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Р Е Ф Е Р А Т 
 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ОД ОБЛАСТA: 

ГРАЃАНСКО ПРАВО НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 
 
 

Согласно Законот за високо образование и согласно Одлуката бр.02-785/2 од 
21.06.2018 година донесена од Наставно-научниот совет на Економскиот Факултет 
- Прилеп, формирана е Рецензиона комисија за избор на наставник во насловно 
звањe од областа граѓанско право, во следниот состав: 

 
1.  д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје; 
2. д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во пензија; 
3. д-р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски факултет – 

Прилеп, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола 
 

На објавениот конкурс во весниците „Нова Македонија“ и „Lajm“ на ден 
08.06.2018 година единствено се пријави кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска од 
Прилеп. 

По разгледувањето на пријавата и сите приложени документи, Рецензионата 
комисија во претходно наведениот состав го поднесува следниов 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. Биографски податоци за кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска 
 

Кандидатката д-р Емилија Јоска Ѓорѓиоска (род.Матеска) е родена во 
Прилеп на 4.7.1986 година, каде и го завршува основното, а во 2005 година со 
континуиран одличен успех и средното образование во Гимназија „Мирче Ацев“ – 
Прилеп, на насоката општа гимназија. За време на основното и средното 
образование е наградувана со повеќе награди на локално и на државно ниво.   

На Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје се запишува во академската 2005/2006 година. Факултетот го 
завршува во јуни 2008 година со просечен успех од 9,73, како еден од најдобрите 
студенти на генерацијата, по што се стекнува со звање дипломиран правник. 

Во академската 2008/2009 година ги продолжува студиите на втор циклус на 
студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на правосудната насока: 
Модул А- граѓанско право. Предвидените 13 (тринаесет) испити ги положила во 
пропишаниот рок со просечен успех 10,00. На 2.10.2010 година успешно го 
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одбранила магистерскиот труд под наслов: „Овластувања на нотарите во 
вонпарнична постапка во Република Македонија и во компаративното право“, по 
што се стекнува со звање магистер по право. 

Во академската 2012/2013 година се запишува на трет циклус на студии на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје на студиската програма граѓанско 
право. Предвидените 8 (осум) испити ги положила со просечен успех 9,87. На 
10.7.2017 година успешно ја одбранила докторската дисертација под наслов: 
„Арбитража и медијација во спорови од индустриска сопственост“, по што се 
стекнува со звање: доктор на правни науки од областа на граѓанско право. 

Во февруари 2013 година успешно го положила правосудниот испит пред 
надлежната комисија од Министерството за правда на Република Македонија.  

Кандидатката го има положено и испитот за овластени лица за јавни 
набавки во организација на Бирото за јавни набавки, Министерство за финансии во 
јуни 2012 година, а истиот го има обновено во 2015 година. 

Кандидатката активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе 
сертификати за познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат 
сертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing 
Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот 
Кембриџ, со CEFR level: B2. 

Кандидатката има одлични познавања на Microsoft Windows 
XP and Microsoft Office.  

 
 
2. Научно-истражувачка дејност 

 
Kандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на 

повеќе научно-истражувачки трудови, објавени во земјата и странство. Нејзиниот 
истражувачки интерес е главно фокусиран на областите граѓанско право, трговско 
право и право на индустриска сопственост.  

Од анализата на приложените трудови може да се констатира дека 
трудовите се посветени на актуелни теми и нудат предлози за подобрување на 
регулативата за проблематиката што се обработува, а со тоа даваат придонес за 
развојот на научната мисла од соодветните области.  

Kандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска се јавува како автор и коавтор на 
следниве трудови објавени референтни научни публикации и тоа: 

 
-   трудови објавени во научни списанија во кои трудовите подлежат на рецензија и 
кои се индексирани во најмалку една електронска база на списанија со трудови 
достапна на интернет (Ebsco): 
 

1. E.Mateska, S.Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline in Republic 
Macedonia way of more Efficient Mode for Enterprises’ Activities, Annals of the 
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„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2015, 
„ACADEMICA BRÂNCUŞI” PUBLISHER, str. 372-376. 

2. E.Mateska,“Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, 
Vol.2, Number 4, 2016 , str. 128-133. 
 

-   трудови објавени во научни списанија во кои трудовите што се објавуваат 
подлежат на рецензија и кое има меѓународен уредувачки одбор: 
 

1. E. Mateska, “Notary’s authority in non-contentious proceedings in Republic of 
Macedonia, comparative experiences and perspectives for greater process 
economy“, Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, No.10, Bitola, 
May 2013, str. 77-86.    

2. E. Mateska, A. Mateski,” Expert Report as Evidence in Litigation Procedure“, 
Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, Volume 16, Year X, Bitola, 
September 2014, str. 179-190. 

3. E. Mateska, S. Obednikovska, A.Mateski, “Financial Discipline of Enterprises’ 
activities in the Republic of Macedonia”, L’Association 1901 “SEPIKE” Social 
Education Project of Improving Knowledge in Economics, Journal, Ausgabe 10, 
Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, Los Angeles USA, 31.10.2015, str.105-
110.  
 

- трудови објавени во зборник на рецензирани научни трудови презентирани на 
меѓународни академски собири: 
 

1. I. Sushak, E.Mateska, “Mediation аs аn Alternative оf Criminal Procedure“, 
International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and 
perspectives -20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 
October 2014, str. 52-59. 

2. A. Mateski, E.Mateska, “The Effects of Mandatory Listing on the Macedonian 
Stock Exchange”, Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u 
funkciji korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014, str. 70-72. 

3. E.Mateska,“Activities of the Customs Administration for Protecting the 
Intellectual Property Rights“, International Balkan And Near Eastern Social 
Sciences Conference Series (IBANESS), Proceedings, Prilep, Macedonia, 
October 28-30, 2016, str. 581-586. 

4. E. Mateska, “Punitive Damages and Publication of Judicial Decisions as Specific 
Requests for Protection of Industrial Property Rights”, IBANESS Conference 
Series – Ohrid/ Republic of Macedonia, October 28-29, 2017, str. 9-14. 

5. E.Матеска, „Објективна медијабилност на спорови од индустриска 
сопственост“, Годишен зборник на Правен факултет бр.7, 2017, Универзитет 
„Гоце Делчев“ - Штип, Штип, стр. 175-186. 

 

Покрај тоа, кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала на следниве 
академски собири: 
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1. XVII Skup Trendovi razvoja: “Evropa 2020: društvo zasnovano na znanju”, 
Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Kopaonik, 07 - 
10. 03. 2011 godina. 

2. XX Skup Trendovi razvoja, “Razvojni potencijal visokog obrazovanja”, 
Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, Kopaonik, 24 - 
27. 02. 2014 godina. 

3. International Scientific Conference, Criminalistic education, situation and 
perspectives -20 years after Vodinelic, Faculty of Security-Skopje, Skopje, 24-25 
October 2014. 

4. Međunarodna naučna konferencija ”Finansijsko izveštavanje u funkciji 
korporativnog upravljanja”, Beograd, Srbija, 05.12.2014. 

5. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series 
(IBANESS), Prilep, Macedonia, October 28-30, 2016. 

6. International Balkan And Near Eastern Social Sciences Conference Series 
(IBANESS), Ohrid/ Republic of Macedonia, October 28-29, 2017. 

 
 

3. Работно искуство и стручно-применувачка дејност  
 

Од биографските податоци на кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска и 
доставените документи, може да се констатира дека кандидатката има 
повеќегодишно работно искуство во граѓанската и трговската материја. 
Кандидатката има волонтирано неколку месеци во Основниот суд Прилеп на 
граѓанска и трговска материја и има работно искуство во адвокатска канцеларија.   

Во периодот од октомври 2010 година до јуни 2011 година е договорно 
ангажирана на Економски факултет-Прилеп за извршување на правни услуги. 

Од јуни 2011 година до декември 2012 година има работно искуство во 
фирмите: ДОО Фам Прилеп и Крин Производство ДОО-Прилеп.  

Од 26.12.2012 година е вработена на Економски факултет-Прилеп како 
Раководител на сектор за општи и правни работи. Во рамките на работните задачи 
на Економски факултет, кандидатот го има застапувано Факултетот во повеќе 
постапки пред управни органи, во судски постапки, стечајни постапки, постапки 
пред извршители и нотари во Република Македонија. Учествувала и во постапки за 
заштита на права од индустриска сопственост пред Државниот завод за 
индустриска сопственост. 

 
Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска учествувала во работата на повеќе 

работни тела и органи на Економскиот факултет-Прилеп и Универзитетот „Св 
Климент Охридски“ –Битола, и  била носител на други овластувања, и тоа: 

- Учесник во повеќе работни групи при изработката на општите акти на 
Факултетот и Универзитетот, 

- Член на Комисијата за нормативна дејност на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски“-Битола од ноември 2015 година,  

- Овластено лице за извршување на работи од областа на јавните набавки, за 
потребите на Факултетот од декември 2014 година, 
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- Овластено лице за информациониот систем за управување со човечките 
ресурси (ИСУЧР) за Економски факултет-Прилеп од август 2015 година. 
 

Од 18.12.2013 година извршува функција претседател на Здружение за 
иновации и развој Прилеп. Основна цел на Здружението е да понуди современи и 
напредни  знаења преку кои ќе се влијае врз зајакнување на капацитетите на 
заедницата за одржливи решенија и ефикасно користење на ресурсите, стекнување 
на знаења и креирање на способности што ќе придонесат за поттикнување на 
развојот на бизнисите и вкупниот социо-економскиот развој. Во рамките на 
активностите на Центарот, како претседател на Здружението била член на 
Организациониот одбор на IBANESS Конференцијата одржана во Прилеп  во 
октомври 2016 година. 

 
 Во контекст на своето професионално усовршување кандидатката ги 
реализирала и следниве активности и се здобила со следните сертификати: 

- Уверение за успешно завршен курс за англиски јазик VII степен издаден од 
училиште за англиски јазик „Лингвист“ – Прилеп, 

- Сертификат за успешно завршен курс по бизнис англиски втор степен  
издаден од Здружение Младинска мултикултурна заедница Прилеп, 

- Сертификат за успешно завршен курс по англиски јазик седми степен  
издаден од Здружение Младинска мултикултурна заедница Прилеп, 

- Certificate for passed examination level 5, London Institute of English, 
10.07.2013, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Инсолвентност, стечај и 
ликвидација на трговско друштво – легислатива и практика“, Здружение на 
правници на Република Македонија,Скопје, 01-02.12.2010 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Измените на Законот за 
парнична постапка и нивната примена“, Здружение на правници на 
Република Македонија, Скопје, 06.10.2011 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Заштита на правата од 
интелектуална сопственост“, Здружение на правници на Република 
Македонија, Скопје, 09.12.2010 година, 

- Сертификат за учество на семинар на тема: „Искуствата и дилемите во 
спроведувањето на измените и дополнувањата на ЗТД од 2010 и 2011 година 
во врска со статутите на акционерските друштва“, Здружение на правници 
на Република Македонија, Скопје, 14 март 2012 година, 

- Сертификат за учество на 69 средба на Правниците на Република 
Македонија, Охрид 24-26 октомври 2013 година, 

- Сертификат за учество на 70 средба на Правниците на Република 
Македонија, Охрид 8-10 мај 2014 година, 

- International Scientific Conference “Arbitration in the CEFTA Region – A Way 
toward Economic Development, Скопје, Р. Македонија (февруари, 2014), 

- Втора арбитражна конференција на тема: „Арбитражата во Република 
Македонија - предизвици за развој“, Стопанската комора на Македонија, 
Скопје, 15.05.2015 година, 
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- Cертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language 
Testing Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при 
Универзитетот Кембриџ, со CEFR level: B2. 

