 октомври 2014, - 

„Сојуз на музичките уметници на Македонија-Pro musica“, Прилеп, Р. 

Македонија 

- Солистички настап со Македонска Филхармонија, 29 јануари 2015, Салон на 

МОБ – „Филхармонија на кирилица“,Скопје, Р. Македонија.  

- Концерт на Трио Интерарт, Светиниколско културно лето, 28 јули 2015, 

Свети Николе, Р. Македонија. 

- 12.12.2016 Битола, Македонија – Центар за култура – Битола 

„Вечер на фантазија“  на трио Интерарт во организација на Министерство за 

култура на Р. Македонија   и Центар за кутура – Битола, Р. Македонија. 
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- .Фестивал - Скопско лето, 4 јули 2017, Концерт на Трио Интерарт – „Вечер 

на фантазии“,Скопје, Р. Македонија. 

 

4. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Во насока на наведените констатации за кандидатот, зборуваат и 

резултатите од извештајот на извршената евалуација, според која кандидатот е 

позитивно оценет. Врз основа на спроведената студентска анкета спроведена во 

периодот 2015/16 година, севкупниот работен ангажман на наставникот, доцент д-р 

Емилија Ристевска Стефановска е позитивно оценет. Резултатот произлегува од 

статистичката обработка на одговорите на прашањата дадени во прилог. 

 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, Педагошки факултет � Битола 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

Оценувањето на квалитетот на академскиот кадар којшто е избран на 

Педагошки факултет-Битола како дел од процесот на самоевалуација на 

Факултетот за академската 2015/2016 година се реализираше во мај 2016 година и 

за таа цел беше опфатен репрезентативен примерок на студенти кои студираат на 

прв циклус студии на Педагошкиот факултет-Битола. Самоевалуацијата ја 

реализираше Комисија избрана со одлука број 02-52/2 на тајно гласање на 

седницата одржана на 2.02.2015 година, со измени на седниците на 16.10.2015 (02-

417/4) и на 11.03.2016 година (02-135/6) во состав: 1. Вонр. проф. д-р Даниела 

Андоновска-Трајковска, претседател 2. Ред. проф. д-р Татјана Атанасоска, член 3. 

Доц. д-р Данче Сивакова, член 4. Доц. д-р Гордана Стојаноска, член 5. Доц. д-р 

Јасминка Кочовска, член 6. Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, член 7. 

Студент Симона Ивановска, член.  

Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената 

студентска анкета за оценка на квалитетот на наставата реализирана од доц. д-р 

Емилија Ристевска Стефановска.   
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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  4,5.  

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  4,3.   

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  4,4.  

4. Наставникот редовно ја изведува наставата. Просечна оценка за одговорот на 

ова прашање од самоевалуацијата е  4,5.  

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

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

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

оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,3.  

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

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

8.   За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература   

Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е  4,3.   

9. Степен на тежина на оценуваниот предмет: Оценката од страна на студентите 

на ова прашање е 3,9 што значи дека наставникот има главно високи 

критериуми при оценувањето.   

10. Барањата што се поставуваат пред студентите (испити, колоквиуми, 

семинарски, проектни активности) се соодветни (2,3) (мали-соодветни-

големи и многу големи).   

11. Предавањата од соодветниот предмет по својот обем и квалитет 

претставуваат солидна основа за положување на соодветниот предмет 

според 42% од испитаниците (50% - предавањата делумно се солидна 
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основа, а 8% мислат дека предавањата не се солидна основа за положување 

на предметот).   

12. Резултатите од анкетата покажуваат дека содржината и структурата на 

испитните прашања овозможуваат објективно да се оцени нивото на 

совладаност на материјалот и тоа според 50 % од испитаниците (50% мислат 

дека испитните прашања делумно овозможуваат објективност при 

оценувањето на нивото на совладаност на материјалот).    

Заклучок на Комисијата   

Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Емилија 

Ристевска Стефановска изнесува 4,3 значи дека е многу добра, односно е 

позитивно оценета од страна на анкетираните студенти. Барањата што таа ги 

поставува пред студентите се соодветни, има главно високи критериуми при 

оценувањето, предавањата претставуваат солидна основа за положување на 

испитите, а структурата и содржината на испитните прашања овозможуваат 

објективност при оценувањето на студентите.  

  

Битола, 28.06.2016 

 

5. ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Научниот, научно-истражувачкиот, апликативниот и педагошкиот придонес 

на доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска е основа за дефинирање на 

научниот, истражувачкиот и апликативниот профил на кандидатот што е посебно 

значајно за областите за кои се избира. Кандидатот покажува висок степен на 

организиран и систематски пристап кон проблемите од областите: еден наставник 

во насловно звање во областа 50504 Методика (Основи на музичката култура со 

методика и Основи на музичкото воспитување со методика) со што се профилира 

како успешен универзитетски педагог со високи методски знаења, вештини, 

компетенции и способности. Со неговото учество во научно-истражувачки проекти 
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се потврдува и како истражувач кој нуди идеи и решенија на проблемите кои 

произлегуваат од соодветното истражување. Оттука со право може да констатираме 

дека кандидатот низ научната работа се потврдува како сериозен и систематски 

истражувач, кој на научен начин согласно педагошките стандарди ги пренесува 

своите методски искуства и знаења на студентите. Во оваа смисла рецензентската 

комисија има задоволство да констатира дека педагошката, научно-истражувачката 

работа како и апликативната и практичната дејност на доцент д-р Емилија 

Ристевска Стефановска има особен придонес за развој на научните области: 50504 

Методика (Основи на музичката култура со методика и Основи на музичкото 

воспитување со методика). 

Кандидатот, доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска своите знаења, 

компетенции, вештини и способности во подрачјето на еден наставник во насловно 

звање во областа 50504 Методика (Основи на музичката култура со методика и 

Основи на музичкото воспитување со методика) ги потврдил и афирмирал преку: 

објавување на научни и стручни трудови, од кои еден е научен труд објавен во 

научно списание, останатите со учество на научни и стручни конференции, учество 

на обуки, семинари, учество во низа културни манифестации, настап со 

Македонската филхармонија како солист. 

Богатата педагошка дејност поврзана со вршење на наставната дејност каде 

се афирмирал како наставник, член на комисии за подобност, одбрана на 

магистерски трудови, покажуваат дека станува збор за квалитетен научен работник 

при Универзитетот Св. „Климент Охридски“-Битола. 

Врз база на горе изнесените оценки и констатации, а земајќи ја во предвид 

вкупната научна, научно-истражувачка, апликативна, стручна и наставно-

педагошка активност на кандидатот доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска, 

како и фактите дека целосно ги исполнува пропишаните критериуми и услови 

предвидени со Законот за Високо образование, како и исполнување на условите 

предвидени во Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 

наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 

Универзитетот Св. „Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија има 

особено задоволство и чест на Наставно - научниот совет при Педагошки Факултет 
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Битола, да му предложи доцент д-р Емилија Ристевска Стефановска да ја избере во 

звањето Вонреден професор во наставно научните области: наставник во насловно 

звање во областа 50504 Методика (Основи на музичката култура со методика и 

Основи на музичкото воспитување со методика). 

 

Битола, 22.05.2018                                                          Рецензентска комисија: 

 

                                                                  1. Проф. д-р Аида Ислам - Претседател 

                                                                          2. Проф. д-р Владимир Талевски - член 

                                                              3. Проф. д-р Ганка Цветанова - член 
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До  
Наставно научниот совет  

на Педагошкиот факултет  
Б и т о л а 

 
 
 
Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација  

 
Со Одлука бр.02-207/6 од 20.04.2018 година на Наставно научниот совет 

определени сме за членови на комисијата за оценка на докторскиот  труд на 
кандидатката м-р Флорида Кулевска на тема: „Менаџирање со процесите во 
наставните и воннаставните активности во насока на развој на еколошката свест кај 
учениците во основното и средното образование “,во состав 

 
1. Проф.д-р Методија Стојановски( Педагошки факултет-Битола) 
2. Проф.д-р Добри Петровски (Педагошки Факултет-Битола) 
3. Проф.д-р Драган Груевски (Факултет за информатички и комуникациски 

технологии-Битола) 
4. Проф.д-р Јове Димитрија Талевски (Педагошки факултет-Битола) 
5. Проф. д-р Валентина Гулевска  (Педагошки факултет-Битола) 

 
 
I. Основни биографски податоци 

  

Кандидатката м-р Флорида Кулевска е родена  на 20.02.1969 година во Битола. 
Основно и средно образование завршува во Битола. Високо образование завршува 
на Природно-математички факултет, студиска програма биологија  при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје во 1992 година. Во учебната 1997/98 
година се запишува на постдипломски студии по кадровски менаџмент на 
Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје. На 
17.04.2001 година со успех го одбрани магистерскиот труд ,,Улогата на водството 
во работата на атипичните тимови” и се стекнува со звањето магистер по кадровски 
менаџмент. Првото вработување е во Електро-машински училишен центар ,,Горги 
Наумов” во Битола а потоа во Центарот за стручно образование,оспособување и 
развој. Сега работи во средното училиште,,Таки Даскало“ Битола.  
 
Кандидатката учествувала во изработка на многу студии и научни трудови : 
 
- Аерозагадување и ефектот на стаклена градина 1998 година. Технички факултет – 
Битола 
- Мониторинг на водените екосистеми во Р.Македонија – за работа со талентирани 
ученици ЕМУЦ ,, Горги Наумов” Битола 1998 година 
- ,,Мониторинг на отпадните води од петтиот канал од индустријата) на реката 
Драгор” испитување со помош на најновите мерни инструменти МЕРК во теренски 
лаборатории 1998 
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- ,,Еколошката политика во Југоисточна Европа со посебен осврт на Р.Македонија” 
Втора мегународна научна конференција 2013 година 
 - ,, Користење на интерактивни-современи методи и техники во наставата за 
средно образование” Биро за развој на образованието 2016-   CCAC Waste Initiative 
Network of Southeast European-Workshop on Work Plan Development на 
Универзитетот во Нови Сад – Факултет за технички науки 2018  
 

Анализа и коментар на докторската дисертација 

 

        Докторската дисетација на тема ,,Менаџирање со процесите во наставата и 
воннаставните активности во насока на развој на еколошката свест кај учениците 
во основното и средното образование” од кандидатот м-р Флорида Кулевска се 
состои од вовед, три поглавја, заклучок, библиографија и прилози. 
        Во воведот кандидатката ја нагласува потребата од еколошко образование а 
тоа се темели на последните истражувања според кои Македонија се наоѓа на дното 
на листата на земји според нивото на еколошка свест. 
         Едукација од областа на заштитата на животната средина, според 
дефиницијата, се однесува на здружени обиди да се учи за функцијата на 
природната средина, а особено како човекот да го промени своето однесување во 
екосистемот со цел да живее (само)одржливо.  

Еколошко-образование претставува термин кој често е користен кога се 
подразбира образованието во училишниот систем, од основно до факултет. Сеедно, 
користен е понекогаш пошироко за да ги опфати сите напори да се едуцираат 
младите па и поширокиот аудиториум, преку печатени материјали, електронски 
медиуми, медиа-кампањи итн. Еко-свеста чувствува дека еколошкото знаење е 
условено од многу фактори и моменти на „in“ и „out“ во модата наречена 
екологија, па бара пронаоѓање на најсоодветни методи и потреба од 
воспоставување на најадекватен систем на еколошко-образование. Примарната цел 
на она што ние го нарекуваме еко-едукација е креирање и воспоставување 
хармонија меѓу природата и општеството во сегашна форма. Станува збор пред сé 
за превенција која се реализира низ квалитетен пласман на еколошка култура, 
морал и етика. Промените во светот може да се случат само доколку тргнеме од 
промена на нас самите. Во последните неколку години на полето на заштита на 
животна средина се зборува за т.н. педагогизација на животната средина. 
Здруженијата на граѓани како во Македонија така и низ светот сметаат, пак, дека 
еко-едукацијата не смее да се остави исклучиво на училишниот систем, туку битен 
фактор тука треба да имаат семејството, медиумите, работната средина и 
здруженијата на граѓани. 

Оддржливото користење на природните ресурси е неопходно за заштита на 
животната средина. Согласно Националната стратегија за инвестиции во животната 
средина се повеќе се цели да се обезбеди пристап на јавноста до информации за 
животната средина преку спроведување на едукативни кампањи за подигнување на 
јавната свест. 
 Првиот дел насловен како теоретски приод кон истражувањето, е составен 
од шест теми. Во првата тема, со наслов: училиштето како организациски систем ги 
третира прашањата на улогата на образовниот систем во развојот на општетсвото, 
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структурата на  воспитно – образовните организации и директорот на училиште 
како ресурс за обезбедување на квалитет во училиштето. Во овој контекст е 
разработено прашањето на улогата, односно мисијата на образовниот систем во 
општеството, како значаен фактор за развој на економијата, демократските 
процеси, претприемништвото, мултикултурализмот, информатичката култура и 
еколошката свест кај учениците и градење на здрави личности подготвени да се 
справат со предизвиците на времето во кое ќе живеат и работат. Посебно е важно 
тоа што се наведени карактеристиките на сегашната генерација ученици, кои 
припаѓаат на т.н. милениумска или дигитална генерација. Третирани се и 
прашањата за појмовно определување на термините: настава, образование, 
воспитно-образовен процес, компетенции и сл. Потоа е разработено на 
експлицитен начин и прашањето на структурата на  воспитно– образовните 
организации, преку анализа на шемата на Адаир и поврзаноста на неговите 
елементи со секојдневната работа на училиштата. Наведени се и потребните 
карактеристики и квалитети на едно современо училиште како синоним на добро 
училиште. Тесно поврзано со ова прашање е и прашањето за местото и улогата на 
директорот на училиштето и потребата за квалитетно водење на училиштата. Во 
овој сегмент даден е еден аналитички приказ на типовите директори на училишта и 
нивните карактеристики во однесувањето. 
 Во втората тема насловена како: наставникот како фактор за обезбедување 
на квалитет во образованието фокусот е ставен на прашањата на квалитетот во 
образованието, улогата на наставникот во обезбедување на квалитет во наставата и 
профилот на современ наставник. Во овие рамки, во трудот е посветено големо 
внимание на значењето и потребата од квалитетно образование, како тоа да се 
обезбеди, што денес значи квалитетно образование, кои се новите барања и 
обележја на образованието за дваесетипрвиот век. Се говори и за улогата на 
човечките ресурси , менаџментот на знаење како и потребните компетенции на 
наставникот за обезбедување на квалитетна настава. Посебно значење имаат 
педагошките  компетенции кои ја карактеризираат способноста на наставникот да 
пренесе широк спектар на знаења и вештини, поставувајќи фокус врз развивање и 
поттикнување на мотивацијата за учење, креативност, соработка, независност, 
критичко размислување и решавање на проблеми - вештини, наместо 
фаворизирање на енциклопедиско знаење, голи факти и саморепродукција.  
 Третата тема: менаџирање на воспитно- образовниот процес има особено 
значење, бидејќи тоа е клучот за обезбедување на квалитетна настава и современо 
образование. Основата на ова претставува менаџментот во училница. Способноста 
на наставникот за примена на менаџмент во училница е круцијална за квалитетната 
настава. Менаџирањето со училницата значи посветување доволно време за 
планирање на наставата, користење на широк спектар на форми и стратегии за 
поучување и учење, користење на личното искуство во користењето на  теоријата, 
способност за развивање на наставната програма според потребите, интересите и 
можностите на учениците, способност за донесување и спроведување на одлуки, 
користење на соодветни наставни техники, поседување на добри вештини за 
планирање  и воспоставување на соодветни модели на оценување.  
 Во корелација со прашањето на менаџментот на училница е и прашањето на 
интегрираното планирање во наставата, кое има големо значење за интегрирање на 
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еколошката едукација во наставата. Само преку интегрирана настава, учениците ќе 
можат да се стекнат со потребните животни и работни вештини и да формираат 
холистички и интегриран пристап кон светот во кој што живеат и ќе живеат и 
работаат.  
 Четвртата тема: форми на усовршување на наставниците, ги разработува 
прашањата на личнио, професионалниот и кариерниот развој на наставниците, 
говори за потребата и значењето на неформалното и информалното образование 
или самообразованието, за стручното усовршување на наставниците. Во овој дел е 
даден широк спектар на форми за стручно усовршување кои им стојат на 
располагање на наставниците а се од интерес и значење за директорите на 
училиштата кои имаат голема улога и одговорност за професионалниот развој на 
наставниците. Важно е да се напомене дека, големо значење во професионалниот 
развој на наставниците има и  коучингот како инструктивно-педагошко лидерство 
применувано од директорот на училиштето. Разработен е пристапот според кој 
коучингот се третира како сет од три компоненти: стручна помош, лична поддршка 
и индивидуален предизвик, чија интеракција е обезбедена со воспоставување на 
емоционална врска меѓу коучот и коучираната личност. Посебно значење за трудот 
има големиот број на модели за применување на коучингот кои даваат јасни насоки 
за делување. 

Петтата тема, под наслов: интринзична мотивација, третира особено значаен 
сегмент од развојот на наставниците и нивната посветеност кон професијата. Во 
смисла на истражувањето, во овој дел од трудот, мотивацијата се дефинира како 
процес кој придонесува човечките ресурси или интелектуалниот капитал во 
училиштата да чувствуваат дека нивната работа е признаена и почитувана и дека во 
исто време тие добиваат награда која што е вредна колку нивниот придонес. 
Интринзичната мотивација може наједноставно да се објасни како мотивираност да 
се изврши некоја работа, односно задача заради задачата. Задоволството од 
изведувањето на работата е мотивирачко само по себе. Интринзична е затоа што е 
предизвикана од внатрешни фактори (во човековата личност), како што се: 
задоволство, исполнување на сопствени нормативи, исполнување на одредени 
емоции, најчесто среќа и сл. 

Поврзано со интринзичната мотивација е и прашањето на ангажирањето на 
наставниците во училичтата. Потребно е да се направи разлика помеѓу термините 
работна ангажираност (анг.work engagement) и ангажираност на вработениот (анг. 
employee engagement). Работната ангажираност се однесува на вработениот и 
неговиот однос кон работата, додека, пак, ангажираноста на вработениот може 
дополнително да го вклучува неговиот однос кон организацијата. 

Шестата тема е посветена на екологијата и образованието. Во овој особено 
значаен дел од трудот даден е продлабочен пристап кон прашањата на: теориите за 
животната средина, терминолошкото определување на карактеристични поими од 
екологијата, еколошката едукација, како и суштината и значењето на стандардите 
за заштита на животната средина. Во овие рамки, во трудот е даден историскиот 
развој на екологијата како научна и практична дисциплина, разработен е поимот на 
животната средина со сите нејзини компоненти и појавни форм, исто така, 
разработен е и делот на еколошката едукација.  
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       Методолошки приод кон истражувањето  
Овој дел е составен од четири теми: појава, проблем и предмет на истражувањето, 
цел на истражувањето; хипотетска рамка и методи, техники и инструменти во 
истражувањето – примерок на истражувањето. Како појава во овој докторски труд 
се дефинира еколошката едукација во училиштата. Во рамките на оваа појава 
како проблем што се наметнува, е определен: недоволната оспособеност на 

наставниците по сите предмети и отсуството на желба кај нив, за интегрирање, 

на еколошката едукација во планирањето и реализирањето на наставата по 

нивниот предмет.  Поаѓајќи од појавата и проблемот на истражувањето, како 
предмет во истражувањето во рамките на докторската дисертација се определи: 
менаџирањето со процесите во наставните и вонаставните активности во 

насока на развој на еколошката свест кај учениците во основното и средното 

образование, 

Ова истражување пред сè има практична цел, а тоа е да ја дијагностицира 
постојната состојба со интегрираноста на еколошката едукација во наставата, да ги 
детектира постојните проблеми и да понуди практични решенија за нејзино 
надминување. Покрај практичната, докторската дисертација има и методолошка 
цел, а тоа е да понуди можен систем кој треба да се воспостави на ниво на 
училиштето во функција на обезбедување на потребните предуслови за да 
имплементира еколошката едукација во наставата по сите предмети. 
 Значење на резултатите од дисертацијата 

    Во резултатите од истражувањето, дадена е квантитативна анализа на податоците 
и резултатите од истражувањето и квалитативна анализа со доказ на хипотезите. Во 
овој дел, детално се прикажани табеларно и графички, резултатите од 
истражувањето за стручните соработници во училиштата за основно и средно о 
бразование, резултатите од истражувањето за наставниците во училиштата за 
средно образование и резултатите од истражувањето за наставниците во 
училиштата за основно образование.  
 Потоа е спроведена продлабочена квалитативна анализа, а доказот на 
хипотезите е направен со примена на т-тест, преку табеларен приказ за секој исказ 
во кое посебно наведени се девијацијата, квадрираната девијација и хи – квадрат. 
Со доказот на петте посебни хипотези изведен доказот и на генералната хипотеза. 
 