 
 

Кандидатката се јавува како автор/коавтор и на следниве објавени стручни 
трудови: 

 
1. M. Andonovski, E. Mateska, „Praktična nastava i mogučnosti za profesionalno 

usavršavanje“, XVII Skup Trendovi razvoja: “Evropa 2020: Društvo zasnovano 
na Znanju”, Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad, 
Kopaonik, 07. - 10. 03. 2011 godina, str.1-4. 

2. Е. Матеска, „Улогата на нотарите во Република Македонија при 
спроведување на оставинска постапка и составување на тестаменти“, 
Правник, Здружение на правници на Република Македонија, бр.225, јануари 
2011 гoдина, стр.52-56. 

3. Е. Матеска, „Регулатива y Републици Македонији o рангирању 
високообразовних установа“, XX Skup Trendovi razvoja, “Razvojni potencijal 
visokog obrazovanja” , Univerzitet u Novom Sadu i Fakultet tehničkih nauka – 
Novi Sad Kopaonik, 24. - 27. 02. 2014 godina, str.1-3. 

4. Е. Матеска „Потребата за ревидирање на одредбите за извршување врз 
платата и другите парични примања на должникот“, Правник, Здружение на 
правници на Република Македонија,  бр.266, јуни 2014 гoдина, стр.14-17. 

5. E.Mateska, S.Obednikovska,“Consumerism and consumer protection in the 
Republic of Macedonia”, Horizonti, University “St.Kliment Ohridski”-Bitola, 
Volume 17, Year XI, Bitola, September 2015, str.57-66. 

6. E. Ѓорѓиоска,”Предностите на арбитражата во споровите од индустриска 
сопственост”, Економија и бизнис, мај 2017, стр.62-65. 

7. Е. Ѓорѓиоска “Спорови од заштитата на интернет домен имиња”, Економија 
и бизнис, година 20, број 236, февруари 2018, стр.62-65. 

 
 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска ги има реализирано и следниве студиски 
престои: 
 

1. Студиски престој на Универзитетот Sofia Antipolis од Ница во периодот 4-
8.7.2011 во рамките на Темпус проектот SM DOCSTUD (CO39B06).  

2. Студиски престој на Правниот факултет во Марибор, при Универзитетот во 
Марибор во периодот од 21-28.03.2016 година во рамките на докторските 
студии. 

 
Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска била учесник и во следниве проекти: 

 
1. Темпус проектот: 510993-TEMPUS-1-2010-1-IT-TEMPUS-JPCR(2010-
3187/001-001): „DEVELOPING A REGIONAL JOINT DOCTORAL 
PROGRAMME IN ENTREPRENEURSHIP AND SMES MANAGEMENT FOR 
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THE WESTERN BALKAN COUNTRIES“ (DOCSMES). Партнери на проектот: 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Italy (UNIBO); University 
"St.Kliment Ohridski" Bitola, Republic of Macedonia (UKLO); Universitat Autonima 
de Barcelona, Spain; University of Nice, France; South East European University, 
Republic of Macedonia; University of Tirana, Albania; Agricultural University of 
Tirana, Albania and Dardania University, Prishtina, Kosovo; Seavus dooel Skopje, 
Republic of Macedonia (SEAVUS) – Partner; Agency for Promotion of 
Entrepreneurship of the Republic of Macedonia (APPRM), Macedonian Chambers of 
Commerce, Republic of Macedonia (MCC) , Konfederata e Industrive te Shqiperise- 
Albanian Confederation, Albania (Konfindustria). 
2. Проект: „Алијанса на знаење во Еко-иновативно претприемништво за 
зголемување на конкурентноста на малите и средни претпријатија“/ „A 
knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 
Competitiveness“ (SMecoMP), во рамките на Transnational Cooperation 
Programme Interreg Balkan-Mediterranean. Партнери во проектот се: Agency for 
Promotion of Entrepreneurship, Bulgarian Industrial Association, Union of the 
Bulgarian Business; Cypriot Enterprise Link; Cyprus University of Technology; 
Federation of Industries of Northern Greece; Trakia University - Stara Zagora, 
University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Faculty of Economics-Prilep. 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Комисијата со внимание ја разгледа пријавата, документите и прилозите 
доставени од страна на единствениот пријавен кандидат, д-р Емилија Ѓорѓиоска и 
врз основа на истите и личното познавање на кандидатката заклучи дека таа во 
целост ги исполнува законските услови за избор во насловно звање доцент.  

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска има остварено просечен успех од 9,73 
на првиот циклус на студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“-Скопје, 
просечен успех од 10,00 на вториот циклус на студии на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“-Скопје на правосудната насока: Модул А- граѓанско право. 

Кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска има научен степен доктор на науки од 
областа од која се избира, односно таа е доктор на правни науки од областа на 
граѓанско право, а предвидените испити на трет циклус на студии ги завршила со 
просечен успех 9,87. 

Имајќи ги предвид приложените списоци на објавени научни и стручни 
трудови, учеството на академски собири, учеството во проекти, како и 
реализацијата на активности од поширок општествен изнтетес евидентно е дека 
кандидатката, д-р Емилија Ѓорѓиоска како млад научен работник има значаен 
творечки опус и располага со потенцијал за научноистражувачка работа, но и со 
способност за изведување на високообразовна дејност. Кандидатката има објавено 
повеќе од четири научни труда во референтни научни публикации во последните 
пет години пред објавувањето на огласот за избор, при што најголем дел од 
трудовите се објавени во меѓународни публикации. Исто така, кандидатката 
перманентно ги надоградува и усовршува своите знаења преку учество на 
меѓународни научни собири, реализира студиски престој во странство и активно 
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учествува во меѓународни проекти. Исто така, кандидатката има повеќе годишно 
работно искуство во текот на кое остварила забележителна стручно-применувачка 
дејност. Во текот на целокупниот нејзин ангажман на Економскиот факултет – 
Прилеп, таа одговорно ги исполнува своите работни обврски и задачи покажувајќи 
високо ниво на професионалност, сериозност и посветеност.  

Кандидатката активно го користи англискиот јазик, за што поседува повеќе 
сертификати за познавање на англиски јазик, меѓу кои и меѓународно признат 
сертификат за познавање на англиски јазик - БУЛАТС (Business Language Testing 
Service) од Одделот за сертифицирање на англиски јазик при Универзитетот 
Кембриџ, со CEFR level: B2. 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации, Рецензионата комисија 
смета дека кандидатката д-р Емилија Ѓорѓиоска ги исполнува сите услови 
предвидени со Законот за високото образование, општите акти на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, и општите акти на Економскиот факултет-
Прилеп за избор во звање насловен доцент.  

Рецензионата комисија со особена чест и задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет, да ја избере кандидатката д-р 
Емилија Ѓорѓиоска  во звањето насловен доцент од областа: граѓанско право на 
Економскиот факултет - Прилеп, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола.  

 
Рецензиона комисија:  

 
 

д-р Татјана Зороска - Камиловска, редовен професор на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје с.р  

 
д-р Арсен Јаневски, редовен професор на Правниот факултет „Јустинијан 

Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје -во пензија с.р 
 

д–р Мирослав Андоновски, вонреден професор на Економски факултет –   
Прилеп, при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола 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 02.05.2018 год., со одлука број 02-502/14, формира 
Комисија за оценка на докторската дисертација на тема „Интегрирање на 
традиционалните и современите пристапи во стратегискиот маркетинг за 
зголемување на конкурентноста на организациите“ од кандидатот м-р Дијана 
Дамевска, во состав: 

1. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економски факултет – Прилеп, 
2. д-р Каролина Илиеска, ред. професор  на Економски факултет – Прилеп, 
3. д-р Јован Стојаноски, ред. професор  на Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид, 
4. д-р Снежана Обедниковска, вон. професор на Економски факултет – 

Прилеп, 
5. д-р Гоце Менкиноски, 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 Дијана Дамевска е родена на 09.09.1986 година во Битола. 

Основното и средното образование го завршила во Битола. 
Во 2005 година се запишала на додипломските студии на Универзитетот 

Св.Климент Охридски - Битола, Економски факулетет - Прилеп на насоката бизнис 
и економија и истите ги завршила во 2009 година. Во истата година се запишала на 
постдипломски студии на Економскиот факултет - Прилеп и во 2012 година се 
стекнала со дипломата магистер по маркетинг менаџмент.  

Во 2011 година се здобива со диплома за педагошка доквалификација на 
Педагошкиот факултет во Битола.  



10 
 

 

Истражувањата во полето на науката и добивањето научни сознанија за 
областа која е во  делокругот на нејзините интереси претставувале императив и 
голем предизвик што ја иницира желбата во 2013 година да го продолжи 
образованието на третиот циклус на студии на Економскиот факултет - Прилеп, на 
насоката маркетинг. Мобилноста ја реализира во период од 24.112015 до 11.12.2015 
на Технички факултет во  Бор, Универзитет во Белград,  Србија. 

 
Во периодот јуни 2008 до септември 2010 год., следствено, работела како 
практикант во: З.Д. Колега Дооел – Битола, НЛБ.Тутунска Банка АД Скопје и 
Хотел Молика – Битола. Од јуни до август 2011 год., работела како деловен 
секретар во Цермат ДОО – Битола. Потоа, од февруари до април 2012 год., 
работела како практикант, а од мај 2012 год. до септември 2013 год. како волонтер 
во ЈЗУ.Клиничка Болница – Битола. Исто така, од септември 2012 год. до мај 2013 
год. работела како стажант во Бизнис Академија Смилевски. Од февруари 2013 год. 
е аналитичар во БАС Институт за Менаџмент, БАСИМ Битола. Исто така, од мај 
2013 год. е предавач во Бизнис Академија Смилевски, БАС Скопје.  
Таа активно зборува англиски а го познава и германскиот јазик. Исто така, активно 
ги користи компјутерски пакети: Microsoft Office и SPSS. 
 
 
Научно-истражувачка дејност 
 

Во рамките на своето едукативно надоградување и нучноистражувачка 
дејност, кандидатот зема акивно учество на повеќе меѓународни научни 
конференции и симпозиуми, обуки и трибини: 

-  Четврта меѓународна научна конференција - Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент 
Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Битола, ноември, 2016; 

- Конференција организирана од здружение на граѓани CEFE Македонија, 
Улогата на локалните власти во поддршката на младинското 
претприемништво како алатка за економски развој и вработување, дел 
од проектот „Дијалог помеѓу младите луѓе и креаторите на политики“, 
Битола, 27-29 октомври 2016, Хотел Епинал; 

- Говорник на трибина, тема: Маркетинг менаџмент, Четвртата Балканска 
Колонијада на Ракотворци Битола, Битола, август, 2016, Битолска магаза; 

- International Scientific Conference, Knowledge Based Sustainable Economic 
Development ERAZ 2016, Association of Economists and Managers of the 
Balkans – UdEkoM Balkan, Belgrade, Serbia, Faculty of Business Studies, 
Mediterranean University - Podgorica, Montenegro, University of National and 
World Economy - Sofia, Bulgaria, Faculty of Commercial and Business Studies 
Celje, Slovenia, Beograd, June, 2016; 

- Организатор и говорник на трибина, на тема:  Кариерниот центар за нас, 
во соработка со претставници од АВРМ и Бизнис Академија Смилевски, 
БАС Скопје, Битола, мај, 2016; 
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- Бизнис семинар, Зголемување на продажбата и намалување на 
трошоците со помош на интернет, Nova Solutions, B2EM Consulting, 
Битола, март 2016; 

- First International Scientific Conference, Challenges of the modern 
organizational sciences an management, FAMA College, Economic Faculty, 
Pristina, Kosovo, September, 2015; 

- Четврт симпозиум со меѓународно учество, Менаџментот и современите 
практики, БАС Институт за менаџмент Битола, Бизнис Академија 
Смилевски БАС Скопје, април 2015, Хотел Порта;  

- Трета меѓународна научна конференција, Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент 
Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Београдска Пословна 
Школа, Битола, 24-25 октомври, 2014; 