Констатација и предлог 

 
 Оваа докторска дисертација третира еден исклучително важен проблем кој 
има големи општествени импликации. Современиот динамичен начин на живот и 
енормно брзиот развој на технологијата и техниката, трката за брз и голем профит, 
предизвикаа човекот сè понесовесно да се однесува кон својата околина и да 
заборави на одредени важни фактори кои придонесуваат за поздрав живот и 
поздрава животна средина. Поради тоа, насекаде низ светот, како глобален проблем 
се наметна потребата за подигнување на еколошката свест на човекот.    
 Градењето на еколошка свест и совест е долгорочен процес, па затоа 
позитивните навики треба да почнат да се развиваат уште во предучилишното 
воспитание и образование, но многу е важно тој процес да продолжи во основното 
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и средното образование преку воспоставувавње на систем за интегрирање на 
еколошката едукација во наставата.  

Но, сериозен проблем кој се јавува во пракса е дека постои недоволна 
оспособеност на наставниците по сите предмети и отсуството на желба кај нив, за 
интегрирање, на еколошката едукација во планирањето и реализирањето на 
наставата по нивниот предмет, што е основа за интегрирање на еколошката 
едукација во наставата. Истражувањето ги потврди во целост тезите од посебните и 
генералната хипотеза.  

Преку спроведената квалитативна анализа беше докажана генералната 
хипотеза: „Ако наставниците се оспособени за примена на интегрираното 
планирање и интегриран пристап во реализацијата на наставата, и ако тие се 
мотивирани, добиваат лична подршка и индивидуален предизвик од страна на 
директорите и стручните соработници во имаат изградена еколошка свест, тогаш 
тие ќе можат да ја интегрираат еколошката едукација во наставата по нивниот 
предмет.“ 

Истражувањето ја покажа оправданоста, односно потребата и корисноста од 
него, и даде определени насоки кои можат да претставуваат своевидни предлог 
мерки за училиштата, нивните директори, стручни соработници и наставници, но и 
за креаторите на образовните политики и донесувачите на одлуки на тој план. 
           Имајки ги предви претходно споменатите констатации и заклучоци, 
Комисијата едногласно констатира дека докторскиот труд ги исполнува условите 
да биде поднесена на јавна одбрана, и со особено задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола да го прифати 
Извештајот за оценка на докторскиот труд под наслов ,, Менаџирање со процесите 
во наставните и вонанаставните активности во насока на развој на еколошката 
свест кај учениците во основното и средното образование”,и да формира Комисија 
за одбрана која што ќе ја закаже и организира истата. 
 
Битола, 5.05.2018  
 
 

Комисија за оценка на докторски труд 

 

1. Проф.д-р Методија Стојановски( Педагошки факултет-Битола) 
 
2. Проф.д-р Добри Петровски (Педагошки Факултет-Битола) 

            3. Проф.д-р Драган Груевски (Факултет за информатички и       
комуникациски технологии-Битола 

      4.     Проф.д-р Јове Димитрија Талевски (Педагошки факултет-Битола) 
 

5.   Проф. д-р Валентина Гулевска (Педагошки факултет- Битола) 
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ДО    

НАСТАВНО----НАУЧНИОТ    СОВЕТ        

НА    ПЕДАГОШКИОТ    ФАКУЛТЕТ    

БИТОЛА    

    

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторскиот труд на м-р Воглуше Куртеши 

“Компаративно истражување на факторите кои влијаат врз појавата на насилно 

однесување кај учениците во основните училишта во Република Косово и во 

Република Македонија”   

 

 

 

 Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на седницата 
одржана на 05.03.2018 година донесе Одлука за формирање на Комисија за оценка 
на докторскиот труд со наслов Компаративно истражување на факторите кои 

влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците во основните училишта 

во Република Косово и во Република Македонија од кандидатката м-р Воглуше 
Куртеши. 

Со Одлука број 02-118/9  од 05.03.2018 година за членови на Комисијата беа 
определени проф. д-р Валентина Гулевска (Педагошки факултет – Битола), проф. д-
р Добри Петровски (Педагошки факултет – Битола), проф. д-р Оливер Бачановиќ 
(Факултет за безбедност – Скопје), проф. д-р Љупчо Кеверески (Педагошки 
факултет – Битола) и проф. д-р Методија Стојановски (Педагошки факултет – 
Битола).    
  По читањето на приложениот ракопис на трудот и усогласувањето на 
поединечните мислења, Комисијата за оценка на докторскиот труд до Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола го поднесува следниов 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 

 
 

Докторскиот труд Компаративно истражување на факторите кои влијаат 

врз појавата на насилно однесување кај учениците во основните училишта во 

Република Косово и во Република Македонија од кандидатката м-р Воглуше 
Куртеши се состои од три прагматични целини во кои научниот проблем е 
разгледуван од теоретски аспект, обработен е методолошки и презентиран е 
аналитички, сообразно на добиените резултати од емпириското истражување.   
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1. Структура на трудот 

 
 Приложениот труд ги опфаќа следниве структурни делови: 
 
Вовед 
    
I. Теоретски пристап кон проблемот    
   1. Насилно однесување на учениците во училиштата – теориски импликации    
      1.1.   Дефинирање на поимот „насилство“    
      1.2.   Социокултурните гледишта на Лав Виготски    
      1.3.   Биоеколошкиот модел на Урие Бронфенбренер    
      1.4.   Теоријата за моралниот развој на Лоренс Колберг    
      1.5.   Теоријата за социјалното учење на Алберт Бандура    
   2. Училиштето како модел за просоцијално однесување на учениците    
      2.1.  Училишна клима    
      2.2.  Училишна дисциплина    
      2.3.  Училишна комуникација    
   3. Фактори кои влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците    
      3.1.  Индивидуални карактеристики на личноста на ученикот    
      3.2.  Семејна средина    
      3.3.  Училишна средина  
   
II. Методологија на истражувањето    
   1. Предмет, цели и задачи на истражувањето    
   2. Хипотези    
   3. Методи, техники и инструменти на истражувањето    
   4. Популација на истражувањето    
   5. Примерок на истражувањето    
   6. Етика во истражувањето   
  
III. Приказ и интерпретација на резултатите од истражувањето    

1. Резултати од истражувањето со ученици    
2. Резултати од истражувањето со наставници  
3. Обработка и анализа на резултатите од истражувањето со ученици  
4. Обработка и анализа на резултатите од истражувањето со наставници  
5. Фокус група: хиперактивни ученици  
6. Анализа за потврдување или отфрлање на хипотезите 

  
Заклучни согледувања и препораки  
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Прилози  
   
Користена литература    
 

2. Приказ на трудот 

  
Во воведот, кандидатката ја обработува актуелноста на проблемот поврзан 

со феноменот на насилно однесување кај учениците во училишната средина. Преку 
дефинирање на предметот на истражувањето, таа креира воведна анализа на 
клучните фактори кои влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците од 
основните училишта во Република Косово и во Република Македонија. Во воведот, 
исто така, кандидатката дава прелиминарен преглед на позначајните светски 
истражувања кои биле спроведени на ова поле, почнувајќи од последните децении 
на минатиот век па сè до денес.  

Теоретскиот дел на трудот кандидатката го елаборира во три глави.  
Во првата глава е објаснета етимологијата и научната семантика на 

клучните зборови во докторскиот труд. За поимот „насилство“ м-р Воглуше 
Куртеши дава повеќе дефиниции, меѓу кои, како најфреквентна во стручната 
литература, ја посочува онаа, според која, насилството претставува феномен што се 
манифестира низ многу форми кои можат да се движат од релативно минорни акти, 
како што се навреда или понижување, па сè до мошне сериозни акти, како што се 
физичка пресметка, употреба на оружје и убиства. Според оваа дефиниција, 
насилството претставува екстремна форма на агресија чија главна цел е да се 
предизвика штета, повреда или смрт. Во контекст на образовните политики, пак, 
терминот „насилство“ м-р Воглуше Куртеши го дефинира како агресивно 
однесување кај учениците во училишната средина кое може да има сериозни 
последици за сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес. Во прилог 
на својата аргументација, таа ги презентира социокултурните гледишта на Лав 
Виготски, биоеколошкиот модел на Урие Бронфенбренер, теоријата за моралниот 
развој на Лоренс Колберг и теоријата за социјалното учење на Алберт Бандура.    

Во втората глава кандидатката интегрирано ги разработува теоретските и 
емпириските аспекти на училиштето како модел за просоцијално однесување на 
учениците. Имено, во овој дел кандидатката ги презентира сознанијата од 
проучуавaњето на совремните образовни системи во кои училиштето се смета за 
најважен извор во стекнувањето на знаења кај младите генерации. Во училишната 
средина децата, пред сè, стекнуваат културни навики и просоцијално однесување. 
Во таа насока, мисијата на секое училиште, според  м-р Воглуше Куртеши, е да го 
унапредува развојот на поединецот и на општеството, односно, да ги унапредува 
постигнувањата на секоја нова генерација. Структурната поделба на втората глава 
(училишна клима, училишна дисциплина и училишна комуникација) овозможува 
испитување на емоционалните, психолошките и социјалните бариери за 
интеракција кај учениците и ја утврдува важноста на ефективните активности на 
малите групи во зајакнувањето на училишната комуникација. 

Во третата глава, како премин од теорестки кон нормативен аспект, се 
елаборира испреплетеноста на факторите кои придонесуваат за појава на насилно 
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однесување кај учениците во основните училишта. Според кандидатката, постојат 
три главни фактори кои примарно влијаат врз појавата на насилно однесување кај 
учениците во основните училишта. Тие се: индивидуалните карактеристики на 
личноста на ученикот, семејната средина и училишната средина. Во продолжение 
на текстот, таа сукцесивно го анализира секој фактор поединечно. Психолошките 
нарушувања кај децата вклучуваат анксиозност, депресија, растројство, 
нарушување во однесувањето и, во крајна линија, кулминираат со изразување на 
агресија и насилство. Не постојат јасни граници помеѓу различните форми на 
нарушувања во однесувањето кај децата. Формите меѓу себе се испреплетени и 
нарушувањето честопати поминува од еден вид во друг. Оттаму, м-р Воглуше 
Куртеши смета дека отсуството на внимание и хиперактивноста кај децата 
претставуваат своевиден хендикеп кој не може да се опише само како фаза на 
развој кај децата. Улогата на семејството претставува клучен фактор за развојот и 
правилното воспитување на детето, односно за формирање на здрава личност. 
Функционалното семејство е корисно не само за благосостојбата на детето, туку и 
за кохезија на пошироката општествена заедница. Во докторскиот труд, како 
функционални семејства, се опишани оние семејства каде што родителите 
соработуваат еден со друг, ефикасно комуницираат и се договараат кога донесуваат 
одлуки кои се од заеднички карактер. Во таа насока, семејството е прикажано како 
еден од најсилните фактори што влијаат врз појавата на насилно однесување кај 
децата. Поради тоа, кандидатката смета дека голема е веројатноста да се развијат 
црти на агресивност во карактерот на детето доколку во раниот период од неговото 
детство му недостигале родителска топлина и грижа. Таквите деца, според неа, 
подоцна манифестираат насилно однесување и во училишната средина. Општо е 
познат фактот дека училишната средина сериозно може да влијае врз 
настанувањето на оваа појава. Имено, насилното однесување кај голем број деца 
може да биде поттикнато под влијание на училишната клима, односно под влијание 
на соучениците. Исто така, во докторскиот труд се потенцира ставот дека клучен 
елемент во постигнувањето квалитет и одржувањето баланс во меѓучовечките 
односи во училиштето е односот помеѓу наставниците и учениците. Со анализата 
на главните фактори кои примарно влијаат врз појавата на насилно однесување кај 
учениците од основните училишта, кандидатката ја прикажува воспитно-
образовната институција како комплексен, сложен и динамичен систем кој 
секојдневно е изложен на критички согледувања и анализи, од аспект на тоа во 
колкав степен се задоволени различните очекувања, интереси и верувања на 
субјектите кои го овозможуваат нејзиното функционирање. 

Во вториот, емпирски дел на трудот, прикажани се основните методолошки 
параметри на научното истражување. Истражувањето има за цел да даде јасна 
слика за ставовите, перцепциите и реакциите на учениците и наставниците за сите 
форми на насилно однесување во основните училишта во Република Косово и во 
Република Македонија. Истовремено, истражувањето се фокусира и на 
превенирањето на оваа појава, со цел да се формираат препораки за нејзино 
надминување. Целта на истражувањето се реализира преку задачи кои одговараат 
на прагматичните трендови во модерните мултидисциплинарни истражувања во 
образованието. Во тој контекст, м-р Воглуше Куртеши пред себе ги поставила 
следниве истражувачки задачи: 
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•    Да се утврдат формите на насилно однесување кај учениците во основните 

училишта во Р. Косово и во Р. Македонија. 
 

•    Да се утврдат факторите кои влијаат врз појавата на насилно однесување 
кај учениците од основните училишта во Р. Косово и во Р. Македонија. 

 
•    Да се утврдат разликите во ставовите и перцепциите на учениците во врска 

со појавата на насилно однесување во основните училишта во Р. Косово и 
во Р. Македонија. 

 
•    Да се направи анализа на организацијата и функционирањето на 

семејството во контекст на неговата улога во воспитувањето на децата 
преку синтетички и аналитички показатели (споредба меѓу двете земји). 

 
•    Да се направи анализа на организацијата и функционирањето на 

училиштето во контекст на неговата улога во воспитувањето на децата 
преку синтетички и аналитички показатели (споредба меѓу двете земји). 

 
•    Да се утврдат разликите и сличностите во креирањето на образовните 

политики во Р. Косово и во Р. Македонија во однос на истражуваниот 
проблем. 

 
Сумирано, општата хипотеза на докторскиот труд е поткрепена со три 

помошни хипотези, а, методите, техниките и инструментите на истражувањето 
кореспондираат со целите на истражувањето и примерокот на истражувањето. 
Вкупниот број на ученици застапени во истражувањето е 1614, додека, пак, 
вкупниот број на наставници застапени во истражувањето е 322.  Од овде може да 
се заклучи дека во истражувањето учествувале вкупно 1936 испитаници од двете 
земји. 

Во третиот дел на докторскиот труд презентирана е дистрибуцијата на 
истражувачките резултати заедно со статистичката проверка на нивното научно 
значење. Според опсежната анализа, првата помошна хипотеза е делумно 
потврдена, додека втората и третата помошна хипотеза се целосно потврдени. 
Оттаму, изведен е генерален заклучок дека општата хипотеза на истражувањето се 
потврдува, односно, м-р Воглуше Куртеши констатира дека три главни фактори 
кои примарно влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците од 
основните училишта во Република Косово и во Република Македонија се: 
семејната средина, училишната средина и индивидуалните карактеристики на 
личноста на ученикот. 

Заклучните согледувања и препориките од научното истражување одат во 
насока на нагласување на важноста од заштита на квалитетот на животот на децата 
и нивното право да бидат едуцирани во безбедна средина, без насилство и без 
вознемирување. Иако современата педагошка литература зборува доволно за оваа 
појава во училиштата, како и за улогата што ја имаат наставниците во превенцијата 
на насилството, сепак, според резултатите добиени со истражувањето, во 
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Република Косово и во Република Македонија многу малку се посветило внимание 
на овој проблем од страна на политичкиот фактор, од страна на училиштата, 
семејствата и другите општествени институции. Податоците покажуваат дека голем 
број деца од овие две земји се однесуваат насилнички во подолг временски период 
(и по неколку години). Тоа и не е така тешко да се разбере ако се знае дека некои 
ученици секој ден во училиште доаѓаат со постојан страв, покажуваат несигурност 
и имаат ниска самодоверба. Со ова истражување, исто така, се покажува дека 
значајна улога во превенирањето на појавата на насилно однесување кај учениците 
имаат комуникациските методи во воспитно-образовниот процес. Во тој контекст, 
м-р Воглуше Куртеши предлага проблемот на заплашувањето на децата во 
основните училишта да се решава интердисциплинарно и на глобално ниво, а 
креаторите на образовни политики во двете соседни земји да ги зајакнат 
стратегиите и механизмите за превенција и интервенција на оваа појава. 

На самиот крај од докторскиот труд приложен е список на литература од 
вкупно103 библиографски единици со кои кандидатката се служела во текот на 
изработката на дисертацијата, а во прилог се дадени и моделите на анкетните 
прашалници наменети за учениците и наставниците кои учествувале во 
истражувањето. 

 
 
3. Оценка на трудот и предлог 

 
 Докторската дисертација  Компаративно истражување на факторите кои 

влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците во основните училишта 

во Република Косово и во Република Македонија од кандидатката м-р Воглуше 
Куртеши претставува труд со оригинална научна вредност, доследно изработен 
според параметрите на научната акрибија. За предмет на своите научни 
истражувања и опсервации м-р Воглуше Куртеши избрала исклучително значаен 
сегмент од процесот на обезбедување на квалитет во воспитно-образовните 
системи во Република Косово и во Република Македонија – создавање на безбедна 
и сигурна средина за раст и развој на децата во основните училишта од двете земји. 

Оригиналноста на трудот се состои во компаративниот пристап кон 
истражуваниот проблем. Имено, м-р Воглуше Куртеши успешно пронаоѓа 
соодветна методологија за продлабочено компаративно истражување на оваа 
проблематика и со тоа прецизно ги идентификува факторите кои влијаат врз 
појавата на насилно однесување кај учениците од основните училишта во 
Република Косово и во Република Македонија. Во таа смисла, резултатите од 
истражувањето, до кои дошла кандидатката, можат да се употребат од голем број 
на чинители со цел да се поттикне општествено и институционално решавање на 
проблемот. Со начинот на обработка и третирање на теориските аспекти и 
интерпретацијата на истражувачките наоди, кандидатката покажува дека е во 
состојба самостојно да ги проучува релевантните теориски пристапи и успешно да 
дизајнира и спроведе емпириско истражување од областа на образовните науки. 
Препораките, пак, произлезени од овој докторски труд, имаат апликативен 
придонес во зајакнувањето на училишните политики за справување со појавата на 
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насилно однесување кај учениците од основните училишта преку превенирање на 
испитуваната појава. 

На крај, Комисијата цени дека овој докторски труд ќе даде значаен придонес 
во расветлувањето на факторите кои влијаат врз појавата на насилно однесување 
кај учениците во основните училишта од Република Косово и од Република 
Македонија и дека заклучоците и препораките од истражувањето ќе бидат од 
голема важност за наставниците, директорите, истражувачите и креаторите на 
образовни политики, не само во двете соседни земји, туку и пошироко во регионот. 

Врз основа на претходно кажаното, Комисијата му предлага на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да го усвои Извештајот за 
оценка на докторскиот труд Компаративно истражување на факторите кои 

влијаат врз појавата на насилно однесување кај учениците во основните училишта 

во Република Косово и во Република Македонија од кандидатката м-р Воглуше 
Куртеши и да закаже негова јавна одбрана. 

 
 

 
 
 
Битола, 07.05.2018     
 

 

 

Комисија за оценка на докторскиот труд:  

                
 

1. ред. проф. д-р Валентина Гулевска (Педагошки факултет – Битола) 
 
 

2. ред. проф. д-р Добри Петровски (Педагошки факултет – Битола) 
 
 

3. ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ (Факултет за безбедност – Скопје) 
 
 

4. ред. проф. д-р Љупчо Кеверески (Педагошки факултет – Битола) 
 
 

5. ред. проф. д-р Методија Стојановски (Педагошки факултет – Битола) 
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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И 

КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ - БИТОЛА 
 

 

Партизанска, бб (комплекс Касарни); 7000 Битола; Република МАКЕДОНИЈА; Тел. +38947 259923,259921; Факс +38947 259917;  П.Ф.10 

 
Бр.____________ 

 29.03.2018 година 

 Битола 

 

Врз основа на член 66 од Законот за високото образование, член 17 став (7) од 

Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија бр. 

27/2014, 199/2014 и 27/2016), a во врска со член 28 од Законот за изменување и дополнување 

на Законот за административни службениции („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 11/2018) и член 81 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот 

за за информатички и комуникациски технологии - Битола, Деканатската управа на 

Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола, при Универзитетот Св. 

Климент Охридски – Битола, на седницата одржана на 29.03.2018 година донесе: 

 

П Р А В И Л Н И К  

за изменување и дополнување на  

Правилникот 

за систематизација на работните места на Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии - Битола 

при  Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола  

  

Член 1 

Со овој Правилник се врши изменување и дополнување на Правилникот за 

систематизација на работните места во Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, бр. 01- 406/1 од 28.06.2016 година. 

Во Глава II, во делот само на посебните работни компетенции за сите нивоа, се бришат 

алинеите 1,2,3,4, и 5  од членот 14, алинеа 1и 2  од членот 17 и 22 и тоа: 

• „Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“ 

• „Потврда за положен испит за административно управување“ 

• „и тоа: за нивото Б2 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на 

Б2(В2) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 5-6 поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, 

ИКФЕ, БУЛАТС, или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 500 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 175 

бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 60 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат, 

Тест ДаФ.“ 

• „за нивото Б4 преку поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од 

официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на 

Б1(В1) нивото на ЦЕФР (CEFR), односно ИЕЛТС со 3,5 - 4,5 поени, ПЕТ, БЕК П, 

ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 450 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 

135 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 45 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ 

сертификат.“ 

 

• „Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“ 

• „и тоа: поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од официјален 

европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А2(А2) нивото 

на ЦЕФР (CEFR), односно КЕТ, ИЕЛТС co максимум 3 поени, БУЛАТС или ТОЕФЕЛ 

ПБР најмалку 400 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 95 бода или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 30 

бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат.“ 
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• „Активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење“ 

• „и тоа: поседување на меѓyнародно признат сертификат издаден од официјален 

европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на А1(А1) нивото 

на ЦЕФР (CEFR), односно БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБТ најмалку 310 бода, ТОЕФЛ 

ЦБТ најмалку 35 бода или ТОЕФЛ ИБТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или 

ГЕТЕ сертификат.“ 

 

 

Член 2 

Во Глава II,  во делот на посебните работни компетенции за сите нивоа на категоријата Б, 

во членот 14, алинеата 1 гласи: 

- „Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), 

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и положен 

испит за административно управување.“ 

 

Член 3 

Во Глава II, во делот на посебните работни компетенции за сите нивоа на категориите B и 

Г, во членот 17 и 22, алинеите 1 гласат: 

- „Посебни работни компетенции за сите нивоа - активно познавање на еден од трите 

најчесто користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски) и 

активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.“ 

 

Член 4 

Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ - Битола, а ќе се објави по добиената Писмена согласност од 

Министерството за информатичко општество и администрација. 

 

 

 

         Д е к а н, 

 

           Ред. проф д-р Игор Неделковски 

 
 

 
 Подготвил/Проверил: м-р Илче Димовски 

 

ДН  

- архива 

- МИОА 
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     Дo Наставничкиот совет на    
     Високата медицинска школа Битола 
       

 
Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ AНАТОМИЈА 

 

 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 
18.05.2018 година донесе Одлука бр. 08-403/3 за формирање на Рецензентска 
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област 
Анатомија 
 
           1. Проф. д-р  Добрила Тосовска Лазарова, претседател 

           2. Проф. д-р  Наташа Јаневска Наќева, член 

           3. Проф. д-р  Изабела Филов, член 

 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

На распишаниот конкурс објавен во весниците „Нова Македонија“ и 
,,Коха,, од 09. 05. 2018 година за избор на наставник во наставно-научната 
област  Анатомија се пријавија следните кандидати: 

 
1. Виш. пред. д-р Тања Јовановска 

2. Д-р Билјана Илковска 

 

 

 

1. Виш пред. д-р Тања Јовановска 

 

 

Биографски податоци 

 

 Тања Јовановска е родена во 1964 година во Битола. Основно и средно 
образование завршува во Битола. Своето образование го продолжува на 
Универзитетот "Свети Кирил и Методиј", во Скопје, на Медицинаскиот 
факултет, во периодот од 1984-1990 година.  
 

Постдипломски едукации 
 - 1991 година го полага стручниот испит, по што се стекнува со правото 
за вршење на самостојна здравствена дејност.  
 - Во периодот од 2002-2005 година завршува специјализација по општа 

медицина, на  Медицинскиот факултет во Скопје, по што се стекнува со звање 
Специјалист по општа медицина. 

- Во 2006 година се запишува на последипломски студии на 
Медицинскиот факултет во Скопје, Јавно здравство. 
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 - На 11.01.2010 година, по полагањето на испитите со просечна оцена 
10,0 година, го одбранила магистерски труд  и стекнала звање Магистер по 

медицински науки од областа на Јавно здравство.  
- 2010 година - Пријава на докторска дисертација на Медицинскиот 

факултет при   Универзитетот во Ниш,  Република Србија. 
-  26.03.2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација 

на Катедрата по Епидемиологија на Медицинскиот факултет во Ниш, и се 
стекна со звање Доктор на медицински науки.  

 

Движења во професијата 

- Од 15.09.1992 – 14.09.2005 година работи во Воената амбуланта, во 
Битола. 

-  Од 15.09. 2005 – 30.03.2009 година – работи во секторот за здравствена 
заштита во Затвор Битола 

-  Од април 2009 година до денес е наставник на Високата Медицинска 
школа во Битола.  

-   Од  2012 до 2013 е член на Директорската Управа на Школата.  
- Од 2011 до 2013 е член на Универзитетската комисија за 

самоевалуација. 
 -  Од 2013 до  денес е член на Сенатот на Универзитетот "Св. Климент 
Охридски."  Битола. 
             - Од 2015 година до денес ја извршува функцијата  заменик директор на 
Високата медицинска школа во Битола.  
 

Други активности 

 
- 2006-2009 година, активно е вклучена во спроведувањето на програмата 

реализирана од Совет на Европа  за едукација на здравствениот сектор и 
заштита на човековите права во затворите во Република Македонија   
 - 2012 - 2014 година работи на европскиот проект на Високата 
медицинска школа Битола „Ран детски развој“ ЕЦЦ (Обезбедување на 
алтернативни претшколски услуги. Јавно здравствена студија на семејствата со 
претшколски деца во битолскиот регион).  
 - Била ментор на преку 60 и член на комисија за одбрана на повеќе од 
50 дипломски работи, на прв циклус студии на Високата медицинска школа, 
Битола.  
 - Била ментор на 13 специјалистчки труда, а член на рецензентка 
комисија на повеќе од 35 специјалистички труда на Втор циклус 
специјалистички стручни студии на ВМШ. 
 - Била член на рецензентски комисии за избор на наставници во наставни 
научни звања на ВМШ. 
 -Член на Почесниот одбор на II Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, одржан во септември, 2016 година.  
           - Член на уредувачкиот и научниот одбор на првото списание од областа 
на сестринството во Македонија, „Македонско сестринство“. 
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Наставна дејност 

 
- Во 2009 година е избрана за помлад асистент на Високата Медицинска 

школа во Битола, при што е вклучена е во практичната настава по наставните 
дисциплини: Интерна медицина со нега , Хирургија со нега  Социјална 
медицина, Примарна здравствена заштита и Здравстено воспитание. 

- Во 2010 година избрана е за предавач  по наставните дисциплини 
Анатомија, Интерна медицина со ревматологија со нега  и Современи 
дијагностички методи во медицината.  

- Во 2014 година е избрана за виш предавач во научната област 
Анатомија, Кинезиологија и Друго (Интерна медицина со ревматологија и нега 
и Современи дијагностички методи во медицината). 

- за сите наставни дисциплина има изготвено авторизирани предавања 
(Анатомија, Интерна медицина со нега). 

 
Научна активност 

 
 Виш пред. д-р Тања Јовановска има богата научно-истражувачка дејност. 
Има објавено 606научни и стручни трудови од областа на медицината,  кои 
потекнуваат од нејзиното долгогодишно и богато искуство, објавени и 
презентирани на конгреси во Републиката и во странство, како и во 
индексирани медицински списанија. 
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„Искуства од имплементацијата на системот за квалитет во одделот за 
лабораториска дијагностика при ЈЗУ Клиничка болница Битола"  Втора 
меѓународна конференција за квалитет и компетентност 17-19.09.2015 
Охрид  

11. Б.Илковска, Б. Котевска, Г. Трифунов, М. Трајковска. „Hepcidin levels in 
healthy subjects in Bitola, R. Macedonia" 19-ти конгрес на лекарите на 
Р.Македонија со меѓународно учество 1-3.10.2015 Скопје 
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12. Б.Илковска, Б.Котевска, Г. Трифунов, Т. Бошковски. „Регулација на 
системската хомеостаза на железо со помош на хепцидин“ – Дани 
лабораториски дијагностике Републике Србије са меѓународнем 
учесчем 05-07.11.2015 Тара Р.Србија 

13. Презентација на резултатите од едногодишното испитување на HIV, 
хепатит Б и хепатит Ц направено во ЈЗУ Клиничка болница Битола во 
2016 год. – Дани лабораториски дијагностике Републике Србије са 
меѓународнем учесчем 09-12.11.2017 Тара Р.Србија 
 
Коавторски трудови 
 

1. Инфекции на усната празнина, на плунковните жлезди и вилицата во 
одделението за максило- фацијална хирургија во Битола за период 1998 – 
2002 година“ на II Конгрес на инфектолозите на Р. Македонија со 
меѓународно учество одржан на 20-24.05.2003 година 

2. „Уринарни инфекции регистрирани во дејноста Медицина на труд во 
Битола за период од 1998 до 2002 година“ на II Конгрес на инфектолозите 
на Р. Македонија со меѓународно учество одржан на 20-24.05.2003  

3. „Уринарни инфекции на подрачјето на општина Битола за период од 2000 – 
2002 година“ на II Конгрес на инфектолозите на Р. Македонија со 
меѓународно учество одржан на 20-24.05.2003  

4. „Инфекции на централен нервен систем кај стационарно лекуваните лица 
во Битола за период 1998-2002 година“  на II Конгрес на инфектолозите на 
Р. Македонија со меѓународно учество одржан на 20-24.05.2003 

5. „Малигни тумори во максилофацијалната регија кај стационарно 
лекуваните лица во Битола за период 1996-2000 година “ на XVI Конгрес 
на лекарите на Р. Македонија со меѓународно учество одржан на 04-
07.06.2003 

6. „Стационарно лекувани лица од душевни растројства и растројства во 
обноските предизвикани со употреба на алкохол (F10) во Битола за период 
1998 – 2001 година“ на III Конгрес на психијатрите на Р. Македонија со 
меѓународно учество, одржан од 13-17.10.2004– Охрид 

7. „Душевни растројства и растројства во обноските регистрирани во дејноста 
Медицина на труд во Битола за периодот 1999 – 2003 година“ на III 
Конгрес на психијатрите на Р. Македонија со меѓународно учество, одржан 
од 13-17.10.2004– Охрид 

8. „Шеќерната болест кај стационарно лекуваните лица во Битола за период 
1998 до 2002 год.“  на I Конгрес на лекарите по општа медицина на Р. 
Македонија со меѓународно учество одржан од 02 – 06.06.2004 – Охрид 

9. „Морбидитет во одделението за максилофацијална хирургија во Битола за 
период 1998  до 2002 год.“  на I Конгрес на лекарите по општа медицина на 
Р. Македонија со меѓународно учество одржан од 02 – 06.06.2004 – Охрид 

10. „Артериска хипертензија и исхемични заболувања на срцето регистрирани 
во амбулантно – поликлиничката дејност – општина Битола од 2000- 2005 
година“ на III Конгрес по превентивна медицина на Р. Македонија со 
меѓународно учество од 04-07.10.2006 – Охрид 

11. „Деформитетите и лошото држење на телото утврдени при систематските 
прегледи на улениците во основните училишта во Битола во учебната 
2004/2005 година“  на III Конгрес по превентивна медицина на Р. 
Македонија со меѓународно учество од 04-07.10.2006 – Охрид 
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12. „Утврдени состојби кај забите при извршените систематски прегледи на 
улениците во основните училишта во Битола за период 2000 до 2005 
година“  на III Конгрес по превентивна медицина на Р. Македонија со 
меѓународно учество од 04-07.10.2006 – Охрид 

13. „Морбидитет регистриран во дејноста Медицина на труд во Битола за 
период 2000 – 2003 година“  на III Конгрес по превентивна медицина на Р. 
Македонија со меѓународно учество од 04 до 07 Октомври 2006 – Охрид 

14. „Застапеност на одредени коагулопатии во општина Битола за период 2002 
до 2006 година“ на 35 Октомвриски средби со меѓународно улество на 
сојузот на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на 
РМ 04-07.10.2007 Охрид) 

15. „Морбидитет од кардиоваскуларни болести во дејноста општа медицина во 
Битола за период од 2003 до 2006 година“  на XVII конгрес на лекарите на 
Р.М. Со меѓународно учество – одржан на 10-13.10.2007 – Охрид 

16. „Стационарно лекувани болни, зависници од дрога (ЗОД) во клиничка 
болница Битола за период од 1997 до 2006 година“  на XVII конгрес на 
лекарите на Р.М. Со меѓународно учество – одржан на 10-13.10.2007 – 
Охрид 

17. „Епидемиологија на акутен миокарден инфаркт кај стационарно 
лекуваните лица во Битола за период 2003 до 2006 година“  на XVII 
конгрес на лекарите на Р.М. Со меѓународно учество – одржан на 10-
13.10.2007 – Охрид  

18. „Артериска хипертензија кај стационарно лекуваните лица во Битола за 
период 2003 до 2006 година“  на XVII конгрес на лекарите на Р.М. Со 
меѓународно учество – одржан на 10-13.10.2007 – Охрид 

19. „Одредени карактеристики на регистрираните заболувања на 
респираторниот систем кај населението на подрачјето на општина Битола 
од 2004 – 2007 година“  на IV ти конгрес на македонското респираторно 
здружение со меѓународно учество од 27-30.09.2008 Охрид  

20. „Епидемиолошка состојба на туберкулозата во Битола за периодот 2004 – 
2007 во Битола“ на IV ти конгрес на македонското респираторно 
здружение со меѓународно учество од 27-30.09.2008 Охрид 

21. „Болести на респираторниот систем (БРС) во дејноста за здравствена 
заштита на училишни деца и младина во Битола за период 2003 - 2007“  на 
IV ти конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно 
учество од 27-30.09.2008 Охрид 

22. „Малигни заболувања на респираторните и интрторакалните органи  кај 
стационарно лекуваните лица во Битола за период 2003 – 2007 година“  на 
IV ти конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно 
учество од 27-30.09.2008 Охрид 

23. „Можност за едукација на болни во болничко стационарните организации 
во врска со превенција и третман на бронхијална астма“  на IV ти конгрес 
на македонското респираторно здружение со меѓународно учество од 27-
30.09.2008 Охрид 

24. „Хронични долно респираторни болести (Ј40 – Ј47) кај стационарно 
лекувани лица во Битола во период од 2003 до 2007 година“  на IV ти 
конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно учество 
од 27-3009.2008 Охрид 

25. „Детски аутизам како здравствено социјален проблем“  на IVти македонски 
психијатриски конгрес со меѓународно учество 27-31.05.2009 – Охрид       
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26. „Шизофренија и шизотипни растројства кај стационарно лекуваните лица 
во општина Битола за периодот од 2004 до 2008 година“  на IVти 
македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество 27-31.05.2009 – 
Охрид      

27. „Невротски растројства поврзани со стрес и соматоформни растројства 
F40-F48 кај стационарно лекувани лица во општина Битола“  на IVти 
македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество 27-31.05.2009 – 
Охрид    

28. „Епидемиолошки карактеристики на Кала-Азар во Македонија“ на 43-ти 
Денови на  Превентивна медицина одржани  22-25.09.2009 Ниш Србија 

29. „Стационарно лекувани болни, зависници од дрога во Клиничка болница 
Битола , 1997-2006 год.“ на 43-ти Денови на  Превентивна медицина 
одржани   22-25.09.2009 Ниш Србија 

30.  „Алергиски заболувања регистрирани во школската медицина во Битола за 
периодот 2005- 2008 год.“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по 
медицинска биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

31. „Стационарно лекувани лица со инсектни алергии во Битола за период 
2004 – 2008 год.“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по медицинска 
биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

32. „Епидемиологија на акутен инфаркт на миокардот кај стационарно 
лекувани лица во Битола“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по 
медицинска биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

33. „Малигни заболувања на респираторните и интраоколните органи кај 
стационарно лекуваните лица во Битола за периодот 2004-2008 год.“ на 37-
ми Октомвриски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари 
на Р. Македонија одржан 01-04.10.2009 год 

34. „Хипертензија како ризик фактор за исхемична болест на срцето“ на 18-ти 
Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество  
Јуни 2011 – Охрид Македонија 

35. „Цревни инфективни болести кај стационарно лекуваните лица во Битола, 
за периодот 2008 – 2010 год.”  на 18-ти Конгрес на лекарите на Република 
Македонија со меѓународно учество  Јуни 2011 – Охрид Македонија 

36. „Стресот како причина за пореметување на здравиот начин на живот“ - 46-
ти Денови на превентивна медицина 25-28.09.2012-Ниш Србија 

37. „Едукација во превенција и третман на белодробната туберкулоза“ на 5-ти 
Конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно учество 
26-29.09.2012 год.- Охрид 

38. „Местото на живеење како ризик фактор за кардиоваскуларни 
заболувања, Фактори на ризик за кардиоваскуларни заболувања“19-ти 
конгрес на лекарите на Р.Македонија со меѓународно учество 1-3.10.2015 
Скопје 

39. „ Multiple skin lesions of Kaposi sarcoma in patient with laryngeal carcinoma" 
19-ти конгрес на лекарите на Р.Македонија со меѓународно учество 1-
3.10.2015 Скопје 

40. Практични искуства од имплементација на системот за квалитет согласно 
стандардот МКС ЕН ИСО 15189:2013 во одделот за лабореториска 
дијагностика при ЈЗУ КБ Битола 14-16 Септември 2017 Охрид- Трета 
меѓународна конференција квалитет и компетентност 2017г. 
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ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ 

 
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научната област  

АНАТОМИЈА  се пријавија следните кандидати: 
1. Виш. пред. д-р Тања Јовановска 

2. Д-р. Билјана Илковска 
Рецензентската комисија анализирајќи ја целокупната приложена 

документација на пријавените  кандидати, констатира дека ги исполнуваат условите, 
за избор во наставно звање, согласно законот за Високо образование, Статутот на 
Високата медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми за избор.  