- Трет Симпозиум, Менаџментот и современите практики, БАС Институт за 
менаџмент Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Скопје, април 
2014, Хотел Порта; 

- Прв симпозиум, Регионална економска соработка во процесот на 
глобализацијата, Државен универзитет во Тетово, Економски факултет, 
Тетово, Декември, 2013; 

- Втора меѓународна научна конференција, Современите менаџерски 
предизвици и организациските науки, БАС Институт за менаџмент 
Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Bulent Ecevit University, 
Turkey, Битола, 01-03 октомври, 2013; 

- Говорник и водач на трибина на тема: Интегрирано маркетиншко 
комуницирање, Бизнис Академија Смилевски БАС, Скопје во соработка со 
универзитетот ,,Поинт Парк”, Питсбург, Сојузна американска држава 
Пенсилванија, Битола, jуни, 2013; 

- Втор Симпозиум, Менаџментот и современите практики, БАС Институт 
за менаџмент Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Струмица, 
април, 2013; 
 
Како резултат на научноистражувачката дејносот на м-р Дијана Дамевска, 

произлегуваат следниве објавени трудови: 
- Дамевска.Д., Петровска.К., ,,Управување со нематеријалниот капитал во 

насока на зголемување на организациската ефективност”, Четврта 
меѓународна научна конференција, ,,Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки” ,Зборник на трудови - БАС Институт за менаџмент 
Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Битола, ноември, 2016, 
ISBN978-608-4729-06-8; 

- Damevska.D., Kocoska.M., “Analysis of the attractiveness of the market at 
macro level”, International Scientific Conference”, ,,Knowledge Based 
Sustainable Economic Development-ERAZ 2016”, Conference proceedings - 
Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan, 
Belgrade, Serbia, Faculty of Business Studies, Mediterranean University - 
Podgorica, Montenegro, University of National and World Economy - Sofia, 
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Bulgaria, Faculty of Commercial and Business Studies Celje, Slovenia, Beograd, 
June, 2016,  ISBN 978-86-80194-03- 5, pp.372-380; 

- Kochoska.M., D.Damevska., “Marketing on social media”, XII International 
May Conference on strategic management, Book of proceedings, 28-30 May, Bor, 
R. Serbia, 2016, IMKSM 16, ISBN: 978-86-6305-0426, pp.721-731; 

- Kochoska.M., D.Damevska., “MILLENNIALS: The new generation of 
consumers-challenges and opportunities” , The International Journal of Recent 
Research in Arts and Sciences, Book of proceedings, МIT University, Skopje, 
May, 2016, Vol.5, ISSN: 1857-8128; 

- Damevska.D., Tasevska.G., “An organization with recognizable organizational 
cultute and social responsibility”, HR konferencija -,,Savremeni trendovi i 
kvalitet u upravljanju ljudskim resursima”, Zbornik radova, Beograd, 2015; 

- Damevska.D., “The role of fiscal policy in Macedonia and its impact on the 
domestic economy”, First International Scientific Conference - ,,Challenges of 
the modern organizational sciences an management”, Book of proceedings -
FAMA College, Economic Faculty, Pristina, Kosovo, September, 2015; 

- Дамевска.Д., ,,Компатибилноста на понудата и побарувачката на 
компетенции на пазарот на труд, како услов за поголема 
вработливост”, Четврт симпозиум со меѓународно учество - ,,Менамџентот 
и современите практики”, Зборник на трудови - Бизнис Академија 
Смилевски, БАС Институт за менаџмент Битола, Скопје, април, 2015, ISBN 
978 – 608 – 4690 – 09 - 2, ISBN 978 - 08 - 4729 - 04 - 4, стр.92-102; 

- Дамевска.Д., ,,Примената на моделот Customer based brand equity во 
контекст на позиционирање на ново детско списание”, Трета 
меѓународна научна конференција - ,,Современите менаџерски предизвици 
и организациските науки”, Зборник на трудови - БАС Институт за 
менаџмент Битола, Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, Београдска 
пословна школа, Битола, октомври, 2014, ISBN 978 - 608 - 4729 – 03 – 7, 
UDK: 658.626:658.89]:070.489-053.2(497.7), стр.222-234; 

- Ivanovska.А., Damevska.D., “Role of integrated marketing communications in 
education”, TEACHER, International journal, Bitola, 2014, University “St. 
Kliment Ohridski“ Faculty of Education – Bitola, Bitola, December 2014, Vol.7, 
ISSN 1857 - 8888 (online), ISSN 1409 – 6870 (print), pp.242-245; 

- Damevska.D., Ivanovska.I., ”Through green economy to renewable energy 
resources” , FOURTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL 
RESOURCES MANAGEMENT,  Proceedings, Zaječar, Serbia, 31 May - 1 June 
2014, ISBN: 978-86-84763-04-6, pp.63-68; 

- Дамевска.Д., ,,Компетенциите на кандидатот за работа како предуслов 
за ефективно извршување на работата”, Трет симпозиум со меѓународно 
учество - ,,Менаџментот и современите практики”, Зборник на трудови - 
Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, БАС Институт за менаџмент 
Битола, Битола, април, 2014, UDK: 331.108.37:159.95, pp.128-133; 

- Ристевска.Н., Дамевска.Д., ,,Успешното планирање и управување со 
кариерната патека како можност за обезбедување на квалитетно 
работно место”, Трет симпозиум со меѓународно учество - ,,Менаџментот и 
современите практики”, Зборник на трудови - Бизнис Академија Смилевски 
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БАС Скопје, БАС Институт за менаџмент Битола, Битола, април, 2014, 
UDK: 331.548, стр.115-118; 

- Дамевска.Д., Наумовски.Н., ,,Со намалувањето на јазот помеѓу понудата 
и побарувачката на труд кон поголема вработливост во ИТ секторот”, 
Трет симпозиум со меѓународно учество - ,,Менаџментот и современите 
практики”, Зборник на трудови - Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, 
БАС Институт за менаџмент Битола, Битола, април, 2014, UDK: 
331.522:004(497.7), стр.205-209; 

- Дамевска.Д., Тасевска.Г., ,,Вложувањата во човечките ресурси, 
предуслов за одржлив економски развој”, Прв симпозиум за Регионална 
економска соработка во процесот на глобализацијата, Зборник на трудови, 
Универзитет, Тетово Декември, 2013; 

- Damevska.D., Tasevska.G., “Investments in human resources-precondition for 
tenable economic development”, Economic Vision, International Scientific 
Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism, 
Vol. 1 No. 1-2, Tetovo, 2014, ISSN 1857 9566 (Print), UDC: 
332.146.2:005.963.1, pp. 73-79; 

- Дамевска.Д., ,,Ефектите од задоволството од работата помеѓу 
вработените во јавното здравство” Втора меѓународна научна 
конференција - ,,Современите менаџерски предизвици и организациските 
науки”, Зборник на трудови - БАС Институт за менаџмент Битола, Бизнис 
Академија Смилевски БАС Скопје, Bulent Ecevit University – Zonguldak, 
Turkey, Битола, ноември 2013, ISBN 978-608-4729-013, UDK: 
331.101.32:614.2(497.7), стр.313-321; 

- Дамевска.Д, ,,Брендот како иновативна водечка доктрина во функција 
на создавање на одржлива конкурентност”, Втор симпозиум со 
меѓународно учество - ,,Менаџментот и современите практики”, Зборник на 
трудови - Бизнис Академија Смилевски БАС Скопје, БАС Институт за 
менаџмент Битола, Струмица, април, 2013, ISBN 978-608-4690-04-7, стр.39-
42; 

- Дамевска.Д., ,,Градењето на силни брендови-основна детерминанта за 
креирање на одржлива конкурентност на македонските компании”, 
магистерски труд – Универзитет ,,Св.Климет Охридски” Битола, Економски 
факултет - Прилеп, Прилеп, 2011, UDK: 
58.114:[339.137.2:659.126(497.7)(043.2); 
 

Анализа и коментар на докторската дисертација 

 

Бизнисот денес се реализира во континуирано сложени и несигурни услови 
кои влијаат врз организациите да создаваат ефикасни стратегии за настап на 
динамичниот пазар. Притоа, мерењето на изведбата на организациите станува 
популарен концепт во стратегискиот маркетинг а  управувањето со развојот на 
организацијата се поврзува со маркетинг активностите што е неопходно да се 
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поддржуваат, имплементираат и подобруваат.  Стратегискиот маркетинг е процес 
составен од анализирање на факторите од окружувањето, анализа на конкурентите 
и бизнис факторите што влијаат врз организацијата и нејзините делови 
идентификувајќи пазарни можности и закани и предвидувајќи идни трендови во 
областите во интерес на организацијата и учествувајќи во поставување на цели и 
формулирање организациски стратегии. 

Покрај трaдиционалните пристапи во стратегискиот маркетинг, современите 
маркетинг пристапи денес овозможуваат сегментирање и позиционирање на 
пазарите, диференцијација на понудата и создавање поголема конкурентност. 
Современите пристапи на статегискиот маркетинг односно е-маркетингот се 
прилагодуваат кон специфичните потреби на пазарот со постојани ажурирања, 
реагирајќи на постојано променливите вкусови и интереси на пазарот, кои се 
менуваат и еволуираат со текот на времето во насока на создавање на конкурентска 
предност. Конкурентската предност е ситуација каде што организацијата е 
способна да ги креира или подобрува своите производи или услуги  и да ги прави 
подобри во однос на производите и услугите на конкуренцијата. При тоа, 
одржливата конкурентска предност и помага на организацијата да излезе во 
пресрет на промените во средината и да остане успешна и во иднина а создавање на 
долгорочна конкурентска предност е скапа и тешка за имитација од конкурентите. 
Таа носи многу придобивки, имајќи предвид дека  е моќен извор за постигнување 
на супериорна изведба и создава долгорочна вредност за организацијата. 

Од овој аспект, оваа докторска дисертација е од големо значење што 
овозможува согледување и интегрирање на традиционалните и современите 
пристапи во стратегискиот маркетинг во насока на зголемување на конкурентноста 
на организациите. 

Докторскаат дисертација е претставена во два дела со по три глави, коишто 
методолошки се конципирани и меѓусебно логички и научно компонирани. Првите 
три глави од првиот дел спаѓаат во доменот наменет за теортски приказа на 
истражувањето. Останатите глави од втириот дел, пак, се во доменот на 
истражувачкиот дел на трудот, односно истражувањето и анализата на добиените 
информации од истражувањето.  

Во воведниот дел, кандидатката методолошки ги дефинира причините, 
проблемите и значењето на своето истражување и тоа преку согледување на 
оправданоста на ова истражување, во коешто го дефинира и предизвикот и 
придобивките на истражувањето. Во овој дел, многу прецизно и јасно е дефиниран 
предметот на истражувањето, главниот проблем  и специфичните проблеми на кои 
ќе биде фокусирано истражувањето. Кандидатката, исто така, концизно ја 
дефинира главната цел на истражувањето. Имено, главна цел е да се утврди во 
колкав степен организациите од различни индустрии и сектори во Република 
Македонија го применуваат стратегискиот маркетинг за подобрување на нивната 
конкурентност, со посебен акцент на комбинирање на традиционалниот 
стратегиски маркетинг со современите тгрендови во стратегискиот маректинг 
менаџмент. Во тој контекст, таа, на крајот во воведниот дел, има јасно дефинирано 
и 5 посебни цели на истражувањето.  
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Во првата глава од првиот дел, акцентот  е ставен на стратегискиот 
маркетинг менаџмент, неговите специфични компопоненти, потреба во 
органзиациите и улогата на глобалниот пазар, како и на меѓународниот маркетинг 
мренаџмент и неговата улога во организациите и маркетинг ориентираната 
организиација во ерата на интернетот. Притоа, преку ставовите и мислењата на 
авторите кои се занимаваат со оваа проблематика се елаборирани разликите помеѓу 
стратегискиот маркетинг, тактичкиот маркетинг и маркетингот воопшто. Исто така, 
се анализирани фазите на имплементација на стратегијата како на 
традиционалните, така и на современите маркетинг практики. На крајот од оваа 
глава,  кандидатката ја претставува интеграцијата на традиционалните и 
совремнени пристапи во стратегискиот маркетниг, елаборирајќи за новите 
трендови во е-маркетинг и маркетинг стратегијата за 21 век.   

Втората глава од првиот дел е посветена на пристапите за определување на 
конкурентноста на органзиациите во Република Македонија. При тоа, се 
претставени теоретските аспекти на концептот на конкурентност, конкурентската 
предност на организациите на глобалниот пазар, факторите на маркетинг 
окружувањето кои влијаат врз конкурентноста на организациите, факторите на 
конкурентноста на организациите и индикатори за нивно мерење, како и IT 
(information technology) конкуренската предност. Во таа смисла, се објаснува 
управувањето со конкурентската предност, однесувањето на организациите за 
обезбедување и одржување на конкурентската предност. Исто така, се 
образложуваат факторите на макроокружувањето и микроокружувањето кои 
влијаат на одржување и развој на конкурентската предност на органзиациите. На 
крај од оваа глава, се претставени  финансиските индикатори, индикаторите за 
мерење на задоволството на потрошувачите, индикаторите на организациските 
процеси и индикаторите за иновации и учење, кои ја покажуваат не само тековната 
конкурентност на организацијата, туку го  откриваат  и  идниот  развоен  
потенцијал  за конкурентноста на  организацијата. 

Во третата глава од првиот дел е прикажана врската помеѓу стратегискиот 
маркетинг и конкурентноста, односно, влијанието на имплементацијата на маркетинг 
стартегијата на зголемување на конкурентноста, што всушност е поврзана со целта на 
овој труд.  Во таа смисла, се потенцира значењето од вреднување на маркетинг 
стратегијата, односно, конципирањето и развојот на маркетинг информациските 
системи, системите на маркетинг планирање, системите за мерње и оценка на маркетинг 
перформансите (МРМ и МРА системи), како и развојот на концептите на маркетинг 
контролата и ревизијата. Исто така, во оваа глава,  докторантката разработува модел за 
зголемување на конкурентноста, при што ја елаборира поврзаноста на организациската 
структура и архитектура, примената на маркетинг концептот на нематеријалниот 
капитал и концептот на SDM(Strategic Digital Marketing) со зголемувањето на 
конкурентноста. Со тоа, се  прикажува интеграцијата на современите и традиционалните 
маркетинг концепти со крајна цел зголемување на  конкурентноста кај организациите од 
различни индустрии и дејности во Република Македонија.  

Во четвртата глава (втор дел) е образложено истражувањето, проблемот на 
истражувањето, предметот како и целите на истражувањето. Исто така, егзактно се 
дефинирани работните хипотези, една главна хипотеза и три посебни хипотези на 
истражувањето. Потоа, се образложени методите и техниките за собирање на 
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податоците на истражување, методите и техниките за анализа и обработка на 
добиените податоции од емпириското истражување. 

Во петтата глава (втор дел) кој се однесува на аналза на резултатите од 
истражувањето се презентирани и објаснети добиените резултати од извршеното 
емпириско истражувањето. Имено, детално е претставена анализата и 
интерпретацијата на добиените резултати за: примената на стратегискиот 
маркетинг менаџмент (традиционален и современ) во организациите на Република 
Македонија, организациските индикатори за конкурентската предност на 
организациите во Република Македонија, системите за маркетинг планирање и 
мерење на маркетинг перформансите во оргазниациите на Република Македонија, 
како и односот и поврзаноста на анализираните резултати од стратегискиот 
маркетинг менаџмент со анализираните резултати на конкурентноста во 
органзиациите во Република Македонија. При тоа, кандидатката доста успешно ги 
користи методите на дескриптивната анализа, графичката презентација, 
корелационата и регресиона анализа, факторската анализа како и статистичко 
заклучување со примена на непараметарско тестирање на однапред дефинираните 
хипотези. Како поддршка во обработката на податоците кандидатката користи 
статистичкиот пакет SPSS, a добиените резултати детално ги интерпретира и 
објаснува. Со тоа таа ја компелтира квантитативната со прецизна и значајна 
квалитативна анализа при што ни нуди значајни информации и знаење за 
влијанието на традиционалчните и современите пристапи во стратегискиот 
менаџмент врз конкурентноста на организациите. 

Шестата и последната глава (втор дел) се однесува на заклучокот и 
предложените препораки кои произлегуваат од истражувањето, односно како со 
интегрирањето на традиционалните и современите пристапи во стратегискиот 
маркетинг се зголемува конкурентноста на организациите. Имено, кандидатката на 
основа на исцрпните научни анализи кои ги направила, дава издржани, научно 
фундирани заклучоци, предлага модел за максимизирање на конкурентноста во 
органзиациите на Република Македонија преку интегрирање на традиционалните и 
современите концепти во стратегискот маректинг во органзиациите на Република 
Македонија. Врз основа на ова истражување, таа заклучува дека: во добар дел од 
организациите не постои маркетинг сектор, а онаму пак каде постои тесно се 
соработува со топ менаџментот, најголемиот број од органзиациите самостојно ги 
органиозираат маркетинг активностите, органзиациите кои имаат импелемнтирано 
маркетинг стратегии знаат успешно да ги применуваат, најчесто ги применуваат 
стратегиите со ниски трошоци и стратегиите на диференцијација, на пазарот 
пристапуваат најчесто со директен и дигитален маркетинг како и економска 
пропаганда, најголема доверба од маркетинг тактиките им даваат на WEB страните, 
On-line промоциите и унапредување на продажбата, од маркетинг перформанисте 
најмногу користат активности на социјални мрежи, маркетинг кампањи и 
стратегиски маркетинг, имаат недоволна имплементираност на маркетинг 
стратегијата на меѓународно ниво, недоволни настапи на меѓународни пазари и 
имаат свој претпознатлив бренд и посветуваат големо внимание на бренд 
капиталот и стратегијата.  

Исто така, кандидатката заклучува дека, конкурентската предност на 
организациите треба да се бара преку квалитеот на понудата, пониските цени и 
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зголемената продажба; конкурентското ривалство има најголемо влијание на 
конкурентноста на организациите, иако не се исклучува влијанието и на други 
фактори (профитабилност, раст на пазар и микро и макро опкружување);  кај 
поголемиот број на организации евидентно е намалувањето на вкупната 
задолженост, бројот на рекламации, настапот на саеми, како и во поврзаноста 
помеѓу маркетингшката стратегија и организациската стратегија во однос на 
последните три години; евидентирано е зголемување од мали размери во неколку 
сегменти во органзиациите: вкупната актива, квалитетот на производите/ услуги, 
квалитетот на бизнис процентот, примената на ИТ технологии, како и бројот на 
квалификуватата работна сила во однос на последните три години; присутно е 
задоволство од односот и знењето на вработените во организациите, меѓутоа 
постои незадоволство од честите промени на пазарните цени кои редовно се во 
пораст; организациите никогаш не користеле или многу ретко користеле системи за 
маркетинг планирање и мерење на маркетинг перформанси во оразнизациите; 
организациите немале или многу ретко користеле придобивки од маркетинг 
инфирмациски систем, што се однесуваат на собирање информации за постојаните 
и потенцијалните конкуренти, добавувачи и потрошувачи; никогаш или ретко 
користеле системи за маркетинг планирање.  
Констатација и предлог 

 
Врз основа на претходно дадената анализа и коментари на докторската 

дисертација се констатира дека кандидатката, м-р Дијана Дамевска, реализирала 
студиозно и темелно истражување на традиционалните и современите пристапи во 
стратегискот менаџмент и нивното значење за зголемување на конкурентноста на 
органзиациите што резултира со предлог модел за максимизирање на 
конкурентноста,  а тоа всушност беа и поставенита цели за истражување во 
докторската дисертација, на тема: „Интегрирање на традиционалните и 
современите пристапи во стратегискиот маркетинг за зголемување на 
конкурентноста на организациите“, 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 Дијана Дамевска, на тема 
„Интегрирање на традиционалните и современите пристапи во стратегискиот 
маркетинг за зголемување на конкурентноста на организациите“  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 Дијана Дамевска, на тема: „Интегрирање на 
традиционалните и современите пристапи во стратегискиот маркетинг 
за зголемување на конкурентноста на организациите“; 
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 се определува Комисија за одбрана на докторската дисертација, којашто ќе 
ја закаже и организира јавната одбрана. 

 
Прилеп, 28.06.2018 година. 
 

Комисија за оценка на докторска дисертација, 
 

1. д-р Коста Сотироски, ред. професор на Економски 
факултет – Прилеп, с.р. 

 

2. д-р Каролина Илиеска, ред. професор  на Економски 
факултет – Прилеп, с.р. 

 

3. д-р Јован Стојаноски, ред. професор  на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, с.р. 

 

4. д-р Снежана Обедниковска, вон. професор на 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 

 

5. д-р Гоце Менкиноски, ред. професор на Економски 
факултет – Прилеп, с.р. 
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До 
Наставно научниот совет  
Економски факултет – Прилеп 

 
 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација 
 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата 
седница одржана на ден 06.06.2018 година, со одлука број 02-705/6, формира 
Комисија за оценка на докторската дисертација поднесена од кандидатот м-р 
Марија Мидовска Петкоска, на тема: „Моделирање на систем за мерење, 
симулација и предвидување на организациските перформанси во компаниите од 
прехранбената индустрија во Република Македонија“, во состав: 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 
“Св. Климент Охридски“ Битола 

2. Проф. д-р  Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 
“Св. Климент Охридски“ Битола 

3. Проф. д-р Божидар Лековиќ, Економски факултет - Суботица, Универзитет 
во Нови Сад 

4. Проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска , Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола 

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

 
Врз основа на член 51 и 53 од Правилникот за единствените основи за 

организирање на последипломски и докторски студии и стекнување со докторат на 
науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски-Битола”, Комисијата  до 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп го поднесува 
следниов: 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј    
                                        

 
1.Биографски податоци за кандидатката 
 
Кандидатката м-р Марија Мидовска Петкоска е родена на 19.02.1988 

година во Прилеп. Таа се стекнала со средно образование во ДСЕУ „Кузман 
Јосифоски Питу“, Прилеп, а дипломирала на Економскиот факултет во Прилеп, 
Универзитет Св. Климент  Охридски - Битола во 2010 година. Своето образование 
го продолжила на втор циклус студии на Економски факултет Прилеп, каде се 
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стекнала со звање магистер по маркетинг менаџмент во 2012 година со одбрана на 
магистерскиот труд под наслов „Дизајнирање ефективни стратегии за 
корпоративно брендирање и бренд-портфолио стратегии – предуслов за креирање 
бренд-капитал„. Во учебната 2012/13 година се запишала на трет циклус студии 
на Економскиот факултет - Прилеп при Универзитетот „Св. Климент Охридски“, 
Битола, на студиската програма Mенаџмент. Своето образование паралелно го 
надоградувала со посетување на голем број семинари, обуки и конференции, меѓу 
кои се истакнуваат посетувањето на курс по Интегрирани маркетинг комуникации 
кај проф. Роберт Лаутерборн од Универзитетот во Северна Каролина, активно 
учество на конференција на најпознатиот експерт за продажба Том Хопкинс како 
и многу други работилници. Во текот на своето образование има изработено 
голем број на семинарски работи и истражувачки трудови. 