Рецензентската комисија и дава предност на кандидатката Виш пред. д-р Тања 
Јовановска во однос на другите,  од следните причини: 

Виш пред. д-р Тања Јовановска покажува постојан развој во областа на 
нејзините професионални интереси и успешно ги обединува теоретската и 
практичната дејност во својот работен ангажман, како редовно вработен наставник 
на Високата медицинскса школа во Битола во период од 9 години. 

Со непосредно ангажирање во рамките на институцијата и Универзитетот каде 
работи, таа успешно  придонесува за напредокот и афирмација на Школата, преку 
активно учество во осовременување и реакредитација на студиските програми како 
член на Универзитетската комисија за наставно научни прашања и како одговорен за 
настава на институцијата. 

Исто така дава активен придонес во донесување на најзначајните одлуки и 
акти на највисокото тело на Универзитетот, Универзитетскиот Сенат, во кој членува 
втор мандат. 

Кандитатката покажува извонреден напредок во изведување на наставата со 
континуиран секојдневен и непосреден ангажман со студентите од сите студиски 
програми, за што зборува и потврдува  фактот за високата оцена од страна на 
студентите во рамките на студенската анонимна анкета реализирана во процесот на 
самоевалуација на единицата, 4,24. Наставната дисциплина Анатомија ја предава 

во континуитет од првиот избор во наставно звање предавач во 2010 год, до 

денес.  
Кандидатката покажува постојан напредок во научната дејност, преку активни 

учества со сопствени трудови на бројни меѓународни и домашни Конгреси; 
Конференции и семинари, успешно имплементирајќи ги новите сознанија во 
наставниот процес. 

Врз основа на цеокупната наставна и стручна активност на кандидатката, 
Рецензентката комисија има чест и задоволаство да му предложи на Наставничкиот 
совет на Високата медицинска школа во Битола,  Виш пред. д-р Тања Јовановска да 
биде избрана за наставник во областа  Анатомија во  наставно звање ПРОФЕСОР 

НА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА. 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. д-р  Добрила Тосовска Лазарова, претседател, с.р. 

 

2. Проф. д-р  Наташа Јаневска Наќева, член, с.р. 

 

           3.   Проф. д-р  Изабела Филов, член, с.р. 
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     Дo Наставничкиот совет на    
     Високата медицинска школа Битола 
       

 
Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ ДРУГО (ИНТЕРНА МЕДИЦИНА СО НЕГА) 

 

 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 
18.05.2018 година донесе Одлука бр. 08-403/4 за формирање на Рецензентска 
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: 
Друго,  по наставната дисциплина Интерна медицина со нега, во состав: 
 
           1. Проф. д-р Лазар Лазаров, претседател 

           2. Проф. д-р Владо Хаџиев, член 

           3. Проф. д-р Домника Рајчановска, член 

 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

На распишаниот конкурс објавен во весниците „Нова Македонија“ и 
,,Коха,, од 09. 05. 2018 година за избор на наставник во наставно-научната 
област  Друго (Интерна медицина со нега) се пријавија следните кандидати: 

 
1. Виш. пред. д-р Тања Јовановска 

2. Пред. д-р  Петар Аврамовски 

3. Д-р. Билјана Илковска 

 

 

 

1.Виш пред. д-р Тања Јовановска 

 

 

Биографски податоци 

 
 Тања Јовановска е родена во 1964 година во Битола. Основно и средно 
образование завршува во Битола. Своето образование го продолжува на 
Универзитетот "Свети Кирил и Методиј", во Скопје, на Медицинаскиот 
факултет, во периодот од 1984-1990 година.  
 
Постдипломски едукации 
 - 1991 година го полага стручниот испит, по што се стекнува со правото 
за вршење на самостојна здравствена дејност.  
 - Во периодот од 2002-2005 година завршува специјализација по општа 

медицина, на  Медицинскиот факултет во Скопје, по што се стекнува со звање 
Специјалист по општа медицина. 



100 
 

- Во 2006 година се запишува на последипломски студии на 
Медицинскиот факултет во Скопје, Јавно здравство. 

 - На 11.01.2010 година, по полагањето на испитите со просечна оцена 
10,0 година, го одбранила магистерски труд  и стекнала звање Магистер по 

медицински науки од областа на Јавно здравство.  
- 2010 година - Пријава на докторска дисертација на Медицинскиот 

факултет при   Универзитетот во Ниш,  Република Србија. 
-  26.03.2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација 

на Катедрата по Епидемиологија на Медицинскиот факултет во Ниш, и се 
стекна со звање Доктор на медицински науки.  

 

Движења во професијата 

- Од 15.09.1992 – 14.09.2005 година работи во Воената амбуланта, во 
Битола. 

-  Од 15.09. 2005 – 30.03.2009 година – работи во секторот за здравствена 
заштита во Затвор Битола 

-  Од април 2009 година до денес е наставник на Високата Медицинска 
школа во Битола.  

-   Од  2012 до 2013 е член на Директорската Управа на Школата.  
- Од 2011 до 2013 е член на Универзитетската комисија за 

самоевалуација. 
 -  Од 2013 до  денес е член на Сенатот на Универзитетот "Св. Климент 
Охридски."  Битола. 
             - Од 2015 година до денес ја извршува функцијата  заменик директор на 
Високата медицинска школа во Битола.  
 

Други активности 

 
- 2006-2009 година, активно е вклучена во спроведувањето на програмата 

реализирана од Совет на Европа  за едукација на здравствениот сектор и 
заштита на човековите права во затворите во Република Македонија   
 - 2012 - 2014 година работи на европскиот проект на Високата 
медицинска школа Битола „Ран детски развој“ ЕЦЦ (Обезбедување на 
алтернативни претшколски услуги. Јавно здравствена студија на семејствата со 
претшколски деца во битолскиот регион).  
 - Била ментор на преку 60 и член на комисија за одбрана на повеќе од 
50 дипломски работи, на прв циклус студии на Високата медицинска школа, 
Битола.  
 - Била ментор на 13 специјалистчки труда, а член на рецензентка 
комисија на повеќе од 35 специјалистички труда на Втор циклус 
специјалистички стручни студии на ВМШ. 
 - Била член на рецензентски комисии за избор на наставници во наставни 
научни звања на ВМШ. 
 -Член на Почесниот одбор на II Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, одржан во септември, 2016 година.  
           - Член на уредувачкиот и научниот одбор на првото списание од областа 
на сестринството во Македонија, „Македонско сестринство“. 
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Наставна дејност 

 
- Во 2009 година е избрана за помлад асистент на Високата Медицинска 

школа во Битола, при што е вклучена е во практичната настава по наставните 
дисциплини: Интерна медицина со нега , Хирургија со нега  Социјална 
медицина, Примарна здравствена заштита и Здравстено воспитание. 

- Во 2010 година избрана е за предавач  по наставните дисциплини 
Анатомија, Интерна медицина со ревматологија со нега  и Современи 
дијагностички методи во медицината.  

- Во 2014 година е избрана за виш предавач во научната област 
Анатомија, Кинезиологија и Друго (Интерна медицина со ревматологија и нега 
и Современи дијагностички методи во медицината). 

- за сите наставни дисциплина има изготвено авторизирани предавања 
(Анатомија, Интерна медицина со нега). 

 
Научна активност 

 

 Виш пред. д-р Тања Јовановска има богата научно-истражувачка дејност. 
Има објавено 606научни и стручни трудови од областа на медицината,  кои 
потекнуваат од нејзиното долгогодишно и богато искуство, објавени и 
презентирани на конгреси во Републиката и во странство, како и во 
индексирани медицински списанија. 
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2007 - 2013 “Using New Technologies to Promote Children Health in the Cross- 
Border Region ” 
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ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ 

 

 
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научната област  

Друго (Интерна медицина со нега) се пријавија следните кандидати: 
1. Виш. пред. д-р Тања Јовановска 

2. Пред. д-р Петар Аврамовски 

3. Д-р. Билјана Илковска 

Рецензентската комисија анализирајќи ја целокупната приложена 
документација на пријавените  кандидати, констатира дека сите ги исполнуваат 
условите, за избор во наставно звање, согласно законот за Високо образование, 
Статутот на Високата медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми 
за избор.  

Рецензентската комисија и дава предност на кандидатката Виш пред. д-р Тања 
Јовановска во однос на другите  од следните причини: 

Виш пред. д-р Тања Јовановска покажува постојан развој во областа на 
нејзините професионални интереси и успешно ги обединува теоретската и 
практичната дејност во својот работен ангажман, како редовно вработен наставник 
на Високата медицинскса школа во Битола во период од 9 години. 

Со непосредно ангажирање во рамките на институцијата и Универзитетот каде 
работи, таа успешно  придонесува за напредокот и афирмација на Школата, преку 
активно учество во осовременување и реакредитација на студиските програми како 
член на Универзитетската комисија за наставно научни прашања и како одговорен за 
настава на институцијата. 

Исто така дава активен придонес во донесување на најзначајните одлуки и 
акти на највисокото тело на Универзитетот, Универзитетскиот Сенат, во кој членува 
втор мандат. 

Кандитатката покажува извонреден напредок во изведување на наставата со 
континуиран секојдневен и непосреден ангажман со студентите од сите студиски 
програми, за што зборува и потврдува  фактот за високата оцена од страна на 
студентите во рамките на студенската анонимна анкета реализиорана во процесот на 
самоевалуација на единицата, 4,24. Наставната дисциплина Интерна медицина со 

ревматологија со нега ја предава во континуитет од првиот избор во наставно 

звање предавач во 2010 год, до денес.  
Кандидатката покажува постојан напредок во научната дејност, преку активни 

учества со сопствени трудови на бројни меѓународни и домашни Конгреси; 
Конференции и семинари, успешно имплементирајќи ги новите сознанија во 
наставниот процес. 

Врз основа на цеокупната наставна и стручна активност на кандидатката, 
Рецензентката комисија има чест и задоволаство да му предложи на Наставничкиот 
совет на Високата медицинска школа во Битола,  Виш пред. д-р Тања Јовановска да 
биде избрана за наставник во областа  Друго, (Интерна медицина со нега) во  
наставно звање ПРОФЕСОР НА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА. 
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РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. д-р  Лазар Лазаров, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Владо Хаџиев, член, с.р. 

3. Проф. д-р Домника Рајчановска, член, с.р. 
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     Дo Наставничкиот совет на    
     Високата медицинска школа Битола 
       

 
Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ ДРУГО (СОВРЕМЕНИ ДИЈАГНОСТИЧКИ МЕТОДИ ВО 

МЕДИЦИНАТА) 

 

 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 
18.05.2018 година донесе Одлука бр. 08-403/5 за формирање на Рецензентска 
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: 
Друго,  по наставната дисциплина Современи дијагностички методи во 

медицината, во состав: 
 
           1. Проф. д-р Домника Рајчановска, претседател 

           2. Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска, член 

           3. Проф. д-р Изабела Филов, член 
 
 
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

На распишаниот конкурс објавен во весниците „Нова Македонија“ и 
,,Коха,, од 09. 05. 2018 година за избор на наставник во наставно-научната 
област  Друго (Современи дијагностички методи во медицината) се пријавија 
следните кандидати: 

 
1. Виш. пред. д-р Тања Јовановска 

2. Пред. д-р  Петар Аврамовски 

3. Д-р. Билјана Илковска 

 

 

 

1.Виш пред. д-р Тања Јовановска 

 

 

Биографски податоци 

 
 Тања Јовановска е родена во 1964 година во Битола. Основно и средно 
образование завршува во Битола. Своето образование го продолжува на 
Универзитетот "Свети Кирил и Методиј", во Скопје, на Медицинаскиот 
факултет, во периодот од 1984-1990 година.  
 
Постдипломски едукации 
 - 1991 година го полага стручниот испит, по што се стекнува со правото 
за вршење на самостојна здравствена дејност.  
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 - Во периодот од 2002-2005 година завршува специјализација по општа 

медицина, на  Медицинскиот факултет во Скопје, по што се стекнува со звање 
Специјалист по општа медицина. 

- Во 2006 година се запишува на последипломски студии на 
Медицинскиот факултет во Скопје, Јавно здравство. 

 - На 11.01.2010 година, по полагањето на испитите со просечна оцена 
10,0 година, го одбранила магистерски труд  и стекнала звање Магистер по 

медицински науки од областа на Јавно здравство.  
- 2010 година - Пријава на докторска дисертација на Медицинскиот 

факултет при   Универзитетот во Ниш,  Република Србија. 
-  26.03.2013 година успешно ја одбрани својата докторска дисертација 

на Катедрата по Епидемиологија на Медицинскиот факултет во Ниш, и се 
стекна со звање Доктор на медицински науки.  

 

Движења во професијата 

- Од 15.09.1992 – 14.09.2005 година работи во Воената амбуланта, во 
Битола. 

-  Од 15.09. 2005 – 30.03.2009 година – работи во секторот за здравствена 
заштита во Затвор Битола 

-  Од април 2009 година до денес е наставник на Високата Медицинска 
школа во Битола.  

-   Од  2012 до 2013 е член на Директорската Управа на Школата.  
- Од 2011 до 2013 е член на Универзитетската комисија за 

самоевалуација. 
 -  Од 2013 до  денес е член на Сенатот на Универзитетот "Св. Климент 
Охридски."  Битола. 
             - Од 2015 година до денес ја извршува функцијата  заменик директор на 
Високата медицинска школа во Битола.  
 

Други активности 

 
- 2006-2009 година, активно е вклучена во спроведувањето на програмата 

реализирана од Совет на Европа  за едукација на здравствениот сектор и 
заштита на човековите права во затворите во Република Македонија   
 - 2012 - 2014 година работи на европскиот проект на Високата 
медицинска школа Битола „Ран детски развој“ ЕЦЦ (Обезбедување на 
алтернативни претшколски услуги. Јавно здравствена студија на семејствата со 
претшколски деца во битолскиот регион).  
 - Била ментор на преку 60 и член на комисија за одбрана на повеќе од 
50 дипломски работи, на прв циклус студии на Високата медицинска школа, 
Битола.  
 - Била ментор на 13 специјалистчки труда, а член на рецензентка 
комисија на повеќе од 35 специјалистички труда на Втор циклус 
специјалистички стручни студии на ВМШ. 
 - Била член на рецензентски комисии за избор на наставници во наставни 
научни звања на ВМШ. 
 -Член на Почесниот одбор на II Конгрес на физиотерапевти на Република 
Македонија, одржан во септември, 2016 година.  
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           - Член на уредувачкиот и научниот одбор на првото списание од областа 
на сестринството во Македонија, „Македонско сестринство“. 
 
 
 
 
Наставна дејност 

 
- Во 2009 година е избрана за помлад асистент на Високата Медицинска 

школа во Битола, при што е вклучена е во практичната настава по наставните 
дисциплини: Интерна медицина со нега , Хирургија со нега  Социјална 
медицина, Примарна здравствена заштита и Здравстено воспитание. 

- Во 2010 година избрана е за предавач  по наставните дисциплини 
Анатомија, Интерна медицина со ревматологија со нега  и Современи 
дијагностички методи во медицината.  

- Во 2014 година е избрана за виш предавач во научната област 
Анатомија, Кинезиологија и Друго (Интерна медицина со ревматологија и нега 
и Современи дијагностички методи во медицината). 

- за сите наставни дисциплина има изготвено авторизирани предавања 
(Анатомија, Интерна медицина со нега). 

 
Научна активност 

 
 Виш пред. д-р Тања Јовановска има богата научно-истражувачка дејност. 
Има објавено 606научни и стручни трудови од областа на медицината,  кои 
потекнуваат од нејзиното долгогодишно и богато искуство, објавени и 
презентирани на конгреси во Републиката и во странство, како и во 
индексирани медицински списанија. 
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одржани   22-25.09.2009 Ниш Србија 

30.  „Алергиски заболувања регистрирани во школската медицина во Битола за 
периодот 2005- 2008 год.“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по 
медицинска биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

31. „Стационарно лекувани лица со инсектни алергии во Битола за период 
2004 – 2008 год.“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по медицинска 
биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

32. „Епидемиологија на акутен инфаркт на миокардот кај стационарно 
лекувани лица во Битола“ на 5-ти Македонски Национален Конгрес по 
медицинска биохемија 16-19.10.2009 Охрид 

33. „Малигни заболувања на респираторните и интраоколните органи кај 
стационарно лекуваните лица во Битола за периодот 2004-2008 год.“ на 37-
ми Октомвриски средби на медицински лаборанти и санитарни техничари 
на Р. Македонија одржан 01-04.10.2009 год 

34. „Хипертензија како ризик фактор за исхемична болест на срцето“ на 18-ти 
Конгрес на лекарите на Република Македонија со меѓународно учество  
Јуни 2011 – Охрид Македонија 

35. „Цревни инфективни болести кај стационарно лекуваните лица во Битола, 
за периодот 2008 – 2010 год.”  на 18-ти Конгрес на лекарите на Република 
Македонија со меѓународно учество  Јуни 2011 – Охрид Македонија 

36. „Стресот како причина за пореметување на здравиот начин на живот“ - 46-
ти Денови на превентивна медицина 25-28.09.2012-Ниш Србија 

37. „Едукација во превенција и третман на белодробната туберкулоза“ на 5-ти 
Конгрес на македонското респираторно здружение со меѓународно учество 
26-29.09.2012 год.- Охрид 

38. „Местото на живеење како ризик фактор за кардиоваскуларни 
заболувања, Фактори на ризик за кардиоваскуларни заболувања“19-ти 
конгрес на лекарите на Р.Македонија со меѓународно учество 1-3.10.2015 
Скопје 

39. „ Multiple skin lesions of Kaposi sarcoma in patient with laryngeal carcinoma" 
19-ти конгрес на лекарите на Р.Македонија со меѓународно учество 1-
3.10.2015 Скопје 

40. Практични искуства од имплементација на системот за квалитет согласно 
стандардот МКС ЕН ИСО 15189:2013 во одделот за лабореториска 
дијагностика при ЈЗУ КБ Битола 14-16 Септември 2017 Охрид- Трета 
меѓународна конференција квалитет и компетентност 2017г. 
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ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ 

 
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научната област  

Друго (Современи дијагностички методи во медицината) се пријавија следните 
кандидати: 

1. Виш. пред. д-р. Тања Јовановска 

2. Пред. д-р. Петар Аврамовски 

3. Д-р. Билјана Илковска 
Рецензентската комисија анализирајќи ја целокупната приложена 

документација на пријавените  кандидати, констатира дека сите ги исполнуваат 
условите, за избор во наставно звање, согласно законот за Високо образование, 
Статутот на Високата медицинска школа и Правилникот за единствени критериуми 
за избор.  

Рецензентската комисија и дава предност на кандидатката Виш пред. д-р Тања 
Јовановска во однос на другите  од следните причини: 

Виш пред. д-р Тања Јовановска покажува постојан развој во областа на 
нејзините професионални интереси и успешно ги обединува теоретската и 
практичната дејност во својот работен ангажман, како редовно вработен наставник 
на Високата медицинскса школа во Битола во период од 9 години. 

Со непосредно ангажирање во рамките на институцијата и Универзитетот каде 
работи, таа успешно  придонесува за напредокот и афирмација на Школата, преку 
активно учество во осовременување и реакредитација на студиските програми како 
член на Универзитетската комисија за наставно научни прашања и како одговорен за 
настава на институцијата. 

Исто така дава активен придонес во донесување на најзначајните одлуки и 
акти на највисокото тело на Универзитетот, Универзитетскиот Сенат, во кој членува 
втор мандат. 

Кандитатката покажува извонреден напредок во изведување на наставата со 
континуиран секојдневен и непосреден ангажман со студентите од сите студиски 
програми, за што зборува и потврдува  фактот за високата оцена од страна на 
студентите во рамките на студенската анонимна анкета реализиорана во процесот на 
самоевалуација на единицата, 4,24. Наставната дисциплина Современи 

дијагностички методи во медицината ја предава во континуитет од првиот избор 

во наставно звање предавач во 2010 год, до денес.  
Кандидатката покажува постојан напредок во научната дејност, преку активни 

учества со сопствени трудови на бројни меѓународни и домашни Конгреси; 
Конференции и семинари, успешно имплементирајќи ги новите сознанија во 
наставниот процес. 

Врз основа на цеокупната наставна и стручна активност на кандидатката, 
Рецензентката комисија има чест и задоволаство да му предложи на Наставничкиот 
совет на Високата медицинска школа во Битола,  Виш пред. д-р Тања Јовановска да 
биде избрана за наставник во областа  Друго, (Современи дијагностички методи во 
медицината) во  наставно звање ПРОФЕСОР НА ВИСОКА СТРУЧНА ШКОЛА. 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 
1. Проф. д-р. Домника Рајчановска, претседател, с.р. 

2. Проф. д-р Викторија П. Стојчевска, член, с.р. 

3. Проф. д-р Изабела Филов, член, с.р. 
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                         РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ 
                                 „Индекс на безбедност” 
                                                                                          

од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. д-р Марјан Ѓуровски 
 

На предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, на својата 8-ма седница одржана на 
07.05.2018 година, со oдлука бр.02-447/3 ме определи за рецензент на ракописот 
„Индекс на безбедност“ од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. д-р Марјан 
Ѓуровски. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го 
прочитав ракописот, со особено задоволство го поднесувам следниот 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
Структурна композиција на ракописот  

Ракописот „Индекс на безбедноста” од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и 
Доц. д-р Марјан Ѓуровски е претставен на вкупно 77 страни обработен во компјутерска 
техника и 4 страни користена литература. Во текстот се вградени 42 табели и 29 
графикони, во функција на понепосредно презентирање на наодите од истражувањето. 
Проблематиката што е предмет на обработка во овој труд, содржински и функционално 
е поделена на 17 (седумнаесет) последователни и меѓусебно поврзани целини (делови), 
а секоја целина има повеќе поднаслови кои се поделени според логична структура:  

1.Вовед во истражувањето -избор на индексите во истражувањето;  
2.Индикатори за мерење на безбедноста во Република 
Македонија;  
3.Карактеристики на истражувачките активности; 
4.Карактеристики на перцепциите на безбедноста;  
5.Индекс на безбедност - безбедносни индекси;  
6.Индекс на воената безбедност;  
7.Индекс на регионална безбедност;  
8.Индекс на економската безбедност;  
9.Индекс на политичка безбедност;  
10.Индекс на еколошка безбедност;  
11.Индекс на лична безбедност;  
12.Индекс на добро владеење;  
13.Индекс на социетална безбедност;  
14.Индекс на државна безбедност; 
15.Индекс на бeзбедноста; 
16.Заклучни согледувања и препораки;  
17.Библиографија;  
 
     Срочениот текст на ваков начин дава една конструктивна целина со логичен  

содржински ред на изложување на темата што се предмет на обработка во овој труд. 
Текстот е илустриран со слики, табели и графикони како што претходно наведов. 
Авторите обезбедиле лесен пристап на читателот кон материјата што непосредно го 
интересира. 
 
Општ дел  
Ракописот „Индекс за безбедноста” од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски, и Доц. 
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д-р Марјан Ѓуровски треба да е идејата матица околу која може да се концентрираат 
истражувачките и аналитичките капацитети на Факултетот за безбедност Скопје во 
иднина, за продлабочено трагање по новите содржини и примена на практики на 
изработка на проценки за безбедносните закани и ризици и ќе придонесе за 
унапредување на образовната и истражувачката практика воопшто. Воедно овој проект 
е целосно подржан од Фондацијата „Конрад Аденауер“ кој овозможи негово 
публикување и давање на увид на јавноста. Неговото објавување и на англиски јазик го 
прави достапен до поширок круг на академската и стручната јавност во регионот на 
Југоисточна Европа и пошироко.  

Покрај тоа Индексот е наменет за субјектите на безбедносниот систем. Тоа 
значи дека во процесот на проценката на оствареноста на стандардите остварување на 
безбедносните цели на заедницата треба да учествуваат поединци, групи и институции 
кои во тој процес имаат функции и задачи. Креаторите на безбедносните политики и 
субјектите можат да учествуваат во посочувањето на индикаторите неопходни за 
засновање на јасна претстава за степенот на безбедносната проценка.  

Индексот на безбедноста: се потпира на сеопфатна рамка на безбедноста и ја 
истакнува разликата во достапноста на податоците за идентификување на можните 
индикатори на безбедност и укажува на потребата од усогласени, споредливи и 
сигурни податоци кои се однесуваат на безбедноста и градењето оценки за неа, воедно 
е наменет за користење за поддршка на политиките на безбедност во земјата.  

Во ова истражување, соодветно на начинот на прибирање на извори за анализа 
како и природата на самиот предмет на истражување, се користени општи 
истражувачки методи: аналитичко-синтетички, индуктивно-дедуктивен и 
статистичкиот метод.  

- аналитичко-синтетички метод - како почетна и основна логичко-
методолошка постапка со цел мисловно теориско и практично раздвојување 
или концентрирање на предметот на истражување и неговите составни 
делови;   

- индуктивно-дедуктивен метод - како најопшт пристап во извлекувањето на 
заклучоците;   

- статистички метод - преку анализа и интерпретација на истражувачките 
резултати, добиени со анкетата како мерен инструмент во испитувањето на 
безбедносните ставови, квантитативно да се истражи безбедноста како 
масовна појава. Се направи споредба помеѓу различните форми на 
анкетирање кои се применуваа и во безбедносните истражувања.  

 
Во истражувањето е применето индивидуално интервју. Станува збор за 

насоченото и структурираното интервју, кое во облик на социодемографска анкета е 
пополнувано од страна на стручен соработник интервјуер. Основата за разговор е 
наменет за испитување на ставовите на граѓаните. Истражувањето е спроведено во 
периодот од 01 до 31.03.2018 година, на подрачјето на Република Македонија.  

Пресметувањето на индексот на безбедност треба да се набљудува и прифаќа 
како обид оваа сложена област, да се анализира и синтетизира како кондензиран облик 
на знаења, а индексот да се набљудува како кондензиран индикатор, кој кај надлежните 
ќе поттикне активност за отстранување на детектираните противречности, 
недоследност и слаости и ќе влијае да се воспоставува стабилна безбедносна ситуација, 
а кај научната јавност ќе предизвика зголемен интерес за трагање по модели и облици 
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преку кои ќе се генерира знаење кое ќе е во функција на практиката, особено на брзото 
и ефикасно решавање на безбедносните проблеми. 

 
Посебен дел  

Појдовните истражувачки претпоставки дадени во ракописот се условени со 
предметното определување, поставените цели и задачите на истражувањето. 
Досегашните прелиминарни резултати, како првичен поглед и обид да се конструира  
Индексот на безбедност, како синтетички показател за степенот на институционалната 
изграденост, општествена поставеност и капацитет во извршувањето на безбедносните 
функции во земјата, несомнено, е показател кој ќе отвори бројни дебати, ќе инспирира 
нови погледи и промислувања и ќе придонесе и ќе биде од корист во дефинирањето на 
моделот на пресметување и уточнување на овој индекс. Не помалку е значајно да се 
спомене дека Индексот на безбедност е показател за тоа колку механизмите за 
превенцијата на безбедносните ризици и закани се решенија во креирањето на 
безбедносната процена на состојбите во државата и во градењето на политиките за 
изградба на безбедни заедници и безбедна средина. Истражувањето и резултатите од 
него и конструирањето на индексите и Индексот на безбедност се особено значајни за 
остварување на општествените цели насочени кон унапредувањето на безбедносната 
култура и нејзиното влијание врз системот и посебно врз креирањето на превентивни 
мерки за непречен безбедносен и општествен развој. Од овде произлегува и врската со 
евроатланската перспектива на Република Македонија, посебно во креирањето на 
безбедносна политика на тие основи. Остварувањето на оваа цел е во функција на 
идентификација на безбедносните закани и справување со конфликтните ситуации, 
како претпоставка за градењето на стабилна и просперитетна заедница.  

Од научен аспект истражувањето е создавање на нова свест и знаење за која ќе е 
во функција на унапредување на системот за безбедност.  

Резултатите од истражувањето ќе придонесат кон иницирање на нови 
истражувања од оваа област, кои ќе се во функција на науката и поттик за 
надополнување на безбедносниот концепт на Република Македонија. 
 

Оцена и предлог  
При изработката на трудот авторите се придржувале до соодветната 

методологија за изработка на научно истражување и публикување како монографија, 
воедно е користен јасен стил на презентација на содржината. Пишуван е ракописот на 
разбирлив јазик, со добро структуирана содржина и поткрепена со богата странска и 
домашна литература релевантна за областа на проучувањето.  

Создавањето на индекс за безбедноста е сложена и творечка и креативна 
активност. Преку индексот се оценува дали постојат изразени односи на определени 
безбедносни појави, со што се создава и основата за заклучување.  

Во научна теорија и практика во областа на безбедноста не постојат анализи од 
овој тип. Оттука, добиените сознанија претставуваат основа за понатамошни 
истражувања од оваа област. Резултатите од истражувањето неминовно ќе доведат до 
иницирање на нови истражувања од оваа област, дават придонес кон науката во делот 
на основите на безбедносните науки и потик за надополнување на безбедносната 
концепт на Република Македонија. 
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Овој труд во целост ги исполнува условите предвидени со законските акти и 

академски правила за публикување. Оттука, можам да констатирам дека Извештајот е 
позитивен и ПРЕДЛАГАМ објавување и печатење на ракописот Ракописот „Индекс на 
безбедноста” од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. д-р Марјан Ѓуровски 
како МОНОГРАФИЈА. По мислење на рецензентот, ракописот да биде јавно 
промовиран, на кој начин ќе биде достапен до пошироката јавност во регионот и 
меѓународните академски кругови.   

 
Рецензент 

 
Ред.проф. д-р Неџат Корајлиќ  
Факултет за безбедност при Универзитетот во Белград
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                                   Р Е Ц Е Н З И Ј А    Н А   Р А К О П И С О Т 
„ИНДЕКС НА БЕЗБЕДНОСТ”  

од авторите  Проф. д-р Цане T. Мојаноски и 
 Доц. д-р Марјан Ѓуровски 

 
 На предлог на Деканатската управа на Факултетот за безбедност-Скопје при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"-Битола, на својата 8-ма седница одржана на 
07.05.2018 година, со oдлука бр.02-447/3 ме определи за рецензент на  ракописот 
„Индекс на безбедност“ од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. д-р Марјан 
Ѓуровски. Благодарам за дадената можност и доверба.   

 
И З В Е Ш Т А Ј 

Структурна композиција на ракописот 
Изданието „Индекс на безбедноста” од Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. д-р 

Марјан Ѓуровски е напишано на вкупно 77 страни  во кои се вградени 42 табели и 29 
графикони.Трудот е поделен во 17 (под)наслови функционално поврзани: Вовед во 
истражувањето-избор на индексите во истражувањето; Индикатори за мерење на 
безбедноста во Република Македонија; Карактеристики на истражувачките активности; 
Карактеристики на перцепциите на безбедноста; Индекс на безбедност - безбедносни 
индекси; Индекс на воената безбедност; Индекс на регионална безбедност; Индекс на 
економската безбедност; Индекс на политичка безбедност; Индекс на еколошка 
безбедност; Индекс на лична безбедност; Индекс на добро владеење; Индекс на 
социетална безбедност; Индекс на државна безбедност; Индекс на бeзбедноста; 
Заклучни согледувања и препораки; Библиографија; 

Ракописот е опремен со библиографија на користените извори и прилози, 
обработени на начин којшто на корисникот му овозможуваат да се запознае со 
истражувачката постапка, применетите аналитички средства и начинот на изве-
дувањето на анализата и истражувањето. 

При изработката на индексот за безбедност конкретни услови се исполнети за 
тие да се од корист во истражувањето. Условите се од теоретска и логичка природа. 
Теоретските услови се оние што се однесуваат на содржината на некој теоретски став 
(варијабла, индикатор), што ја даваат смислата на индексот. Логичките услови се оние 
кои се однесуваат на валидноста и сигурноста, односно на барањето индексите да 
претставуваат синтетички показатели на истовидните индикатори. Бидејќи 
безбедносните појави, како сложени се составени од разни чинители, при 
конструкцијата на индексите има вистинска комуникација на субјективните и 
објективните, квалитативните (немерливите) и квантитативните индикатори.  

Индексите за безбедност се библиографски средства и за научниците што се 
занимаваат со безбедносните науки. Како посебно важно треба да се подвлече дека 
индексот за безбедност е составен на таков начин што ги содржат најновите објавени 
истражувања. Во текот на подготовката и за време на истражувањето во безбедносните 
науки, истражувачите се сретнале со бројни општи бази на податоци, кои се од особено 
значење и корист за научно-истражувачкиот процес во целина. 

Улогата на индексите за безбедност во научно-истражувачката работа е 
повеќекратна. Тие, се синтетички показатели добиени со комбинација на индикаторите 
и го изразуваат обидот за сложено мерење на појавите. Индексите за безбедност се 
инструменти со кои егзактно се искажуваат, таму каде што е тоа оправдано и 
неопходно, односите меѓу појавите. Исто така, со текот на изработката на индексите се 
создава и основа за оценување на врските меѓу појавите. Затоа, слободно може да се 
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констатира дека тие му служат на научното објаснување како патоказ за разбирање на 
светот на феномените. Истовремено, нивната улога е релативизирана со природата на 
безбедносните појави и со селекцијата на индикаторите од ист вид. Индексите, во секој 
случај, се важни и неопходни средства на емпириското истражување, бидејќи не само 
што ги даваат мерките, туку и ги прикажуваат општествените појави, определувајќи го 
предметот на испитувањето. 

Индексните бројки имаат примена и во истражувањата на безбедносните појави. 
Меѓутоа, треба да се има предвид дека индексните бројки ги изразуваат само 
релативните промени на појавите, a не и нивното апсолутно (практично) ниво.  
 
Општ дел 

Ракописот „Индекс за безбедноста” од авторите  Проф. д-р Цане T. Мојаноски, и 
Доц. д-р Марјан Ѓуровски   е наменет за институциите на Република Македонија, 
дипломатските претставници, дипломатите и за студентите на Факултетот за 
безбедност, кој како истражувачка задача претставува можност и содржина за 
практикување на задачите од областа на градењето на безбедносните политики во 
земјата.  

Треба да очекуваmе дека индексот ќе биде од интерес на градењето на 
политиките на Владата и ресорните органи од областа на одбраната и внатрешните 
органи, како и за работата на другите органи од областа на разузнавањето, 
контраразузнавањето и агенциите чија задача е заштита и справувањето со ризиците во 
земјата. Од суштинска важност е дека процесот на конструирање на индексот се 
засновува на здрава и транспарентна методолошка постапка која се темели на 
статистичките принципи за зголемување на вредноста на резултатот. Тоа е 
методолошка постапка за пресметување на индексот на безбедност се утврдува на 
следниот начин: разработка на теоретската рамка која ја определува и структурира на 
тоа што ќе се мери, односно обезбедува основа за избор и комбинирање на 
променливите величини во смислен индекс; избор на променливи величини врз основа 
на аналитичката заснованост, мерливост, сеопфатност, споредливост во земјата и 
релевантност на индикаторите; внес на податоците кои недостасуваат за да се постигне 
потполност на групата податоци; спроведување на повеќеваријантна анализа заради 
проучувања на вкупната структура на збирот на податоците, проценување на неговата 
адекватност и водење наредните методолошки избори; по потреба, стандардизација на 
податоците за да се обезбеди споредливост на променливите вредности;  пондерирање 
и обединување на индикаторите согласно со основниот модел, но и со резултатите на 
повеќеваријантната анализа; спроведување на анализата на неизвесност и осетливост за 
са се оцени силата на индексот во смисла на сите можни извори на неизвесност во 
неговата разработка (избор на пресметка стандардизација, пондерирање или 
обединување); враќање кон податоците за да се изработи анализа, посебно кон оние 
подрачја и сектори кои ги придвижуваат резултатите од индексот; идентификација на 
можното поврзување со други променливи вредности и најчесто користените 
индикатори; претставување и ширење на резултатите на индексот на јасен и прецизен 
начин. 
 
Посебен дел 

Потребата за изработка на ваков инструмент индекс на безбедноста произлегува 
од остварените истражувачки резултати на Факултетот за безбедност Скопје и 
континуираното следење на сложените безбедносни процеси во Република Македонија 
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во изминатиот четири децениски раст на оваа институција. Тие согледувања упатуваат 
на можните констатации: 

� дека во државата не е воспоставен механизам за градење на политичко-
безбедносна проценка и дека во системот на поделба на власта одделните 
државни органи имаат нагласена улога на самостојност, без јасно видливи 
облици на координација и синхронизирана активност; 

� нема поцелосна (или јавно соопштена) анализа за функционалноста, ефектите и 
постигањата на органите во острвувањето на безбедносната проценка и во 
преземањето на организирани и синхронизирани активности во справувањето со 
безбедносните ризици и закани; 

� дека во образовните институции и другите тренинг центри прашањата со 
оспособување на кадри за изработка на политичко-безбедносни проценки, 
изостанува, е недоволно актуализирано и не се води систематска грижа и 
унапредување на искуствата. 

 
 

Оцена и предлог 
При изработката на трудот авторите се придржувале до соодветната 

методологија за изработка на научно истражување и публикување како монографија, 
воедно е користен јасен стил на презентација на содржината.  

Трудот има своја оригиналност и е самостоен истражувачки зафат кој има 
значаен придонес. Тој е успешна и методолошки коректно изведена анализа на 
добиените податоци и преставува оригинален научен труд. Во него е обезбедена 
соодветна теоретска основа за деифинирање на безбедНосниот индекс и неговите 
индикатори. 

За изработката на овој ракопис е консултирана научно-релевантна домашна и 
странска литература. 

Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, како 
рецензент ја истакнувам потребата од објавување и печатење на ракописот 
Ракописот „Индекс на безбедноста” од авторите  Проф. д-р Цане T. Мојаноски и 
Доц. д-р Марјан Ѓуровски како МОНОГРАФИЈА. Затоа со задоволство на 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност и предлагам, трудот да го 
објави како заедничко издание со Фондацијата „Конрад Аденауер„ и да го стави 
на располагање за  научната, стручната и другата јавност, за користење од страна 
на стручњаците, истражувачите и студентите во Република Македонија, регионот 
и земјите од Европската Унија и пошироко каде имаат интерес за индексот за 
безбедност. 