Кандидатката Марија Мидовска Петкоска, се стекнала со практично 
искуство преку реализација на практична работа во Халк Банка филијала Прилеп 
и Стопанска банка А.Д.Скопје. Исто така краток период има посетувано 
практична работа и во текстилната фабрика Комфи ангел во Прилеп каде се 
стекнува со работно искуство во делот на продажбата и маркетингот. Од 2011 
година е ангажирана како демонстартор на катедрата за маркетинг менаџмент на 
Економски факултет Прилеп, каде има одржувано вежби по неколку предмети од 
областа на маркетингот и менаџментот и добива можност своето стекнато знаење 
да го пренесе на студентите од различни години. Во периодот од септември 2012 
до јуни 2015 години, активно била вклучена во реализацијата на Темпус проектот 
Доцсмес со што се стекнува со големо искуство во работењето со меѓународни 
проекти. Моментално работи како администратор на испити и референт за трет 
циклус студии на Економскиот факултет Прилеп.  

Таа флуенетно го владее англискиот јазик (потврдено со TOEFL internet 
based-testing) и има одлични познавања од информациско-комуникациските 
технологии, особено од: напредно познавање од Microsoft Office програмите, како 
и некои on-line апликации.  

Таа поседува и други вештини и способности, и тоа: комуникативност, 
организациски вештини, одговорност, навремено извршување на работните 
обврски и задачи, оптимизам, тимска работа, иновативност, инвентивност, 
флексибилност, посветеност на работни задачи, упорност, трпеливост, 
континуирано надоградување на знаењето. 

Таа има реализирано студентска мобилност на Економскиот факултет во 
Суботица, Универзитет во Нови Сад, Србија во декември 2014 година, каде има 
остварено контакти и консултации со професори од областа на Менаџментот на 
перформанси кои со своето знаење во голема мера и помогнале при 
подготвувањето на пријавата за изработка на докторската дисертација.  

Кандидатката има учествувано на неколку меѓународни научни 
конфернции и има објавено научни трудови во различни меѓународни научни 
списанија меѓу кои би ги истакнале: 
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 Еlectronic agreements as act in the development of electronic trade, prof. 
PhD. Miroslav Andonovski, MA Karolina Shukuroska and MA Marija 
Midovska Petkoska, IBANESS Conference Series – Tekirdag / Turkey, March 
24-25, 2018 

 Re-accreditation - need or another birocracy procedure, XXIV skup trendovi 
razvoja, Digitalizacija visokog obrazovanja", Kopaonik, 21. - 23. 02. 2018. 

 “Selecting KPI for SMEs and Designing A Performance Measurement 
Framework“, IBANESS Conference Series – Prilep / Republic of 
Macedonia, October 28-29-30, 2016 

 “Performance management as concept for alignment of the operational 
performance and long term strategy – the case of Macedonian companies“, 
Marija Midovska Petkoska PhD student, Gjorgji Mancheski PhD,  21th 
International Scintific Symposium, , Strategic Management and decision 
support systems in Strategic Management, Proceeding May 2016 

 “E-crm as a concept for enhancing customer loyalty (case study – mobile 
operator Vip, Republic of Macedonia) “, Midovska M., Nakovska M., 20th 
International Scientific Conference SM 2015 Strategic Management and 
Decision Support Systems in Strategic Management, Subotica, Maj 2015  

 “Analysis of the software market in the Republic of Macedonia“, Здравески 
Д. Мидовска М, Horizons International scientific journal series B, Aвгуст 
2014, 

 “The role of brand-equity in strategic brand management“ Меѓународна 
конференција Менаџмент и организациски предизвици, Бизнис 
Академија Смилиевски, Битола 2012 

 ”International marketing and promotion as his instrument”, University of 
Novi Sad, Techical faculty “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, AIIT меѓународна 
конферецнија, Октомври 2012 

 “Corporate brand strategy and management with key stakeholders of 
companies”, International conference :South-East European Countries 
towards European Integration, Faculty of economics Elbasan, Albania 

 “Integrating the brand management concept in companies as a condition for 
competitive advantage of global market”,  International conference: 
Globalization, Development, Public Policy & Management: An business 
development perspective”, Prishtina, Kosovo 

 “The role of the  employment  agencies in decreasing of unemployment in 
the Pelagonian region” Меѓународна конференција “Миграцијата и 
пазарот на труд” – Крушево, Oктомври 2012. 

Анализа и коментар на докторската дисертација 

Докторскиот труд на кандидатката м-р Марија Мидовска Петкоска 
претставува самостоен научен труд кој се состои од 6 делови, структурно и логички 
поврзани. 
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Во првиот дел од докторскиот труд презентирана е методолошката рамка на 
истражувањето. Во овој дел јасно се дефинирани предметот и проблемот на 
истражување како и специфичните подпроблеми кои произлегуваат од него. Па 
така како главен проблем од кој се поаѓа во ова истражување е тоа што 
менаџментот на перформанси, односно проблемот за мерење, управување и 
предвидување на организациските перформанси не е доволно или воопшто не е 
примент во работењето на компаниите во Република Македонија. Во овој дел 
кандидатката на многу прецизен начин ги дефинирала и целите на истражување. 
Главна цел на истражувањето е да се креира адаптибилен модел што ќе се користи 
за мерење, симулација и предвидување на организациските перформанси во 
компаниите од прехранбената индустрија во Република Македонија. 
Проблематиката на креирање и имплементација на моделот за мерење, управување 
и предвидување на перформансите е мултидисциплинарена и како таква е 
третирана од страна на кандидатката. Кога ќе се земат во предвид сите фактори кои 
влијаат врз перформансите се заклучува дека значењето на моделот е повеќекратно. 
Покрај главната цел дефинирани се и 7 специфични цели на истражувањето. На 
крај поставена е главната хипотеза и поединечните хипотези. Исто така тука се 
поместени и научните методи кои се фундамент во истражувањата во докторската 
дисертација и кои се користени за собирање, анализа и донесување на соодветни и 
меродавни заклучоци. 

Во вториот дел од докторскиот труд таа многу успешно направила осврт на 
суштинските теоретски ставови и елаборации кои се однесуваат на мерењето, 
управувањето и предвидувањето на организациските перформанси со користење на 
вредна релевантна литература. Организациските перформанси се едни од 
најважните криетеруми за оценка на организациjата и нејзините активности. 
Мултидимензионалноста на организациските перформанси претставува проблем 
при нивното мерење и пронаоѓање на соодветни индикатори и начини за мерење. 
Полето за мерење на перформанси е многу широко и голем број на автори од 
различни дисциплини имаат придонес кон истото. Во овој дел подетално се 
разгледани суштинските стојалишта на поголем број клучни автори од областа на 
менаџментот на перформанси, со посебен акцент на мерењето на организациските 
перформанси. Издвоени се главните карактеристики на перофрмансите и начинот 
на нивно мерење. Исто така во овој дел анализирани се и системите за мерење на 
перформансите. Системите за мерење перформанси се дел од процесот за 
управување со перформансите и донесување одлуки од страна на менаџерите за 
подобрување на перформансите во компанијата. Во овој дел многу прецизно се 
дефинирани нивните карактеристики, како и причините за потребата од нивна 
имплементација и примена во компаниите. Особено е потенцирано нивната 
задолжителна интеграција со останатите системи во компаниите, особено со 
Enterprise Resource Planning  (ERP) кое претставува интегрирано управување со 
основните деловни процеси, често во реално време и со посредство на софтвер и 
технологија. Посебно место заземаат различните пристапи при дефинирањето на 
концептот на менаџментот на перформанси со цел да се добие прегледност на 
основните карактеристики на процесот на мерење и менаџмент на организациските 
перформанси. Менаџментот на перформанси е комплексен и го опфаќа секое ниво 
на бизнисот почнувајќи од развојот на стратегијата до управување со 
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индивидуалните вработени. Тој е стратегиски и интегриран пристап за остварување 
на одржлив успех на компанијата преку подобрување на индивидуалните и 
групните перформанси, а исто така и развој на способностите и капацитетите на 
тимовите и индивидуите. Менаџментот на перформанси како процес е closed loop 
control system кој ја рапсоредува стратегијата и политиката, и обезбедува повратни 
информации на ралични нивоа со цел да управува со перформансите на бизнисот. 

Во третиот дел таа ги презентира главните модели за мерење на 
организациските перформанси кои постојат во теоријата и кои се користени од 
страна на комапниите во пракса. Таа прави компаративна квалитативна и 
квантитативна анализа на неколку постоечки модели за мерење на организациски 
перформанси. Па така на многу јасен и концизен начин анализирани се следните 
модели: 

 
1. The Performance Measurement Questionnaire (PMQ) 
2. The Balanced Scorecard (BSC) 
3. The Integrated Performance Measurement System (IPMS) 
4. The Performance Prism (PP) 
5. The EFQM Excellence Model 

 
Таа во овој дел исто ги поместила и основните продобивки и недостатоци од 

претставените модели преку еден критички и аналитички пристап. Сите 
анализирани модели обезбедуваат преглед на организациските перформанси од 
различна перспектива, перспектива која може да биде клучна за една 
оргнанизација, но не и за некоја друга. Дури истата методологија може да биде 
применлива во дадена компанија само во еден момент, а  не и во друг. Постоењето 
на голем број модели за мерење на органзиациски перформанси ја потврдува 
мултидисциплинарноста на проблемот  и тешкотијата да се креира еден генерален 
модел за мерење на организациски перформанси кој би одговарал за сите 
компании. Секој дод нив на свој посебен начин дава придонес кон оваа 
проблематика. Некои од моделите претставуваат надоградување на некој 
претходен. Заедничко на сите нив им е тоа што се насочени да обезбедат 
оставрување на високи организациски перформанси и обезбедување на раст  и 
конкуренска предност на компанијата на долг рок.  

 
Во четвртиот дел од докторскиот труд таа многу успешно дефинира 

сопствен модел за мерење и предвидување на организациските перформанси. Прво 
во овој дел таа го претставува истражувањето на факторите кои влијаат на 
организациските перформанси, како и потребните услуви за успешна 
имплементација и примена на моделот. Исто така таа многу релевантно и успешно 
ги претставува основите на моделот и принципот на моделирање кој го користела 
во процесот на изградба на моделот. Таа се осврнала и на компенентите на еден 
ваков модел. Самиот модел претсавува систем на функционални и меѓусебно 
поврзани компоненти. Во ова глава е претставен и процесот на имплементација на 
моделот за мерење на перформансите до кој таа самостојно дошла со користење на 
научно методолошката рамка која ја користи во докторската дисертација. 
Потребата за имплементација и примена на систем за мерење на перформанси во 
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компаниите од прехранбената индустрија во Република Макеоднија пред се е 
наметната поради динамичното и конкурентско окружување во кое работат 
компаниите. На менаџерите им се потребни точни и навремени информации за да 
можат да донесат соодветни и правилни одлуки. Креираниот модел има земено  
предвид елементи од повеќе постоечки модели и е нов начин на мерење на 
организациските перофрманси за компаниите од прехрамбенета индустрија во 
Реублика Макеоднија. При неговото креирање се земени предвид постоечките 
предизвици со кои се соочуваат овие компаниите, нивната потреба за 
имплементација и примена на систем за мерење на организацики перформанси, 
бенефитите кои би ги добиле од него, како и ограничувањата и бариерите со кои би 
се соочиле. Моделот е креиран во насока да обезбеди подобра прегледност на 
извршувањето на активностите во компанијата, да го подобри донесувањето на 
одлуки во компаниите како и да ги подобри организациските перформанси на долг 
рок, а сето тоа во насока на зголемување на приходите и бројот на потрошувачи.  

Во петтиот дел од докторскиот труд е направено тестирање на моделот 
преку студија на случај. Исто така тука се презентирани и останатите резултати кои 
се добиени од реализираното истражување на полето на мерење на перформанси во 
компаниите од прехрамбената индустраија во Република Македонија. На крај е 
направена евалуација на креираниот систем, идентификувајќи ги бенефитите кои се 
добиваат од неговата имплементација како и бариерите и предизвиците со кои се 
соочуваат компаниите во однос на овој систем. Според добиените податоци од 
истражувањето најголем дел од компаниите од прехрамбената индустрија во 
Република Македонија се мали и средни компании и поголем дел од нив 
настапуваат само на домашен пазар. Во однос на мерењето на органзиациските 
перформанси, овие компании главно користат свој метод за мерење на 
организациски перформанси со нагласување на финансиските перформанси. Во 
овој дел исто така 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. Според резултатите 
постои зависност меѓу Факторите кои влијаат врз организациските перформанси и 
бројот на поставени Клучни индикатори на перформанси. Исто така постои 
зависност меѓу видовите перформанси кои се мерат и  факторите кои влијаат врз 
органзиациските перформанси. Од друга страна пак не постои зависност меѓу 
Методите/алатките и техниките кои се користат за мерење на организациските 
перфорамнси и Факторите кои влијаат врз органзиациските перформанси. 
Понатаму, постои зависност помеѓу поврзаноста на бројот на поставени Клучни 
индикатори на перформанси и фреквенцијата на нивната промена, постои 
зависност помеѓу поврзаноста на бројот на поставени Клучни индикатори на 
перформанси и нивната промена во насока на зголемување, намалување или 
останување на истиот број и постои зависност помеѓу бенефитите кои очекуваат да 
ги добијат компаниите од примената на систем за мерење на перформанси и бројот 
на дефинирани клучни индикатори на перформансите. 
Во овој дел кандидатката има креирано композитен индекс за мерење на 
организациски перформанси со користење на соодветна научна методологија. Исто 
така успешно го извршила математичкото моделирање со помош на 
Хиевисајдовата функција. 
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Во последниот шестти дел од докторскиот труд врз основа на научните 
анализи од кандидатката се презентирани научно фундирани заклучни согледувања 
и препораки кои претставуваат сублимат од добиените резултати од спроведеното 
истражување за состојбата на полето на мерењето и управувањето со 
организациските перформанси во Република Македонија и добиените резултати од 
примената на креираниот модел за мерење и предвидување на организациски 
перформанси, поткрепени со теоретската елаборација. Во овој дел е истакнт како 
научниот придонес на овој докторски труд, така и апликативниот придонес кој го 
има истиот. Исто така се презентирани ограничувањата на кои и наидено во текот 
на истражувањето, за на крај да се антиципираат проблеми и прашања за 
понатамошни истражувања. Тестирањето на креираниот систем за мерење на 
органзиациски перформанси преку студија на случај во компанија од 
прехрамбената индустрија во Република Македонија докажа дека системот може да 
се имплементира и е применлив. Секако со одредени негови модификации од 
компанија до компанија истиот може да се адаптира и примени во различни 
компании. Креираниот комозитен индекс за органзиациски перформанси дава една 
слика за извршувањето на органзиациските перформанси на ниво на цела 
компанија. Соодветната анализа понатаму на одделните индикатори дава 
информации за извршувањето на одделните активности. Кандидатката ја потенцира 
потребата од мерење на органзиациските перформанси од повеќе перспективи и 
неминовноста од постоење на интегриран систем за мерење на  органзациски 
перформанси. 

На крај кандидатката многу концизно и јасно го потенцира научниот 
придонес на овој докторски труд. 
 
3.  Научен придонес на докторската дисертација 
 
 Главно, имајќи предвид дека мерењето на организациските перформанси е 
значајно за откривањето на аномалиите во функционирањето на компаниите и 
менаџментот со истите, како и проблемите со кои се соочуваат при мерењето, 
основниот придонес на овој докторски труд е научно фундираната методологија 
која се користи за изградба на функционален и адаптивен модел за мерење на 
организациските перформанси кој кандидатката самостојно го предложила и 
истиот е тестиран за мерење на организациските перформанси на компаниите од 
прехранбената индустрија во Република Македонија. Овој модел може да се 
користи и развива и при научно-истражувачки проекти кои ќе се реализираат од 
научната јавност, чиј предмет на интерес е конкретната проблематика, во иднина. 
Конкретно ова истражување ја потенцира потребата од задолжително анализирање 
и мерење на организациските перформанси од повеќе перспективи, земајќи во 
предвид балансиран збир од клучни индикатори на перформанси кои се 
интегрирани во еден систем. Со реализираното истражување, преку користење на 
соодветна методологија се идентификувани најчесто користените индикатори кои 
се користат од страна на компаниите од прехранбената индустрија во Република 
Македонија.  Ова истражување има свој сопствен придонес во селектирањето на 
организациските перформанси и нивно групирање во повеќе перспективи, со 
особен придонес на начинот на нивното мерење преку креирањето на системот за 
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мерење на организациски перформанси. Преку нивното мерење и анализа со помош 
на креираниот модел им се овозможува на менаџерите и останатите заинтересирани 
страни да донесат соодветни одлуки. Преку креираниот композитен индекс им се 
овозможува преку еден индикатор да добијат информација за извршувањето на 
организациските перформанси и потребата за превземање корективни мерки. 
Проблематиката за мерење на органзиациски перформанси е мултидимензионална 
и не е можно да се опфати секој нејзин аспект со едно истражување, па оттука овој 
труд дава основа за нови истражувања. Преку добиените резултати и анализарање 
на истите се поставени нови прашања кои се поврзани со организациските 
перформанси и нивното мерење кои дополнително треба да се истражат. 
Актуелноста на оваа проблематика се потврдува со постоењето на голем број 
меѓународни научни конференции и списанија кои се однесуваат на менаџментот 
на перформанси, а кандидатката дала сопствен придонес преку активно учество и 
презентација на свои научни трудови во нив. Со тоа тежината на нејзината работа е 
потврдена и од меѓународната научна фела. 
 Покрај истакнувањето на голем број сознанија поврзани со одговарањето на 
истражувачките прашања, како краен производ и придонес на докторската 
дисертација се издвојуваат и повеќе корисни препораки, со чија примена е 
направен значителен прогрес во насока на утврдување на ефектите од 
имплементацијата на систем за мерење, симулација и предвидување на 
организациски перформанси. Тоа претставува клучен поттик за реализацијата на 
оваа докторска дисертација и главните цели кои се постигнати со преземените 
истражувачки активности.  
  
 
4. Констатација и предлог 
 

Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,  
Комисијата едногласно констатира дека дисертацијата  ги исполнува условите за да 
биде подложена на јавна одбрана, и со особено задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да го прифати 
Извештајот за оценка на докторската дисертација, поднесена од кандидатот, м-р 
Марија Мидовска Петкоска под наслов „Моделирање на систем за мерење, 
симулација и предвидување на организациските перформанси во компаниите од 
прехрамбената индустрија во Република Македонија“ и да формира Комисија за 
одбрана која ќе ја закаже и организира истата. 
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Комисија за оценка  на  докторската дисертација: 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет “Св. 
Климент Охридски“ Битола с.р 

 
2. Проф. д-р  Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 

“Св. Климент Охридски“ Битола с.р 
 
3. Проф. д-р Божидар Лековиќ, Економски факултет - Суботица, Универзитет во 

Нови Сад с.р 
 
4. Проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска , Економски факултет - Прилеп, 

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

Универзитет “Св. Климент Охридски“ Битола с.р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

за оценка на докторската дисертација под наслов 

„Ефекти од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење 
платежни картички во Република Македонија“ 

 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на ден 01.03.2018 година, со одлука број 02-244/7, формира Комисија за 
оценка на докторската дисертација, на тема: „Ефекти од имплементацијата на 
маркетингот на услуги при користење платежни картички во Република 
Македонија“ од кандидатот м-р Марина Алавантија, во состав:  

1. д-р Гоце Менкиноски, редовен професор, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
2 .д-р Адријана Ристеска, редовен професор, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
3. д-р Јован Стојаноски, редовен професор, Факултет за туризам и угостителство - 
Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола  
4. д-р Марјан Ангелески, вонреден професор, Економски факултет – Прилеп, 
Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола 
5. д-р Снежана Обедниковска, вонреден професор, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет  „Св. Климент Охридски“ - Битола 
 

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и 
докторски студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски-Битола”, Комисијата  до Наставно-научниот совет на 
Економскиот факултет во Прилеп го поднесува следниов: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Податоци за кандидатот 
 

Кандидатката, Марина Алавантија е родена на 13.07.1990 година во Прилеп. 
Таа се стекнала со средно образование во гимназија, ДСУ „Мирче Ацев“, Прилеп, 
а дипломирала на ФОН универзитет, на Факултетот за економски науки - Скопје, 
во 2011 година, со просечна оценка 10,00. Кандидатката, Марина Алавантија се 
запишала на втор циклус студии на ФОН Универзитет, на Факултетот за 
економски науки -  Скопје, каде се стекнала со звање магистер по маркетинг 
менаџмент, во 2014 година, а во учебната 2014/15 година се запишала на 
докторски студии на Економскиот факултет - Прилеп при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“, Битола, на студиската програма маркетинг.  
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Таа флуенетно го владее англискиот јазик а има основни познавања од 
италијански и турски јазик. Кандидатката Марина Алавантија има познавања од 
информациско-комуникациските технологии и тоа: напредно познавање од 
Microsoft Office програмите (Word, Excel, Power Point, Front page, Access), Corel 
Draw и Internet. 

Таа поседува и останати вештини и способности, и тоа: комуникативност, 
организациски вештини, одговорност, навремено извршување на работни обврски 
и задачи, оптимизам, работа во тим, иновативност, флексибилност, посветеност на 
работни задачи, упорност, трпеливост, континуирано надоградување на знаењето. 

Кандидатката Марина Алавантија, се стекнала со професионално искуство, и 
тоа: 
1.Јули – Октомври 2011 година - Маркетинг агенција „Фонолоџик“, работна 
позиција акаунт  менаџер во сектор логистика; 
2.Април 2012 година - во тек  - Динерс клуб интернационал мак, сектор за 
продажба. 

Таа, реализирала практична работа, и тоа: 
1. Јануари/Февруари 2010 година во брокерска куќа „Еурохаус“;  
2.Септември/Октомври 2010 година во НЛБ Тутунска банка . 

Кандидатката Марина Алавантија, е корисник на стипендии, и тоа: 
1.2009-2011 година - Стипендија за студенти - Министерство за образование и 
наука на Република Македонија; 
2.2008-2012 година - Стипендија за студирање на Фон Универзитет, во рамките на 
проектот „И во Македонија се може“; 
3.2004-2008 година - Стипендија за талентирани ученици – Министерство за 
образование и наука на Република Македонија. 

Таа, поседува сертификати, и тоа: 
1.Certificate for bacis communication, negotiation skills and work ethics, USAID и 
„Место за мојата кариера“; 
2.Certificate- CV and Motivation Letter, USAID и „Место за Мојата Кариера“; 
3.Certificate for communication skills and preparation for Job Interview, USAID и 
„Место за мојата кариера“. 

Кандидатката Марина Алавантија, учествувала во проекти, и тоа: 
1.2011-2012 година - „Фабрика на знаење“, Фон Универзитет и ТАВ Холдинг, 
изработка на бизнис план за зголемување на приходите на ТАВ Македонија од 
невоздухопловни услуги; 
2.2010-2011 година - „Фабрика на знаење“, Фон Универзитет и Битолска млекара, 
изработка на маркетинг план за лансирање на нов производ; 
3.2008-2009 година - „Виртуелна компанија“, искуство во организирање и водење 
на маркетинг сектор, Фон Универзитет; 
4.јуни 2002 година - „Младите и ИТ“ , ИТ камп, Манастир „Св. Јоаким Осоговски“, 
Крива Паланка,   Невладина организација „Мост“ и USAID. 

Таа, реализирала дополнителни активности, и тоа: 
1.2010-2011 година - Работни активности во маркетинг сектор и односи со јавност 
на Фон  Универзитет, организирање настани, протокол менаџмент и контакт со 
медиуми; 
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2.2010-2011 година - Член на уреднички одбор на универзитетско списание 
„ИНФОН“; 
3.2004-2008 година - Член на уреднички одбор на училишен весник „ГИМ“, 
активен  
партиципиент во содржините на весникот. 