 
Рецензент 

 
 

     Ред.проф. д-р Томе Батковски с.р.  
    Факултет за безбедност Скопје  
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Со Одлука на Наставно – научнииот совет бр. 08-212/18 од 01.03.2018 година на 
седницата одржана на 01.03.2018 година е формирана Комисија за оценка на 
докторската дисертација под наслов: “Ситуационо вештачење на површински води 
во Република Македонија” од кандидатот м-р Љатиф Љатифи во состав: 

- проф. д-р Борис Мурговски – член (претседател); 
- проф. д-р Марина Малиш Саздовска – член (ментор); 
- проф. д-р Маријан Николовски – член;  
- проф. д-р Тони Милевски – член; 
- проф. д-р Сашо Трајановски – член; 
Докторската дисертација пред поднесувањето на овој извештај, беше објавена на 

веб страната на Факултетот за безбедност согласно законски утврдениот рок од 20 
дениви, при што до Комисијата не беа доставени било какви забелешки или сугестии. 
Исто така текстот на дисертацијата е ставен на веб страницата на Министерството за 
образование и наука на електронската адреса plagijati и е добиен извештај за степенот 
на сличност на текстот со документите во базата 7.27 %.  

По разгледувањето и анализата на докторската дисертација, комисијата до 
Наставно – научниот совет го поднесува следниот: 

 
ИЗВЕШТАЈ 

За оценка на докторската дисертација со наслов “Ситуационо вештачење на 
површинските води во Република Македонија”  од кандидатот м-р Љатиф 

Љатифи 
 

Извештајот опфаќа: 
1. Биографија на докторантот, 
2. Информации и податоци за докторската дисертација, 
3. Структура и содржина на докторската дисертација, 
4. Оцена на докторската дисертација, 
5. Заклучок и предлог. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 

 
Кандидатот м-р Љатиф Љатифи е роден на 06.03.1973 година во Гостивар. Основно 

образование завршил во О.У. “Моша Пијаде” во Гостивар во периодот од 1979-1987, а 
средно образование завршил во УСО (насочено средно образование) “Панче Попоски”- 
Гостивар во периодот од 1987-1991 и се здобил со: четврт степен на стручна 
подготовка Биотехнолог од биотехнолошка струка. Во 1992 се запишал во 
Универзитетот “Кирил и Методиј” Скопје – Технолошко Металуршкиот Факултет во 
Скопје каде дипломирал во 2003 година и се здобива со наслов Дипломиран Инженер 
на прехрамбено и биотехнолошко инженерство. Во 2007 година ги усовршува своите 
знаења и се запишува во Универзитот  во “Тетово” во Природно Математичкиот 
Факултет во Тетово каде дипломирал во 2009 година и се здобива со наслов 
Дипломиран Професор по Хемија.  

 
Во 2009 година се запишал на последипломски студии на Универзитетот 

“Универзитет на Југоисточна Европа” во Тетово. По полагањето на испитите од 
последипломските студии, во текот на 2011 година ја пријавил темата на 
магистерскиот труд “Проценка на еколошкиот статус на Мавровското Езеро според 
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Европските директиви” и истата успешно ја одбранил на 05.10.2011 со што се стекнал 
со научен степен Магистер на менаџирање на животната средина.  

 
Во 2007 се вработува во Гимназијата во Гостивар како Професор по хемија, но во 

2009 година се префрлува во Министерството за животна средина и просторно 
планирање и се вработува како Државен Инспектор за животна средина и заштита на 
природа. 

 
Кандидатот учествувал на неколку меѓународни научни конференции во земјава и 

странство и партиципирал со научни трудови, при што има објавено 12 научни труда 
со коавтори и тоа: 

- 2015 “Archibald Reiss Days” Belgrade Serbia со труд “Forensic Aspects of 
Polluted Waters from Lake Mavrovo” . 

- 2015 “International Scientific Conference: Researching Security: Approaches, 
Concepts and Policies”- Ohrid со труд “Protection of the Environment, Nature 
and Inspection Supervision in the Republic of Macedonia”. 

- 2015 “International Yearbook – Faculty of Security”- Skopje со труд 
“Implementation of the Law on Inspection Supervision in the Republic of 
Macedonia”. 

- 2015 “International Yearbook – Faculty of Security” - Skopje со труд “Applying 
the Method of Criminal Prevention through Environmental Design (CEPTED) on 
Pushkinova Street - Skopje”. 

- 2016 “Archibald Reiss Days” –Belgrade Serbia со труд “Stalking as a Social 
Phenomenon Worldwide with Specilal reference to Cyberstalking in US”. 

- 2016 “International Scientific Conference: Contemporary Trends in Social Control 
of Crime”- Ohrid со труд “Forensic Aspects of the Pollution of the Waters of 
Mavrovo Lake”. 

- 2016 “International Scientific Conference: Contemporary Trends in Social Control 
of Crime”- Ohrid со труд “Contribution of the Republic of Macedonia on the 
Road to Membership in the NATO Alliance”. 

- 2016 “International Scientific Conference: St. Clements Messages for Ethics, 
Morality and Values” Faculty of Security –Skopje, со труд “Identification of 
Ethical Values of St. Clement in the “Ethical Code” of State Inspectors and the 
Ethical Conduct of Public Administration in R. Macedonia and nearby states”. 

- 2016 “International Scientific Conference: St. Clements Messages for Ethics, 
Morality and Values” Faculty of Security –Skopje, со труд “St. Clement and 
Attitude to Good, the Good Governance and a Just Society”. 

- 2016 “Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences” 
IIPCCL Publishing, Tirana Albania со труд “Implementation of the Aarhaus 
convention – A survey”. 

- 2017 “Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences” 
IIPCCL Publishing, Tirana Albania со труд “Comparative analysis of the ethical 
codes for state administration in the Republic Macedonia and nearby states. 

- 2017 “International Scientific Conference: 40 Years Faculty of Security” –Skopje, 
со труд “Ethics in the Application of Scientific Achievements with special Accent 
of Techniques for Climate Conditions Modifications, as a Threat for the World 
Security”. 
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Кандидатот како Државен испектор за животна средина и заштита на природа 
исто така и како докторант бил присутен на голем број конференции, семинари и 
работилници и како најзначајни и поврзани со горенаведената тема се: 

- 2014 “Themis Network: Managing Natural Resources and Combating 
Environmental Crime and Regional Environmental Center” Национална 
Работилница “Криминал во животна средина, одржливо управување со 
шуми и природни ресурси во Република Македонија” Струмица. 

- 2016 “International Scientific Conference GREDIT” Skopje, со труд во 
постер презентација “Soil Pollution from Exhaust Gases and Waste 
Substances from Light Vehicles”. 

-  2016 “Themis Network: Managing Natural Resources and Combating 
Environmental Crime and Regional Environmental Center” National Training 
“Environmental Law Enforcements and Environmental Crimes” Bitola. 

 
На 27.10. 2016 година, поднел скица за изработка на докторската дисертација на 

Факултетот за Безбедност- Скопје, при Универзитетот “Св. Климент Охридски” – 
Битола. 

 
2. ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Докторската дисертација: ”Ситуационо вештачење на површинските води во 

Република Македонија” од кандидатот Љатиф Љатифи изработена е согласно 
стандардите за изготвување на докторската дисертација, напишана е во А4 формат на 
315 страници со стандардна обработка на текстот како и 12 страници анекс во прилог 
на докторската работа. Пописот на користената литература опфаќа 216 библиографски 
единици од домашни и странски автори, структуирани како книги 117, речници, 
прирачници и водичи 13, стручни публикации и стратегиски документи 43, регулатива 
16 и 27 интернет извори. Обработката на содржините е поткрепена со бројни 
илустрации, табели и прилози. 

Докторската дисертација: ”Ситуационо вештачење на површинските води во 
Република Македонија” од кандидатот Љатиф Љатифи изработена на 315 страни 
компјутерски изработен текст, согласно стандардите за изготвување на докторската 
дисертација. 

Докторската дисертација е структуирана во два дела: 
Прв дел- четири глави: Глава1, Глава2, Глава3 и Глава4 

- Глава1: Вовед (Определување на предмет на истражување, Цел на трудот, 
Хипотетичка рамка, Начин на истражување и Научна и опшествена 
оправданост на истражувањето). 

- Глава 2: Теории и поим на животна средина, Еколошки фактори, Биосфера и 
Екосфера, Екологија-Екосистем и Биолошка рамнотежа, Ресурсите во 
животната средина, Одржлив развој, Капацитет на животна средина, 
Загадување на животната средина, Биоетика и Еколошка етика.  

- Глава 3: Значење на водата и улогата на водата во природата, Квалитет на 
водата во природата, Површински води и Хидролошки циклус, Хидрологија 
и Водни ресурси, Науки за површинските води: Лимнологија и 
Потамологија, Начин и цели за користење на површинските води, 
Загадување на површинските води и Здраствена екологија и епидемиологија 
на површинските води. 



162 

 

- Глава 4: Вовед во безбедноста, Врската меѓу животната средина и 
безбедноста, Поимно дефинирање на еколошката безбедност и безбедноста 
на животната средина, Еколошка безбедност и концептот на одржлив развој, 
Меѓународни, транснационални и домашни институции за еколошка 
безбедност и Безбедност на водата, проценка на ризик за површинските води 
и други еколошки закани.  

Втор дел- две глави: Глава5 и Глава 6 
- Глава 5: Криминолошки-криминалистички аспекти на загадувањето на 

животната средина и површинските води. 
- Глава 6: Форензички методи за откривање на кривични дела кај 

површинските води, Правна заштита на површинските води и 
институции надлежни за контрола и мониторинг на квалитетот на 
површинските води и Вештачење и ситуационо вештачење на 
површинските води од страна на ДИЖС. 

 
3. ПРИКАЗ НА ТРУДОТ 

 
Главната цел на Првиот дел во Глава 1 од докторската дисертација е краток вовед 

во предметот на истраживање односно значењето на водата и површинските води за 
човекот, водната политика која се занимава со водата и водните ресурси. Значењето на 
меѓународните организации како (ОН и WaterAid) со борбата против криминал во 
водите и водените површини. Кандидатот ја дефинира Хидрологијата како наука за 
водата и водните тела, значењето на водата во природата и за човечкиот организам, 
воденото богатство глобално, па и во Република Македонија, кои се предмет на 
истражување во трудот. 

Кандидатот понатаму во Глава 1 тргнува од формулацијата на проблемот: што 
всушност преставува загадување (природно и антропогено) на површинска вода и кои 
се последиците од неа како потребата за чиста површинска вода и конфликтите кои 
може да се предизвикат доколку ја нема доволно. Ја дефинира животната средина и 
екосистемите посебно водените екосистеми. Ја објаснува европската директива за вода 
и најзиниото значење за земјите кои сакаат да се зачленат во ЕУ, како што и нашата. Го 
објаснува и истакнува македонското законодавство и кривичните дела поврзани со 
површинските води. Кандидатот дава јасни сознанија за проблемите со инспекциските 
увиди односно слабостите при инспекциски увиди. Глава 1 е сочинета исто така од 
Поимовно категоријалниот апарат, Оперативно и Дисциплинарно одредување на 
предметот, Целта на трудот и Хипотетичката рамка, Начинот на истражување и 
техниките и на крај Научната и Опшествената оправданост на истражувањето. 

Во Глава 2 Ја дефинира животната средина и ги истакнува теориите и поимите за 
животна средина, ги истакнува и ги објаснува еколошките фактори. Понатаму 
кандидатот навлегува во сферата на Биосферата и Екосферата, го дефинира поимот 
Екологија, Екосистем и Биолошка Рамнотежа, дава сознанија за Ресурсите во 
животната средина каде што спаѓаат водата и водните површини. Кандидатот го 
дефинира Одржливиот развој и навлегува во проблемот каде се објаснува Капацитетот 
на животната средина, квалитетот на животната средина и ги поставува равенките за 
Единица за квалитет на животна средина. 

Кандидатот ва Глава 2 го обработува проблемот со загадување на животната 
средина со посебен осврт на водата и површинските води преку објаснување на 
поимите: Еколошка нишка, Деградација на средината од природно и антропогено 
потекло, кои се изворите на загадување на средината посебно на водата, почвата и 
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воздухот. И на крај објаснува за значењето на Биоетиката и Еколошката етика како 
најпрактична и применета етика. 

Кандидатот Глава 3 ја посветува на површинската вода каде и дава посебно 
значење на водата во екосистемите како што се и површинските води, објаснува и дава 
до знаење за квалитетот на водата во природата, ја објаснува врската меѓу 
хидролошкиот циклус и површинските води. Дефинира што е хидрологија, исто така ги 
дефинира науките за површинските води како што се Потамологија и Хидрологија, 
дава сознанија за начинот и целите на употребата на површинските води, дава 
сознанија како се загадуваат површинските води и значењето на Здраствената 
екологија и Епидемиологија на површинските води. 

Кандидатот во Глава 4 прави корелација меѓу безбедноста и животната средина, 
поимно ја дефинира еколошката безбедност и концептот на одржливиот развој во 
рамките на безбедноста каде дава сопствена дефиниција за еколошката безбедност 
според своите искуства. Ги набројува и го истакнува значењето на Меѓународните, 
транснационалните и домашните институции на еколошка безбедност. На крај на Глава 
4 посебен осврт дава на безбедноста на водата, проценка на ризик за површинските 
води и ги објаснува другите глобални еколошки закани. 

Кандидатот во Вториот дел Глава 5 ги наведува и ги анализира Криминолошко- 
криминалистичките аспекти на загадувањето на животната средина и површинските 
води преку Феноменолошки, Етиолошки и Виктимолошки аспекти на еколошкиот 
криминал. Го објаснува Кривично-правниот аспект на еколошкиот криминалитет и 
правната заштитита на водите од загадување посебно од антропогено потекло, посебен 
осврт дава на Кривично правната заштита на површинските води од страна на 
Државниот инспекторат за заштита на животната средина. 

Во Глава 6 кандидатот ги наведува Форензичките методи за откривање на 
кривични дела кај површинските води, ги дефинира поимите криминалистика на 
површински води, форензика на води, ги истакнува методите за откривање, 
докажување и разјаснување на еколошкиот криминалитет со посебен осврт на 
површинските води. Кандидатот покажува како се прибираат почетни сознанија и како 
се врши увид на местото на настанот  посебно кај површинските води. Ја истакнува и 
дефинира правната заштита на површинските води и ги наведува институциите кои се 
надлежни за мониторинг и контрола на површинските води. Посебно значење во Глава 
6 кандидатот дава на вештачењето и ситуационото вештачење на површинските води 
од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Ги наведува најдобрите 
методи, техники и местоположбата на мострирање и анализа на површинските води. 
Кандидатот дава упаство за земање на мостра, конзервирање и транспорт на мострите 
според големо искуство во полето на инспектирање на површинските води. Ги 
објаснува најдобрите достапни Стандардни оперативни процедури при ситуационо 
вештачење на површинските води. Кандидатот во трудот извршил симулација според 
упаството и стандардните оперативни процедури и извршил ситуационо вештачење во 
Охридско езеро. Ги истакнува најдостапните и најдобрите Инструменти и методи на 
работа при ситуационо вештачење, и според искуството дава како предлог ,,чек,, листа 
(check list) при ситуационо вештачење. 
Во Заклучокот кандидатот  истакнува дека водите во Република Македонија се 
загадуваат директно (со испуштање на отпадните води и штетни материи во водотекот) 
и индиректно (преку отпадните води на индустријата и земјоделието). Кандидатот 
заклучува дека Државниот инспекторат според законот за животна средина и законот 
за инспекциски увид има право на земање на мостра, но исто така заклучува дека во 
моменталната состојба ДИЖС освен увид на место на настан и составување на 
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записник не презема други активности, што е недоволно во сегашни услови за 
докажување на криминалот во животната средина и површинските води. Затоа со овој 
труд се заклучува дека наведените слабости при докажување на криминалитетот во 
површинските води ќе се надминат со ситуационото вештачење на површинските води 
во Република Македонија. Преку овој труд може да заклучи дека ситуационото 
вештачење, односно криминалистичкото вештачење на местото на настанот е 
неопходно, со што се оневозможува брзата промена на состојбата  (кога се работи со 
медиум како што е водата и може да дојде до испарување, дисперзирање на 
загадувачките материи), каде што дел од криминалистичкото вештачење се случува на 
лице место.  

Се заклучува и препорачува истотака дека државниот инспектор за животна 
средина, за да изврши ситуационо вештачење на местото на настанот и да биде 
криминалист специјалист, односно ситуолог, се препорачува државниот инспектор за 
животна средина да се едуцира и обучи со знаења од криминалистички обуки и 
тренинзи кои може да ги одржат криминалисти од соодветен профил, односно стручни  
криминалисти од областа на еколошка криминалистика, кои ќе овозможат државниот 
инспектор за животна средина да може да изврши професионален криминалистичи 
увид на место на настан и притоа да биде опфатена  целата ситуација на местото на 
настанот, како да се обезбеди местото на настанот, како да се препознаваат траги, да се 
препознава кои предмети се користени, да се предвидува времето на случувањето на 
настанот, последиците и штетата.  

Кандидатот заклучува дека преку стандардните оперативни процедури, 
државниот инспектор за животна средина точно ќе ја знае целта на криминалистичкото 
вештачење, обемот на работата на местото на настанот, но исто така и задачите кои ги 
треба да ги извршува. Исто така, преку СОП, државниот инспектор за животна средина 
е одговорен за целата извршена работа и во меѓувреме проверува дали се почитувани 
сите постапки на СОП, односно специфичните задачи на СОП.  Стандардните 
оперативни процедури даваат најдобра насока за методите и техниките при 
мострирање на површинска вода (директно или индиректно), која оперативно-техничка 
опрема  ќе ја користи во зависност од водното тело (река или езеро) и условите на 
терен, како да се однесува при одредени пречки и потенцијални проблеми, како да се 
одбере локацијата за земање на мостра.  

Кандидатот заклучува дека со Упатството за земање примерок на површинска 
вода државниот инспектор за животна средина точно ќе знае како да земе примерок од 
површинска вода, било да е од река, езеро или вода за пиење од зафатена површинска 
вода, исто така ќе ги знае методите, техниките, местоположбата и длабочината на 
земање примерок. Исто така, ќе ја знае целта која сака да ја постигне со земање на 
примерок, ќе знае како да земе примерок за хемиска или биолошка анализа, ќе знае да 
ја препознава природата на загадувачот (дали е растворена или плови на површината), 
ќе знае како при земање на примерок ситуологот да не влијае на понатамошно 
загадување со неговото делување. Кандидатот препорачува дека ситуологот 
(државниот инспектор за животна средина) треба да поседува основни знаења за 
водите, посебно за површинските води (проточни или стоечки), односно треба да се 
поминат обуки за мострирање од страна на професинален кадар од природните науки 
кои ги знаат особините на водата и особините на реагенсите со кои се работи на терен. 
Најважна препорака за кандидатот е Упатството за земање на мостра, да се унифицира 
кај сите институции кои земаат примероци од површинска вода, и да се предложи 
Упатството да се преиначи во Правилник и да добие законски рамки.   
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 Кандидатот заклучува дека ситуационото вештачење на површинските води во 
Република Македонија е целосно во согласност со Законот за инспекциски надзор и со 
Прирачникот за методологијата за вршење на инспекциски надзор во делот на 
планирањето на инспекцискиот увид, каде како составен дел од планот државниот 
инспектор за животна средина (ситуологот) има ,,чек,, листа, стандардни оперативни 
процедури, записник и прибор за земање на примероци. Се истакнува дека при 
надзорот или ситуационото вештачење е потребно  да се земаат примероци за 
тестирање од квалификувани професионалци или ситуолози. Исто така се истакнува 
дека таму кај што земањето примероци е дел од инспекцискиот надзор, Инспекторатот 
треба да има воспоставено систем на пишани протоколи за земање, чување и соодветно 
испитување на примероците, затоа се заклучува дека трудот ги исполнува 
овластувањата на Законот на инспекцискиот надзор  (член 24) каде според Законот, 
државниот инспектор за животна средина е овластен и нема законски пречки да земе 
примероци, и целосно е во согласност со член 47 од Законот на инспекцискиот надзор, 
за постапката за земање на примерок.  
  Врз основа на горенаведените заклучоци, кандидатот ги предлага следните 
препораки кои треба да бидат имплементирани со цел подобрување на превенцијата, 
заштитата и унапредувањето на површинските води во Република Македонија и тоа:  

- Измена на законите за животна средина, Законот за води и Законот за 
инспекциски надзор, другите подзаконски акти и правилници кои во себе како 
облигаторни ќе ги содржат стандардните оперативни процедури и ,,чек,, 
листата. 

- Донесување и унифицирање низ целата територија на државата на 
горенаведеното Упатство за мострирање во нов Правилник на мострирање на 
површинска вода. 

- Обука на државниот инспектор за животна средина за стекнување на 
криминалистички знаења за увид на место на настан. 

- Обука на вработените во институтите за јавно здравје и лабораториите за 
правилно мострирање според Упатството, односно Правилникот за мострирање 
на повринска вода. 

- Меѓуинституционална соработка помеѓу државниот инспектор за животна 
средина  и овластените инспектори за животна средина во општините кои исто 
така работат според Законот за инспекциски надзор. 

- Меѓуинституцонална соработка помеѓу акредитираните лаборатории и ДИЖС 
во поглед на форензичките аспекти на површинските води. 

- Меѓусекторска соработка меѓу ДИЖС и Управата за животна средина при 
МЖСПП при предлози за измена на горенаведените закони.  

- Обука на државниот инспектор за животна средина  за стекнување на 
форензички знаења при истрага на криминал во површинските води. 

- Снабдување на ДИЖС со форензички инструменти за мострирање на лице  
место и снабдување со иснтрументи за конзервирање на мострите. 
 

 
4. КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКА НА ТРУДОТ 

 
Врз основа на претходно изнесените факти Комисијата за оценка на докторската 

дисертација се усогласи во своите ставови и Ви ги презентира следниве заклучоци: 
- Кандидатот преку изложеното во докторската дисертација докажува дека 

владее со методолошките постапки и успешно ги користи методолошките 
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алатки, што наведува на заклучок дека ја владее научно – истражувачката 
работа преку добивањето, анализата и интерпретацијата на емпириските 
податоци. 

- Доставениот труд преставува сериозен истражувачки зафат од соодветна 
област. Научниот придонес на овој труд се огледа во аналитичкото 
разработување на проблемот со докажување на криминал во врска со 
површинските води преку користење на најдобрите техники, методи и 
алатки при ситуационо вештачење на површинските води како: упаството за 
земање на мостра на вода, Стандардните опреативни процедури, ,,чек,, листа 
и Користење на најдостапни инструменти користени при симулација на 
ситуационо вештачење на Охридското Езеро.  

- Применетите техники при ситуационото вештачење, како и аргументацијата 
на хипотетичите ставови, изразени во главните и посебните хипотези, 
зборуваат за квалитетите на докторскиот труд, за успешно селектираните и 
применувани техники и методи на истражување и владеењето со техничките 
алатки. Докторантот и трудот согласно наводите во Извештајот ги 
исполнуваат законските услови за продолжување на постапката и 
организирање на јавна одбрана. 

Комисијата при оценка на докторскиот труд обрна посебно внимание и на следниве 
аспекти: 

Кандидатот во целост ги реализираше целите на научното истражување предвидено 
во докторскиот труд. Имено кандидатот не само што ги обработи детално теоретските 
концепти и аспекти на ситуационото вештачење на површинските води во Република 
Македонија, туку реализираше и конкретни теренски истражувања при што ги 
тестираше претходно поставените тези. При тоа кандидатот оди и еден чекор понапред 
во истражувањето, и тоа не ги разработува само теориите и дефиниците кои веќе 
постојат во научно-стручната литература, туку прави успешен обид за дефинирање на 
еколошката безбедност користејќи го своето богато стручно, професионално и научно 
искуство од конкретната област. 

Научниот придонес е повеќестран и има повеќе значења. Покрај дефинирањето на 
еколошката безбедност како конкретен оригинален придонес, кандидатот за прв пат 
дава прецизни насоки за потребата и формата на Упатството за мостирање на 
површинските води, кое треба да биде дел од подзаконската легислатива во земјава, 
натаму дава конкретен предлог за изгледот и содржината на ,,чек,, листата, и преку 
дијаграм дава детален преглед на сите потребни активности кои се преземаат во склоп 
на Стандарно-оперативната процедура за ситуационото вештачење, почнувајќи од 
постапувањето на место на настанот од страна на надлежниот инспектор, па се до 
започнување на судската постапка како крајна активност . 

Апликативниот придонес на овој докторски труд е значаен, особено за надлежните 
инспектори за заштита на животната средина и природата, заради тоа што добиваат 
конкретни алатки со кои се уредува законски, административно и оперативно нивната 
секојдневна работа на терен. Имено кандидатот предлага воведување на користење на 
,,чек,, листа и Упатство за мострирање, кое не само што го уредува текот и постапката 
на мострирањето, туку кандидатот со право го поврзува со материјалните докази и 
валидноста на собраните мостри како докази на суд. Дијаграмот пак за СОП е 
конкретно визуелно и содржинско претставување на сите активности кои надлежниот 
инспектор треба да ги преземе во рамките на своите надлежности и овластувања и 
претставува добра алатка која инспекторите како прирачник можат и треба да го 
користат при оперативното постапување на терен. 
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Оригиналноста на трудот се согледа во веќе изнесените констатации за своите 
лични и оригинални предлози на дефиниција за еколошка безбедност, предлог 
активности опфатени во ,,чек,, листата, предлог Упатството, дијаграмот за СОП за 
ситуационо вештачење на површинските води во Република Макеоднија. Од 
криминалистичка гледна точка значаен дел на докторскиот труд е директниот линк кој 
кандидатот го воспоставува помеѓу трагите пронајдени на местото на настанот, 
нивното мострирање, анализирање и обезбедувањето на процесна важност на тие 
траги. Имено со правилното третирање на трагите, со уредување на процедурата на 
мострирање, со избегнување на можноста за контаминирање на трагите се создаваат 
услови за користење на тие материјални траги како доказ во судската постапка. 
Кандидатот ги елаборира елементите на процесот на вештачење кој е значаен за 
вештаците од оваа област и претставува конкретен придонес кон методиката на 
откривање, докажување и разјаснување на еколошките кривични дела. 

Начинот на пишување на трудот е методолошки согласно стандардите за изработка 
на докторска дисертација, научната елаборација на материјата е адекватна на 
зацртаните цели и во крајна линија доведува до потврдување на поставените хипотези. 
Се забележува стручниот и професионален стил на изразување на кандидатот, што 
произлегува од неговата професионална определба и стекнатото практично искуство, 
како и од  издавачката активност во изминатиот период. 

Доколку се оценува конзистентноста на деловите во рамките на целината, на 
кандидатот може да му се забележи поширокиот опфат на темата кој започнува со 
сеопфатна анализа на теоретските концепти. Но сепак од аспект на разработување на 
текот на материјата, има адекватен методолошки след на поглавјата, пристап кој оди од 
општото кон посебното. И во крајна линија конзистентноста е резултат до кој се доаѓа 
преку усогласувањето на обемот на посебните делови во докторскиот труд. 

И на крајот од оценката на докторскиот труд може да се напомене дека со овој труд 
се збогатува криминалистичката научна мисла во Република Македонија, особено во 
делот на форензичките анализи кои се спроведуваат на површинските води. Исто така 
во земјата многу ретко се разработува материјата на ситуационото вештачење и 
примена на теориите на руските теоретичари за улогата на ситуологот при увидот на 
место на настан кај еколошките кривични дела, така што со анализата на овие теории 
во докторскиот труд се збогатува опусот на криминалистички трудови за оваа област. 

 
 

5. ПРЕДЛОГ И ЗАКЛУЧОК 
 

Комисијата во наведениот состав за оцена на докторската дисертација 
“Ситуационо вештачење на површинските води” од кандидатот м-р Љатиф 
Љатифи, има чест и задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност да му достави предлог. По основ на наведените позитивни констатации и 
оценки дека се работи за самостоен научен труд, со оригиналност во истражувачкиот 
зафат со јасно дефинирана методолошка рамка и изнесени резултати од 
истражувањето, заклучоци и препораки, констатираме дека се исполнети условите за 
проследување на докторската дисертација во наредна фаза-организирање на јавна 
одбрана. 

Му предлагаме на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го 
прифати извештајот, да формира Комисија за јавна одбрана и да се организира јавната 
одбрана. 

Скопје 19.04.2018 
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КОМИСИЈА: 

 
проф. д-р Борис Мурговски – претседател, с.р. 

проф. д-р Марина Малиш Саздовска – (ментор), с.р. 

проф. д-р Маријан Николовски – член, с.р. 

проф. д-р Тони Милевски – член, с.р. 

проф. д-р Сашо Трајановски – член, с.р.  
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                                                                          Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО НАУЧЕН СОВЕТНИК, НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА - ПРИЛЕП 

 

 Врз основа на Одлуката бр. 04-171/1 донесена на седница на Сооветот на 

Институтот за старословенска култура - Прилеп одржана на 21.05.2018 година, избрана е 

Рецензентска комисија за избор во научното звање научен советник, во состав: проф. д-р 

Виктор Лилчиќ – Адамс, проф. д-р Драги Митревски, научен советник,  д-р Бранислав 

Ристески. На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија” и „Коха“, како и на веб 

страната на Институтот од 11. 05. 2018 година се пријави д-р Бошко Ангеловски, виш 

научен соработник во Институтот за старословенска култура во Прилеп. По прегледот и 

оценката на доставените материјали, а според Одлуката на Институтот за старословенска 

култура во Прилеп, Рецензентската комисија има чест на Советот да му го поднесе 

следниов  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Виш научен соработник д-р Бошко Ангеловски е роден на 03.03.1972 година во 

Скопје, каде го завршил основното и средното образованите во гимназијата Јосип Броз 

Тито. 

Студирал на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за историја на 

уметност со археологија, каде дипломирал на 24.12.1997 година, со темата Хераклеја 

Линкестис во доцната антика и раниот среден век. 

Студиите од втор циклус ги реализирал исто така на Универзитетот св. Кирил и 

Методиј, на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за историја на уметност со 

археологија со одбрана на темата Римско оружје од 1-6 век и наоди од Република 

Македонија на 13.07.2007 година, под менторство на проф. д-р Виктор Лилчиќ, пред 

Комисијата во состав: проф. д-р Елица Манева, проф. д-р Драги Митревски и проф. д-р 

Виктор Лилчиќ. 

 Докторирал на Институтот за национална историја во Скопје, на 10.05.2010 година 

со темата Оружјето во античкото кралство Македонија, под менторство на проф. д-р 



191 

 

Виктор Лилчиќ, пред Комисијата во состав: проф. д-р Виктор Лилчиќ, проф. д-р Милан 

Бошковски, проф. д-р Анета Шукарова, вон. проф. д-р Маријан Јованов и доц.д-р Антонио 

Јакимовски.  

  

Во 2010 година се стекнал со звање научен соработник на Институтот за 

Старословенска култура - Прилеп. 

 Од 11.08. 2008 до 2015 година работи во Министерството за култура на местото 

Помошник раководител на Секторот за заштита на културното наследство, од 04.2015 

работи во Институтот за Старословенска култура - Прилеп како научен соработник, а во 

2015 година се стекнал со звање виш научен соработник. 

 
УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ , КОНФЕРЕНЦИИ  
 

Научниот соработник д-р Бошко Ангеловски учествувал со свои предавања, 

реферати, презентации и дискусии на следните симпозиуми, конгреси, конференции и 

семинари: 

 

УЧЕСТВО НА НАУЧНИ СИМПОЗИУМИ, СЕМИНАРИ И КОНФЕРЕНЦИИ 
 

09.2017 Учество на меѓународен симпозиум „Процеси на Културна Интерференција“ во 

Неготино. 

 

30.09-02.10.2017 Учество на меѓународен симпозиум „Митови Стереотипи 

Мистификации“ во Самоков, Р. Бугарија.  

 

30.09-02.10.2016 Учество на меѓународен симпозиум „1100 години од успението на св. 

Климент Охридски“ во Самоков, Р. Бугарија. 

 

02-04.10.2015 Учество на меѓународен симпозиум „Вера и Култ“ во Самоков, Р. Бугарија. 

 

 

УЧЕСТВО ВО СТРУЧНИ РАБОТНИ ГРУПИ И ТЕЛА 

   

 Во рамките на неговите работни и професионални активности бил член на повеќе 

работни тела, комисии од областа на заштитата на културното наследство и музеологијата. 
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УЧЕСТВО ВО СТРУЧНИ РАБОТНИ ТЕЛА И КОМИСИИ 

 

2016 – 2018 Член на рецензентска комисија за звања од област на заштитата на културното 

наследство при Министерство за култура на Р. Македонија 

 

2015 – 2018 Рецензент на повеќе трудови за научните списанија „Балканославика“ и 

„Историја“.  

 

2017 Член на уредувачки одбор на списанието „Археолошки Информатор“. 

 

НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
 
2015–2018 Редовни предавања по предметите „Праисториска Археологија“, Профана и 

сакрална архитектура во антиката“, Профана и сакрална архитектура во средниот век“, 

„Погребни форми и обичаи од праисторијата во Македонија“,Погребни форми и обичаи 

од антиката во Македонија“,Погребни форми и обичаи од средниот век во Македонија“, 

Универзитет Гоце Делчев - Штип, Факултет за образовни науки, катедра за историја и 

археологија. 

 

2015 – 2018 Редовни предавања по предметот „Вооружување и оружје во антиката на 

Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Филозофски факултет, Инситут за историја на 

уметност и археологија. 

 

07.2015 Две предавања на Меѓуанародната летна школа по археологија на археолошкиот 

локалитет Стоби – Градско на тема „Развој на оружјето во антиката“.  

 

2016 -  Комисија за одбрана на докторат Александра Папазова 

 

2016 -  Комисија за одбрана на докторат Бранислав Атанасоски 

 

2015 – 2018 Член на сите комисии за одбрана на дипломска работа на Универзитетот Гоце 

Делчев – Штип, Факултет за образовни науки, катедра за историја и археологија. 
 

НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

  

 Виш научен соработник Д-р Бошко Ангеловски бил раководител, соработник и 

учесник на повеќе археолошки ископувања од 2015 година во рамките на следните научно 

– истражувачки проекти: 
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05.2015 Учество во археолошките истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер. 

 

06. 2015 – Учество во археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Конче – 

Радовиш. 

 

07. 2015 – Учество во археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Бонче - 

Прилеп. 

 

06. 2016 Раководител на проект за археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, 

с. Бадер. 

 

06. 2017 – Учество во археолошки истражувања на археолошкиот локалитет Мустафино – 

Штип. 

 

06. 2017 Раководител на проект за археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, 

с. Бадер. 

 

06. 2018 Раководител на проект за археолошки истражувања на локалитетот Дрма – Бадер, 

с. Бадер. 

  

Д-р Бошко Ангеловски активно учествувал во теренските работи во рамките на 

наведените научно - истражувачки проект во својство на раководител, соработник, 

стручен консултант и член на стручната, односно научна екипа во истражувата. 

Д-р Бошко Ангеловски е активен член на Македонското археолошко научно 

друштво и како таков учествувал со свои прилози на повеќе редовни симпозиуми на 

МАНД. 

 Д-р Бошко Ангеловски освен што ги истражувал античките културни хоризонти во 

поширок археолошки контекст, својот научен интерес го сконцентрирал кон античкото 

оружје. Во овој поглед се издвојуваат неговите проучувања на оружјето и војската во 

периодот на раната антика и римската доминација на просторот на Република Македонија.  
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 Во текот на целиот тој ангажман и активност д-р Бошко Ангеловски публикувал 

повеќе библиографски единици во коишто главниот акцент го става на проблемите на 

античката археологија, особено преку реферирање на најновите сознанија од 

археолошките ископувања на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер,, обработката на 

оружјето од просторот на Република Македонија, како и сегментот на култовите и 

религиите, особено преку давање свој придонес во поглед на обработка и идентификација 

на култот на т.н. „Подунавски коњаници“. Автор е и монографија „Оружје во Античкото 

кралство Македонија.  

 

Меѓу трудовите се истакнуваат: 

 

- LATE ROMAN LAMELLAR CUIRASS FROM VINICKO KALE - Anticka Duklja VI, 

Podgorica 2015. Во овој труд виш научен соработник д-р Бошко Ангеловски го 

обработува ламеларниот оклоп од локалитетот Виничко Кале, откриен во рамки на 

просторот за кој се претпоставува дека бил дел од воен комплекс. Во истиот тој ги 

иднетификува различните видови на ламели од коишто бил изработен оклопот, кои 

имаат аналогии со истовремениот ламеларен оклоп откриен на археолошкиот 

локалитет Стоби. 

 

- ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МАКЕДОНСКИОТ ТИП НА ШЛЕМ ВО 

МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОКАЗИ УМЕТНИЧКИТЕ ПРЕТСТАВИ И 

ИКОНОГРАФИЈАТА НА МОНЕТИТЕ ОД IV - II ВЕК П.Н.Е. – Балканославика 40-

44, Прилеп 2015. Во овој труд виш научен соработник д-р Бошко Ангеловски дава 

осврт на македонскиот тип на шлем како сегмент на дефанзивното вооружување на 

војската на античкото кралство Македонија и негова идентификација во 

иконографијата на монетите и уметничките претстави, со предлози за корекции во 

досегашните идентификации на некои типови на хеленистички шлемови со овој 

тип на шлем. 

 

- АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ДРМА – БАДЕР, 

Археолошки информатор бр. 1, Прилеп 2017. Во овој труд се презентирани 
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најновите откритија на локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер од археолошките 

ископопувања во 2016 година, кога покрај дотогаш отркиената градба бил 

откриени нови градежни врз чија основа може да се претпостави дека објектот бил 

во функција на римска вила. 

 

 

- LATE ANTIQUE RESIDENTIAL OBJECT FROM THE ARCHAEOLOGICAL SITE 

KALE-VINICA, Преглед на Институтот за историја и археологија – РИХА, 2018 (во 

печат). Во овој труд елаборирани се трагите од архитектурата од локалитетот 

Виничко Кале, поточно претпоставениот епископски резиденцијален објект, 

неговата функционална и просторна организација, техниката на ѕидање, наодите, 

како и неговата хронолошка рамка.  

 

- АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ДРМА“ - БАДЕР И ПРОБЛЕМОТ НА 

УБИКАЦИЈА НА БАДЕРИЈАНА, Балканославика 47, 2018 (во печат). 

Во овој труд се дава осврт на досегашните размислувања околу убикацицјата на 

локалитетот со Бадеријана, родното место на императорот Јустин I и преку 

најновите истражувања и откритија се наметнуваат нови претпоставки во врска со 

проблемот на идентификацијата на Бадер со доцноантичката Бадеријана. 

     

-  NEW VOTIVE PLAQUE OF THE “DANUBIAN RIDERS” FROM MOESIA 

SUPERIOR, Monumenta II, MANU, Skopje, 2018 (во печат). 

Во овој труд се обработува најновата оловна икона, откриена на локалитетот Дрма 

– Бадер, с. Бадер како прилог кон проучување на култот на Подунавските 

коњаници и неговата распространетост на простор на севернот дел од Република 

Македонија. 

 

- THE MILITARY GRAVE 2674 FROM STOBI - Студии за Стоби, (во печат). 

Во овој труд се обработува содржината на војничкиот гроб од западната некропола 

на археолошкиот локалитет Стоби со карактеристичните примероци на едносек 

бодеж од типот сика и карактеристично умбо, којшто временски припаѓа на 

најраните хоризонти на пограбување.  
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- „ВООРУЖУВАЊЕ НА ВОЈСКАТА ВО АНТИЧКОТО КРАЛСТВО 

МАКЕДОНИЈА“ ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА – 

ПРИЛЕП 2018. 