Кандидатката Марина Алавантија ги објавила следниве трудови: 
1.“The techological and organizational changes and its influence on strategic 
management”, V Мајска конференција за стратегиски менаџмент и V 
Студентски симпозиум за стратегиски менаџмент, Универзитет во Белград - 
Технички факултет во Бор, 29.05-31.05.2009, Зајечар, Србија; 
2.”Knowledge for customer satisfaction - as a base for strategic management”, VI 
Мајска конференција за стратегиски менаџмент и V Студентски симпозиум 
за стратегиски менаџмент, Универзитет во Белград- Технички факултет во 
Бор, 30.05-01.06.2010, Кладово, Србија; 
3.”Internet marketing as a driving force of SMEs development and competitiveness”, 
International conference “SMEs development and innovation: building competitive future 
of South-Eastern Europe, Faculty of Economics - Prilep, Macedonia and CEI Central 
European Initiative), Ohrid, Macedonia, October 3-4, 2014 (коавтор); 
4.“Sustainable development – the new challenge in front of strategic marketing”, Втора 
меѓународна научна конференција (ISCMMA'15)„Новите предизвици за 
маркетингот- теорија и практика“, Македонско здружение за маркетинг 
„МАРКЕТИНГ“ – Скопје, Европски универзитет - Република Македонија  (ЕУРМ), 
ДООР Тренинг и консалтинг – Скопје, 12-13.02.2015 година, Скопје, Р. Македонија 
(коавтор)  
5.“The marketing as a new business philosophy”, Трета меѓународна научна 
конференција (ISCMMA'16), „Практични искуства и развивање идеи за улогата на 
маркетингот во бизнисот“, Македонско здружение за маркетинг „МАРКЕТИНГ“ – 
Скопје, Европски Универзитет - Република Македонија  (ЕУРМ),  25.03.2016 год., 
Скопје, Р. Македонија  (коавтор) 

 
 

2. Анализа и коментар на докторската дисертација 
 

Докторската дисертација „Ефекти од имплементацијата на маркетингот на 
услуги при користење платежни картички во Република Македонија“ од 
кандидатката м-р Марина Алавантија како проблем на истражувањето го 
детерминирала утврдувањето на степенот на имплементација на маркетингот на 
услуги во финансиските институции и неговата улога за унапредување на 
квалитетот и продуктивноста на финансиските услуги при користење платежни 
картички и зголемување на задоволството на корисниците.  

Како дополнителни проблеми се истражуваат следните: 
-Финансиските институции се соочуваат со организациски слабости кои не 
дозволуваат да се имплементира  современиот маркетинг на услуги; 
-Проблемот за мерење на задоволството на корисниците на финансиските услуги 
при користење платежни картички во финансиските институции во Република 
Македонија е запоставен; 
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-Менаџерите и вработените не се доволно запознаени со важноста и значењето на 
задоволството на корисниците на финансиските услуги при користење платежни 
картички; 
-Постои неусогласеност меѓу стратегијата и перформансите на финансиските 
институции; 
-Системот за мерење на задоволството на корисниците на финансиски услуги при 
користење платежни картички во финансиските институции не е усогласен со 
останатите системи во тие институции; 
-Финансиските институции не користат соодветни модели за мерење на ефектите 
од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички. 

Главна цел на истражувањето е да се утврдат ефектите од имплементацијата на 
маркетингот на услуги во финансиските институции врз квалитетот на 
финансиските услуги при користење платежни картички, задоволството на 
корисниците, и ефикасноста на продажните места, со посебен осврт на 
финансиските услуги при користење платежни картички во Република Македонија. 
Притоа, се реализира: 
1.Идентификување и мерење на степенот на имплементација на маркетингот на 
услуги при користење платежни картички во финансиските институции;  
2.Идентификување на влијанието на примената на маркетингот на услуги врз 
унапредување на квалитетот и продуктивноста на финансиските услуги и 
задоволството на корисниците; 
3.Континуирано подобрување на квалитетот на финансиските услуги при 
користење платежни картички и унапредување задоволството на корисниците.  

Генерално истражувањето се сведува на детерминирање модел за мерење на 
ефектите од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни 
картички во Република Македонија, односно определување на клучните фактори и 
релациите меѓу нив. 

Во своето истражување кандидатката м-р Марина Алавантија поставува главна 
хипотеза за истражување: имплементацијата на маркетингот на услуги влијае врз 
унапредување на продуктивноста и квалитетот на финансиските услуги при 
користење платежни картички. Според податоците од истражувањето докторантот 
ја потврдува главната хипотеза.  

Кандидатката поставува и неколку помошни хипотези кои со спроведеното 
истражување ги потврдува, односно: 
1.Имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички 
влијае врз ефикасното реализирање на стратегиските цели на финансиските 
институции. Според податоците од истражувањето оваа хипотеза е потврдена, 
односно се прифаќа; 
2. Имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички 
влијае врз ефикасното реализирање на стратегиските цели на продажните места. 
Според податоците од истражувањето оваа хипотеза е потврдена, односно се 
прифаќа; 
3. Имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички 
влијае врз задоволството на корисниците. Според податоците од истражувањето 
оваа хипотеза е потврдена, односно се прифаќа. 
. 
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Структура на дисертацијата 
 

Докторскиот труд се состои од 8 делови, структурно и логички поврзани. 
Во првиот дел од трудот се презентираат вовед, проблем, цели и методологија на 

истражувањето. Истражувањето е реализирано со примена на: 
-Експлораторно истражување: вработени, продажни места, корисници и 

секундарни податоци 
-Дескриптивен метод – опис, анализа и синтеза. Со овој метод на испитување  

се опишува улогата и значењето на маркетингот на услуги и се истражува неговата 
примена во услугите при користење платежни картички. Исто така, се истакнува 
значењето на концептот на управување со вкупниот квалитет на финансиските 
услуги за користење платежни картички, и менаџментот со задоволство на 
корисниците на финансиски услуги за користење платежни картички, за 
постигнување конечна цел одржување на долгорочни релации со нив. 
Дескриптивниот метод е економичен, едноставен, лесно се организира и дава 
доволно податоци за извлекување соодветни заклучоци. 

-Каузален метод – истражување на влијанието на имплементацијата на 
маркетингот на услуги при користење платежни картички врз квалитетот на 
финансиските услуги за користење платежни картички и задоволството на 
корисниците. 

Поставените хипотези се потврдени со користење на следниве техники и 
инструменти, и тоа: 

-преглед на литература од областа на: маркетинг, маркетинг на услуги, 
маркетинг менаџмент, маркетинг истражување, маркетинг комуникации, 
однесување на потрошувачите, менаџмент со знаење, менаџмент, стратегиски 
менаџмент, менаџмент на човечки ресурси, финансиски менаџмент и иновациски 
менаџмент; 

-анализа на секундарни извори и инструменти табели, прегледи – со кои брзо, 
ефтино и релативно квалитетно се добиени податоци како основа за извлекување 
релеватни заклучоци за поставените хипотези; 

-анкетирање и инструмент анкетен прашалник - структуиран немаскиран 
прашалник што ги содржи дефинираните димензии за истражување, наменет за 
менаџерите и вработените во финансиските институции, продажните места и 
корисниците на финансиски услуги за користење платежни картички. Се состои од 
листа точно утврдени прашања со коишто се реализира мерење на ефектите од 
имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички во 
Република Македонија; 

-истражување со SERVQUAL Method 
Истражувањето е реализирано врз репрезентативен примерок на менаџери и 

вработени во финансиски институции, вработени на продажни места и корисници 
на финансиски услуги за користење платежни картички.. Извадокот е пригоден.  

За обработка и анализа на податоците се користени софтверските пакети: SPSS 
и EXCELL. Пресметан е индексот на задоволство на корисниците на финансиските 
услуги за користење платежни картички.  
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Вториот дел се фокусира врз улогата и значењето на маркетингот на услуги 
при користење платежни картички, односно новиот услужен бизнис модел, 
примената на платежните картички, имплементацијата на маркетингот на услуги 
при користење платежни картички и квалитетот на услугите при користење 
платежни картички. 

Финансиските институции со своите напори за успешно позиционирање на 
пазарот мораат да применуваат ефикасни маркетинг стратегии за да остварат 
конкурентска предност. Тоа значи корисниците да бидат во фокусот на 
стратегиските маркетинг активности на финансиските институции, а нивното 
однесување континуирано да се следи. 

Маркетингот на услуги при користење платежни картички има задача да му 
овозможи на корисникот да ја користи услугата, и притоа да биде задоволен, а на 
финансиската институција да и овозможи зголемување на пазарното учество преку 
креирање оптимален маркетинг микс на услугата при користење платежни 
картички.  

Третиот дел од трудот го опфаќа маркетинг миксот на услугите при користење 
платежни картички, односно: услужниот производ, цената, дистрибуцијата, 
маркетинг комуникациите, услужниот процес, луѓето, услужниот амбиент и 
продуктивноста и квалитетот. Финансиските институции кои нудат услуги за 
користење платежни картички, мора да прифатат дека марката со себе носи сет од 
асоцијации и мислења за неа, кои создаваат додадена вредност за корисниците на 
платежни картички. Всушност, марката е определена со начинот на кој што 
корисникот ја забележува и разбира во сите нејзини димензии. Најважно за 
финансиската институција е да знае каков имиџ има марката и како таа е 
позиционирана во свеста на корисникот на услугите на платежните картички. 
Цената на услугата, има стратегиско значење поради недопирливоста на услугата. 
Поради тоа, таа е еден од најважните фактори за постигнување на конкурентска 
предност на услужната компанија. Дизајнот на каналот на дистрибуција е условен 
со интерните ресурси на услужната компанија како и екстерните ограничувања. 
Перцепцијата на корисникот за вредноста на услугата е детерминирана од местото 
и времето на давање на услугата. Финансиската институција која нуди услуги за 
платежни картички треба да ја дефинира целната публика за реализација на 
нејзините комуникациски цели. Процесите во финансиските институции ги 
опишуваат методите и чекорите според кои услужните оперативни системи 
создаваат вредност за корисниците на платежни картички. Луѓето  учествуваат во 
услужниот процес на два начини, и тоа: како вработени и како корисници на 
услугата за платежни картички. За финансиската институција, која нуди услуги за 
платежни картички, елементите на услужниот амбиент имаат значење за: пакување 
на услугата (зголемување на нејзината видливост); полесно извршување на 
услужниот процес; социјализација на корисниците на платежни картички и 
вработените; диференцијација на финансиската институција од конкуренцијата. 
Продуктивноста на финансиската институција, квалитетот на услугата за 
користење платежни картички и сатисфакцијата на корисникот претставуваат 
интегрална целина. 

Четвртиот дел од трудот ги опфаќа аспектите на сегментација на пазарот на 
услуги за користење платежни картички. Притоа се истражува потребата од 
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сегментација на пазарот на услуги за користење платежни картички како и 
критериумите за сегментација на пазарот на услуги за користење платежни 
картички. Клучен проблем е изборот на целен сегмент каде финансиската 
институција има за цел да се позиционира и репозиционира на пазарот на услуги за 
користење платежни картички. Притоа, со анализа на резултатите од 
истражувањето детерминиран е профил на корисник на финансиска услуга за 
користење платежни картички, и тоа: 

-Профилот на корисник што сигурно ќе користи повторно финансиски услуги 
поврзани со платежни картички е маж, на возраст 30-39 години, со средно 
образование, вработен, со месечен приход 1900-25000, со семеен статус младо 
семејство без деца; 

-Профилот на корисник што одговорил со 4 (на скала од 1 до 5) дека ќе користи 
повторно финансиски услуги поврзани со платежни картички се мажи и жени 
подеднакво, на возраст од 30-39 години, со високо образование, вработен, со 
месечен приход 1900-25000, со семеен статус семејство со деца. 