Во ова монографско издание авторот дава преглед на офанзивното и дефанзивно 

оружје кое било стандард во вооружувањето на војската на античкото кралство 

Македонија. Тој се осврнува на типовите на оружје, спецификите кои прозлегуваат 

од промените во тактиките на војување, како реултат на воената реформа 

спроведена од страна на македонскиот крал Филип II. Во книгата е даден и преглед 

на наодите од просторот на Република Македонија, како и најнови видувања во 

поглед на идентификацијата на одредени типови на офанзивното и дефанзивно 

оружје од нашите простори.  

 

 

 

СТРУЧНО -АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 Од стручно апликативната и поширока дејност на кандидатот д-р Бошко 

Ангеловски виш научен соработник се издвојува неговото учество во тела и комисии 

формирани од страна на Министерството за култура на Република Македонија.  

Во согласност со Правилникот за критериумите и постапката за избор во повисоко 

научно звање на истражувачите во јавните научни установи („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09, 

член 10 ставка 4), а според Образецот за одредување на вкупната актива на поени за избор 

во одредено звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09) д-р Бошко Ангеловски ги има следните 

поени: 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И НАСТАВНО-НАУЧНА ДЕЈНОСТ 
 
Р. 

бр. 
НАУЧНО 
ИСТРАЖУВАЧКА 
ДЕЈНОСТ 

Поени 

во земјата/странство 

НАЗИВ 

1. Монографија или 

научна книга 

8 Вооружување на војската во античкото 

кралство Македонија 

 

2. Дел од монографија 

или научна книга 

  

3. Труд со оригинални 

научни резултати, 

објавен на еден од 

светските јазици во 

6+6+6+6+6+6=36 - Late Roman Lamellar Cuirass 

From Vinicko Kale, Anticka 

Duklja VI, Прилеп 2015. 
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научно списание со 

меѓународно значење 
- Идентификација на 

Македонскиот тип на шлем во 

материјалните докази, 

уметничките претстави и 

иконографијата на монетите 

од IV - II век п.н.е.  – 

Балканославика 40-44, Прилеп 

2015. 
 

 

- Late Antique Object from the 

Archaeological Site Kale - 

Vinica, Преглед на Институтот 

за историја и археологија – 

РИХА, 2018. (рецензиран во 

печат) 

 

- Археолошкиот локалитет 

Дрма - Бадер и проблемот на 

убикација на Бадеријана, 

Балканославика 47, 2018. 

(рецензиран во печат) 

 

- New Votive Plaque of the 

Danubian Riders from Moesia 

Superior, Monumenta II, 

MANU, Skopje, 2018. 

(рецензиран во печат) 

 

- The Military Grave 2674 from 

Stobi, Студии за Стоби, 2018. 

(рецензиран во печат)  
 

4. Труд со оригинални 

научни резултати, 

објавени во научно 

списание опфатено со 

СЦИ/ЦА/останати 

  

5. Труд со оригинални 

научни резултати, 

објавени во зборник 

на трудови од научен 

собир 

  

6. Труд со 

оригинални 

научни резултати 

во стручно научно 

списание   

2 - Археолошки истражувања на 

локалитетот Дрма - Бадер, с. 

Бадер Археолошки 

информатор бр. 1, Прилеп 

2017. 
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7. Учество на научен 

собир со реферат 

(усно) 

2+2+2+2=8  

- Учество на меѓународен 

симпозиум „Процеси на Културна 

Интерференција“ во Неготино, 09. 

2017 

- Учество на меѓународен 

симпозиум „Митови Стереотипи 

Мистификации“ во Самоков, Р. 

Бугарија, 30.09 - 02.10.2017. 

- Учество на меѓународен 

симпозиум „1100 години од 

успението на св. Климент 

Охридски“ во Самоков, Р. 

Бугарија, 30.09-02.10.2016. 

- Учество на меѓународен 

симпозиум „Вера и Култ“ во 

Самоков, Р. Бугарија, 02 - 04. 10. 

2015. 

 

 

 

 

 

 

8. Одржано предавање 

по покана од научна 

институција 

4 07.2015 - Две предавања на 

Меѓуанародната летна школа по 

археологија на археолошкиот 

локалитет Стоби – Градско на тема 

„Развој на оружјето во антиката“.  

9. Одбранета докторска 

теза 

  

10. Одбранета 

магистерска работа 

  

11.  Раководител на научен 

проект 

4+4+4=12 06. 2016 Раководител на проект за 

археолошки истражувања на 

локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер 

 

06. 2017 Раководител на проект за 
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археолошки истражувања на 

локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер. 

 

06. 2018 Раководител на проект за 

археолошки истражувања на 

локалитетот Дрма – Бадер, с. Бадер 

 

 
 

12. Учесник во научен 

проект (најмногу во 3) 

2+2+2=6 05.2015 Учество во археолошките 

истражувања на локалитетот Дрма – 

Бадер, с. Бадер. 

 

 

06. 2015 – Учество во археолошки 

истражувања на археолошкиот 

локалитет Конче – Радовиш. 

 

07. 2015 – Учество во археолошки 

истражувања на археолошкиот 

локалитет Бонче - Прилеп 

 

05.2017 Учество во проект за 

конзервација на централен бедем на 

локалитетот Вардарски Рид - 

Гевгелија 

 

06. 2017 – Учество во археолошки 

истражувања на археолошкиот 

локалитет Мустафино – Штип. 

 

 

 
 

12 Уредник на зборник 2 2017 Член на уредувачки одбор на 
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на трудови списанието „Археолошки 

Информатор“. 

 

13. Претседател на 

организационен одбор 

на научен собир 

  

    

ВКУПНО ПОЕНИ: 78 
 
Во ситуација на недостаток на одделни активности од Наставно-образовната дејност и 

недостаток на Образец за стручно-апликативна и организационо-развојна дејност и 

Дејности од поширок интерес во Правилникот за начинот и постапката за избор во 

повисоко звање („Сл. весник на РМ“ бр. 82/09) се повикуваме на Критериумите за избор 

во звања објавени во Универзитетски гласник на „Универзитетот Св. Кирил и Методиј“-

Скопје. 
 
НАСТАВНО ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 
Одржување на настава од прв циклус студии - Универзитет Гоце 

Делчев - Штип  

19.2 

Одржување на вежби од прв циклус студии - Универзитет Гоце Делчев 

– Штип 

11.25 

Одржување на консултации од прв циклус студии - Универзитет Гоце 

Делчев – Штип 

0,63 

Член на комисија за одбрана на докторска - Александра Папазова - 

Санев - Филозовски факултет, Инситут за историја на уметност со 

археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј - Скопје 

 

Член на комисија за одбрана на докторска - Бранислав Атанасоски, 

Филозовски факултет, Инситут за историја на уметност со 

археологија, Универзитет св. Кирил и Методиј – Скопје 

 

Член на комисија за одбрана на дипломски работи на Универзитетот 

Гоце Делчев – Штип, факултет за образовни науки, археологија 

2 

Рецензент  на статии за списанието Балканославика и Историја 

Рецензија за избор во звање доцент на д-р Гоце Наумов, Универзитет 

Гоце Делчев - Штип, факултет за образовни науки - Археологија.  

 

  

1+1=2 

ВКУПНО ПОЕНИ: 35.08 
 

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
Член на комисија за избор во стручно звање при Министерството за 

култура на Република Македонија 

2 

  

ВКУПНО ПОЕНИ: 2 
 

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 
 
Подготовка на национални документи (стратегии, закони и сл)   
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Учество на комисии и тела на државни органи 1 

  

ВКУПНО ПОЕНИ: 1 
 
СÉВКУПНО ПОЕНИ: 116.8 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ     

 

Комисијата констатира дека во изминатиот период кандидатот д-р Бошко 

Ангеловски успешно ги реализирал задачите поврзани со научно-истражувачката, 

наставно-научната и стручно-апликативната дејност. Со публикуваните научни трудови во 

референтни научни списанија и зборници во земјата и странство, учеството во 

меѓународните симпозиуми, конференции и сл., кандидатот виш научен соработник д-р 

Бошко Ангеловски врши значајно влијание врз развојот на научната мисла, особено во 

научното подрачје Археологија, а со неговата научна компетентност успешно ги решава 

поставените задачи и предизвици.  

Во согласност со одредбите во Правилникот за критериумите и постапката за избор 

во повисоко научно звање на истражувачите во јавните научни установи („Сл. весник на 

РМ“ бр. 82/09, член 10), кандидатот, д-р Бошко Ангеловски во целост ги исполнува 

условите за избор во звање  - научен советник.  

Поради сето изнесено, како членови на Рецензентската комисија, имаме чест и 

задоволство да му предложиме на Советот на Институтот за старословенска култура во 

Прилеп, кандидатот д-р Бошко Ангеловски да биде избран во звањето научен советник.  
 

Членови на Комисијата 

Проф. д-р Виктор Лилчиќ – Адамс – претседател  - С.Р.  

 

 

Проф. д-р Драги Митревски – член - С.Р. 

 

 

Нучен советник д-р Бранислав Ристески – член - С.Р. 

 

 

Скопје 23.05.2018 година 
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                                                       РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР ВО СОРАБОТНИЧКО ЗВАЊЕ 

АСИСТЕНТ-ИСТРАЖУВАЧ НА ЈНУ „ИНСТИТУТ ЗА 
СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА“ ВО ПРИЛЕП 

 

 

Врз основа на одлуката на Научниот совет на ЈНУ „Институтот за старословенска 

култура“ во Прилеп, донесена на редовната седница одржана на 21 мај 2018 година, е 

избрана Рецензентска комисија за избор во соработничко звање асистент-истражувач, 

во состав: проф. д-р Анета Серафимова, д-р Иван Заров, научен советник и д-р Бранислав 

Ристески, научен советник. На објавениот јавен конкурс во весникот „Нова Македонија” и 

на веб-страната на ЈНУ „Институтот за старословенска култура“ во Прилеп на ден 11 мај 

2018 година се пријави Александар Василески, магистер по историја на уметноста. По 

прегледот и оценката на доставените материјали, а според решението на Институтот за 

старословенска култура во Прилеп бр. 02-137/3 од 21 мај 2018 година, Рецензентската 

комисија има чест на Научниот совет да му го поднесе следниов 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ  

 

Александар Василески е роден во 1983 година во Прилеп каде што го завршил 

основното и средното (гимназиско) образование. Во 2002 година се запишал на насоката 

за историја на уметноста на Институтот за историја на уметноста и археологија на 

Филозофскиот факултет (УКИМ) во Скопје. Студиите ги завршил во 2007 година 

стекнувајќи се со звањето дипломиран историчар на уметноста и постигнувајќи завиден 

среден успех (9.40). 

Во 2007 година Александар Василески се запишал на вториот студиски циклус на 

Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје, 

избирајќи ја насоката уметноста на Балканот од 15-18 век. Тој ги положил сите 

задолжителни и изборни испити со врвен просечен успех (10) и на ден 4. 02. 2015 година 



203 

 

успешно го одбранил магистерскиот труд со наслов „Поствизантиските претстави на 

Страшниот суд на територијата на Република Македонија и се здобил со звање магистер 

по историја на уметноста“. Во 2015 година се запишал на третиот студиски циклус на 

Институтот за историја на уметноста и археологија на Филозофскиот факултет во Скопје, 

а неговиот елаборат за пријавување на докторска дисертација на тема „Сликарството во 

сакралните објекти на културниот комплекс Зрзе“, бил прифатен од Наставно-научниот 

совет на Филозофскиот факултет во февруари 2017 година. 

 

 

 

II. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

 

За референтниот период 2015-2018 година за избор во соработничко звање 

асистент-истражувач, апликантот м-р Александар Василески приложи на 

Рецензенстката комисија четири трудови со оригинални научни резултати, објавени во 

референтни научни списанија со меѓународен уредувачки одбор: 

� “Analyzes of the Fragments from of Fresco Painting from the Cave Church in the 

Cultural Complex of Zrze and Their Dating,” Balcanoslavica, 46 (2017), 39-55; 

� „Обид за реконструкција на дел од сликаната програма во пештерната црква и 

параклисот од бигорната карпа во Зрзевскиот културен комплекс,“ Археолошки 

информатор, 1 (2017), 167-174; 

� „Визијата на пророкот Даниил за Четирите царства (Дан. 7 : 1-14) во 

поствизантиските претстави на Страшниот суд на територијата на Р Македонија,“ 

Słowańskie teksy kultury. Samokowskye kontynuacje, II, eds. Zvonko Dimoski, Eli 

Lučeska, Patryk Borowiak, Poznań-Prilep 2015, 87-101; 

� „Идејната врска помеѓу Страшниот суд и Деисисот со Христос цар, Богородица 

царица и св. Јован Крстител во црквата Св. Преображение, Манастир Зрзе,“ 

Balcanoslavica, 40-44 (2015), 27-43. 

 

М-р Александар Василески приложи две научни монографии во кои се вклучени 

тематски поглавја кои претставуваат кохерентни целини со неспорен научно-
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истражувачки придонес на авторот/кандидатот: 

 

� Архитектурата и сликарството на прилепските средновековни цркви, во: Група 

автори, Прилеп – милениумско пулсирање 1014-2014, Прилеп 2014; 

� Група автори, Матка. Културно наследство, Скопје 2011, 183-242. 

Кандидатот на Рецензентската комисија приложи и една научно-популарна 

монографија со неспорен научно-истражувачки фундус:  

� Манастирот Трескавец со црквата Успение на Пресвета Богородица, Едиција 

„Публикации за најзначајните вредности од културното и природното 

наследство“,  Скопје: Управа за заштита на културното наследство, 2016.  

 

Комисијата посебно го нотира и вреднува учеството на кандидатот на повеќе 

меѓународни конференции, од кои на две бил член на организацискиот одбор, а го 

издвојува учеството на XXIII Византолошки конгрес (Белград, 2016) со труд (подолу: 

точка 2) којшто е афирмативно прифатен од етаблираната светска византолошка 

асоцијација: 

� „Overtaking History. Political and Social Aspect of the Innovations in the Post-

byzantine Iconography of the Last Judgment in the Balkans“, Процеси на културна 

интерференција. Балканот помеѓу Истокот и Западот, Неготино 10-12 

септември 2017 година, во организација на ЈНУ „Институт за старословенска 

култура“ – Прилеп и „Институт за словенска филологија (УАМ)“ – Познањ. 

� „Resurrection of the Dead as Conceptual Basis for the Representations of Last 

Judgment in the Monastery Churches St. Nikola, Manastir and St. Bogorodica, 

Manastirec“, Proceeding of the 23rd International Congress of Byzantine Studies 

Belgrade, 22 – 27 August 2016. Thematic Sessions of Free Communications, eds. 

Dejan Dželebdžić, Stanoje Bojanin, Belgrade 2016, 747-748. 

� „Waiting for the Kingdom of Heaven. Eschatological message of the painted program 

in exonartex of the catholicon of monastery Treskavec“, Конференција по повод 35 

годишнината од постоењето на ЈНУ „Институт за старословенска култура“ 

– Прилеп, Кратово 9-11 септември 2015 година, во организација на ЈНУ 
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„Институт за старословенска култура“ – Прилеп и „Институт за словенска 

филологија (УАМ)“ – Познањ. 

 

Со оглед на тоа дека главните научно-истражувачки активности на кандидатот м-р 

Александар Василески во периодот што е предмет на евалуација (2015-2018) се 

сосредоточени на студиите на трет студиски циклус-докторски студии на 

Филозофскиот факултет (УКИМ), Рецензентската комисија издвоено ги апстрофира 

исполнувањето и квалитетот на активностите предвидени со студиската програма на 

истите: учество на две докторски работилници (2016 и 2018), учество на докторска 

конференција (2018) и изработка на труд со наслов „Претставата на тетраморфот во 

олтарскиот простор на мирската црква Св. Никола во селото Зрзе“ (предаден во декември 

2017), којшто е рецензиран од референтна комисија со највисока оценка (А) за посебен 

научно-истражувачки придонес со завидна презентација за расветлување на балканскиот 

контекст на конкретни аспекти од зрзевската поствизантиска продукција. 

Комисијата констатира дека приложената/прифатената тема за изработка на 

докторска дисертација на магистер/докторанд Александар Василески - „Сликарството во 

сакралните објекти на културниот комплекс Зрзе“, е оригинална, комплексна и 

повеќеслојна. Едновремено, треба да се констатира дека очекуваниот научен придонес на 

проучувањето на сликарството на сакралните објекти од Зрзевскиот културен комплекс - 

еден од најзначајните и најбогатите христијански локалитети на Балканот, е важен за 

осознавање на нови контекстолошки аспекти на богатото повеќестолетно (14-19 век) 

културно-уметничко битствување на Зрзевскиот културен комплекс.  

Комисијата го нотира учеството на кандидатот во рамките на проектот „Патеките 

на свети Климент“, реализиран од Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, како 

дел од Програмата за прославување на 1100-годинишнината од упокојувањето на св. 

Климент, реализирана од Владата на РМ во 2016 година. Во овој проект м-р Александар 

Василески е автор на текстуалниот и илустративниот дел од информативните табли 

(таканаречeна сигнализација) поставени во/пред повеќе споменици на културата поврзани 

со животот и култот на св. Климент Охридски. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

Резимирајќи ја научно-истражувачката евалуација на  апликантот, врз основа на 

неговите трудови со оригинални научни резултати објавени во референтни научни 

списанија со меѓународен уредувачки одбор, научните монографии во кои се вклучени 

негови/авторски тематски поглавја, публикуваната научно-популарна монографија,  

учеството на меѓународни конференции, активности во рамките на студиите на трет 

студиски циклус-докторски студии на Филозофскиот факултет (УКИМ), како и врз основа 

на учеството во повеќе научни и организациски проекти, Рецензенската комисија 

констатира дека кандидатот Александар Василески, магистер и докторанд на УКИМ 

покажува неспорни научно-истражувачки афинитети и капацитет во кои може да се 

препознаат профилни карактеристики од највисок научнички ранг. Со својот студиозен 

пристап, промислени анализи и богата научна апаратура, тој се легитимира себеси како 

истражувач со неспорно висок научен хабитус.  

Според приложените материјали рецензирани погоре, Комисијата смета дека 

кандидатот располага со широк научно-истражувачки дијапазон којшто ги опфаќа 

областите: историја на уметноста, археологија, средновековна уметност, византиска 

уметност, поствизантиска уметност, средновековна и византиска култура и мноштво 

области од таканаречените помошни историски науки. Едновремено, Комисијата смета 

дека во однос на персоналните способности на кандидатот, треба посебно да се 

потенцираат: исполнителноста, ефективноста, вербалната и писмената комуникација, 

способноста за тимска работа, како и организациските вештини. Во оваа смисла треба да 

се нотира и способноста на кандидатот за користење на литература на странски јазици 

(англиски, грчки, српски и бугарски), но пред сè треба да се акцентира неговиот научно-

истражувачки капацитет којшто произлегува од приложените материјали.        

Имајќи ги предвид одредбите во Правилникот за критериумите и постапката за 

избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Битолскиот 

универзитет, а врз основа на гореизнесената висока валоризација, членовите на 

Рецензентската комисија имаат чест и задоволство да му предложиме на Научниот совет, 

кандидатот м-р Александар Василески да биде избран во соработничко звање асистент-

истражувач на ЈНУ „Институтот за старословенска култура“ во Прилеп.   
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Скопје, 22 мај 2018 

     Рецензентска комисија 

 

  Д-р Анета Серафимова, редовен професор с.р. 

 

Д-р Иван Заров, научен советник с.р. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