Петтиот дел се фокусира врз однесувањето на корисниците на платежни 
картички и се истражуваат: факторите за однесување на корисниците на платежни 
картички; процесот на донесување одлука за купување со користење платежни 
картички; управување со задоволството на корисниците на платежни картички и 
релационен маркетинг со корисниците на платежни картички, како и предностите 
во однос на конкуренцијата. Од заклучоците од анализата на податоците со 
Regression се констатира дека: однесувањето на купувачите кои плаќаат со 
платежни картички се карактеризира со: 1.поголем обем на купување 
производи/услуги со користење платежни картички; 2.поголема фреквенција на 
купување производи/услуги со користење платежни картички; 3.помала 
чувствителност кај корисниците на промена на цената на производите/услугите, 
при користење платежни картички; 4.помала чувствителност кај корисниците на 
понудата на производи/услуги од конкуренцијата при користење платежни 
картички; 5.препорака од корисниците за купување производи/услуги со користење 
платежни картички кон други корисници (зборови на уста) и тоа влијае врз 
ефикасноста на продажното место кое нуди можност за плаќање со платежни 
картички со 21%. 

Во шестиот дел од трудот се анализира состојбата на користење платежни 
картички во Република Македонија, односно се истражени видовите платежни 
картички во Република Македонија; имплементација на маркетинг концептот при 
користење платежни картички во Република Македонија; ефектите од 
имплементација на маркетинг концептот при користење на платежни картички во 
Република Македонија и користењето на платежните картички во Република 
Македонија во иднина. Имено, употребата на платежните картички во Република 
Македонија значајно се зголемила во поново време. Така во март 2016 година на 
пазарот во Република Македонија во оптек се  1 694 152 картички, од нив 1 310 165 
се дебитни картички, а 329 185 се кредитни картички. Направени се 5 413 067 
трансакции од кои 3 746 874 на продажни места. 

Седмиот дел содржи студија на случај каде е реализирано истражување на 
ефектите од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни 
картички во Република Македонија. Притоа се презентираат методите и техниките 
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на истражувањето и се реализира мерење на ефектите за финансиските институции, 
продажните места и корисниците на платежни картички, од имплементацијата на 
маркетингот на услуги при користење платежни картички во Република 
Македонија. Исто така се мери задоволството на корисниците на платежни 
картички со Servqual методот. Врз основа на анализа на добиените резултати 
извлечени се соодветни заклучоци и препораки од истражувањето. 

На крај во осмиот дел се презентираат заклучоци од истражувањето во 
докторскиот труд. 

Врз основа на добиените податоци од ова истражување, докторантот  укажува 
на потребата од утврдување на ефекти од имплементацијата на маркетингот на 
услуги при користење платежни картички во Република Македонија. Притоа, се 
креира теоретски модел за мерење на ефектите од имплементацијата на 
маркетингот на услуги при користење платежни картички во Република 
Македонија. 

Моделот за унапредување на продуктивноста и квалитетот на услугите за 
користење платежни картички во финансиските институции се заснова врз 
сознанијата: 
-Моделот овозможува топ менаџментот и вработените да ги унапредат 
продуктивноста и квалитетот на услугите за користење платежни картички во 
финансиските институции; 
-Во конкурентна средина, финансиските институции мора да се ориентирани кон 
корисниците, бидејќи задоволството на корисниците, бара високо достигнување на 
квалитетот на услугите за користење платежни картички; 
-Задоволството на корисниците е пропорционално со учеството на пазарот и 
зголемување на профитот; 
-Вработените и топ менаџментот се клуч за постигнување на таа цел;  
-Вработените треба да достават услуги за користење платежни картички во 
согласност со стандарди за квалитет на финансиските услуги, додека улогата на 
менаџментот е да управува со ефикасноста на тој процес.  

Со своето практично значење се издвојуваат и предложените методолошки 
пристапи за реализација на целосни процеси на мерење на ефектите од 
имплементацијата на маркетингот на услуги при користење платежни картички во 
Република Македонија, каде што се наведени голем број на корисни техники и 
истражувачки инструменти, како и алатки за анализа и прикажување на добиените 
резултати.  

Овие методолошки пристапи би можеле да се искористат и како солидна база 
при креирањето методологија според која ќе се пресметува индекс на задоволство 
на корисниците со што ќе се унапреди процесот на имплементација на маркетингот 
на услуги во финансиските институции во Република Македонија за нивно 
соодветно позиционирање на пазарот во однос на конкуренцијата.  

Заклучните согледувања ги рефлектираат сите досега споменати наоди и 
завршуваат со конкретни предлози наменети за менаџментот и вработените во 
финансиските институции во Република Македонија, односно, се констатира дека 
во иднина, корисниците на финансиските услуги за користење платежни картички 
ќе бидат се повеќе пребирливи во однос на квалитетот на услугите. Поради тоа, 
финансиските институции во Република Македонија, треба да го имплементираат 
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маркетингот на услуги при користење на платежни картички, односно да го 
имплементираат концептот за управување со вкупниот квалитет, да се фокусираат 
кон задоволството на нивните и потенцијалните корисници и да реализираат 
стратегија на континуирано прилагодување на маркетинг миксот на финансиските 
услуги за користење платежни картички кон желбите и очекувањата на 
корисниците. 

 
 

3. Констатација и предлог 

 

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од 
кандидатот м-р Марина Алавантија, Комисијата за оценка на докторската 
дисертација, под наслов „Ефекти од имплементацијата на маркетингот на 
услуги при користење платежни картички во Република Македонија“, го 
констатира следново: 

Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, 
квалитетно е обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е 
користен научен метод. Имено, кандидатката прецизно ги дефинира појавата на 
истражувањето, проблемот, предметот, целите и методологијата на истражувањето.  

Кандидатката прави преглед на најновите сознанија во областа на маркетингот 
на услуги преку користење на обемна домашна и странска литература, ја истражува 
и анализира имплементацијата на маркетингот на услуги и неговото влијание врз 
унапредување на продуктивноста и квалитетот на финансиските услуги при 
користење платежни картички, односно истражува 4 финансиски институции и 
потврдува дека имплементацијата на маркетингот на услуги при користење 
платежни картички влијае врз ефикасното реализирање на нивните стратегиски 
цели, потоа истражува 39 продажни места и потврдува дека имплементацијата на 
маркетингот на услуги при користење платежни картички влијае врз ефикасното 
реализирање на нивните стратегиски цели, како и истражува 72 корисници и 
потврдува дека имплементацијата на маркетингот на услуги при користење 
платежни картички влијае врз нивното задоволство. Со тоа кандидатката ги 
потврдува главната и помошните хипотези. 

Докторантката, врз основа на добиените сознанија од литературата и 
сопственото истражување извлекува конкретни заклучоци и дава соодветни 
препораки до  финансиските институции во Република Македонија, да ги мерат 
ефектите од имплементацијата на маркетингот на услуги при користење на 
платежни картички.  

Дисертацијата се карактеризира со значителен научен придонес во областа на 
истражување, поради релевантноста на темата, како и  поради академскиот 
предизвик кој што произлегува од неистражуваниот карактер на оваа 
проблематика. 
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Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци,  
Комисијата едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да 
биде подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп да го прифати 
Извештајот за оценка на докторската дисертација, поднесена од кандидатката, м-р 
Марина Алавантија, на тема „Ефекти од имплементацијата на маркетингот на 
услуги при користење платежни картички во Република Македонија“ и да 
формира Комисија за одбрана која ќе ја закаже и организира истата. 

 

 

Прилеп, 28.05.2018 Комисија за оценка  на  докторската 
дисертација 

 

 1. д-р Гоце Менкиноски,  редовен професор, 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 

 
 

 2.  д-р Адријана Ристеска, редовен професор, 
Економски факултет – Прилеп, с.р. 

 
 
3. д-р Јован Стојаноски, редовен професор, 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 
с.р. 

  
 
4.  д-р Марјан Ангелески, вонреден професор, 

Економски факултет – Прилеп, с.р. 
 
 
5. д-р Снежана Обедниковска, вонреден 

професор, Економски факултет – Прилеп, с.р. 
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ДО 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА        
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 
 
 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, бр.02-335/3-6 од 11.07.2018 година., формирана е Комисија 
за оценка на докторската дисертација под наслов 

 

OРГАНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА КАКО СОВРЕМЕНА ПАРАДИГМА ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХОТЕЛСКАТА ПОНУДА 

 

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

1. Проф. д-р Лидија Симонческа 
2. Проф. д-р Татијана Димоска 
3. Проф. д-р Златко Јаковлев 
4. Проф. д-р Митре Аврамоски 
5. Проф. д-р Симона Мартиноска  
 

 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 
 

     
 
                  ИЗВЕШТАЈ 
 
 
Докторската дисертација под наслов „ Организациската култура како 

современа парадигма за унапредување на хотелската понуда“, изработена од 
кандидатот М-р Сали Красничи претставува самостоен научен труд во кој се 
обработува особено значајна проблематика, концептот и содржината на 
организациската култура во хотелиерството и клучните подрачја низ кои културните 
вредности се манифестираат во хотелите како критичен фактор за унапредување на 
понудата во хотелските претпријатија на општина Пеќ.  

Укажувајќи на природните вредности и атрактивни можности кои ги нуди 
Пеќ, кандидатот укажува дека хотелиерството во овој туристички центар може да се 
унапредува и да се развива ако спремно се соочува со бројни предизвици на 
современото национално и меѓународното окружување. Меѓу нив, тој ги нагласува 
глобализацијата и интернационализацијата на туристичките движења кои 
туристичкиот пазар го прават комплексен, сензитивен и изразито конкурентен како и 
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глобалните економски, социјални и политички текови кои имаат силно влијание врз 
обемот и структурата на туристичките потреби, нивото на туристичката побарувачка 
и засилениот интерес за нови, алтернативни форми на туристичка понуда.  

Поаѓајќи од ваквите околности, кандидатот укажува на значењето и моќта 
која ја имаат  културните елементи во работењето на хотелот во создавање на 
квалитетот и конкурентноста на хотелската понуда и со тоа успехот на хотелските 
претпријатија. Во таа насока, тој ја обработува суштината и факторите кои ја 
сочинуваат организациската култура како и формите низ кои културните елементи се 
манифестираат. Акцент  се става врз анализа на културните вредности во хотелските 
претпријатија и нивната поврзаност како со климата што се воспоставува во 
претпријатијата така и со културните норми и вредности на национално ниво. Како 
посебно важен дел, во трудот се анализира влијанието на социолингвистичките 
фактори врз успешното одвивање на хотелскиот бизнис.   

Со оглед на фактот дека менаџерите учествуваат во воспоставување на 
вредностите и начинот на однесување во хотелот, предмет на научно истражување на 
оваа докторска дисертација се суштинските елементи низ кои се гради 
организациската култура во хотелските претпријатија а кои претставуваат еден од 
круцијалните фактори за создавање на квалитетни услуги во хотелската индустрија. 
Кандидатот става посебен акцент на апликативно истражување на влијанието на 
културата врз остварените перформанси во хотелиерството, анализирајќи ги 
културните вредности кои се негуваат во хотелот Дукаѓини и кои придонесуваат овој 
хотел да се реномира не само во Пеќ, туку да придонесе за унапредување на туризмот 
во Косово. Неговата цел на истражување е да се утврди нивото на способностите на 
менаџерите во овој хотел да градат и негуваат вредности со кои ќе се создава деловен 
амбиент нужен за целосно и квалитетно задоволување на барањата и очекувањата на 
современите туристи на меѓународниот туристички пазар. 

За да го постигне тоа, М-р Сали Красничи се водел од основната хипотеза дека:  
- Формирањето на позитивна и цврста организациска култура ќе овозможи да 

се креира атрактивна хотелска понуда во општина Пеќ.  
Помошни хипотези на овој труд се: 

 - Во анализираниот хотел постои клима на меѓусебно почитување и 
соработка. 
 -  Менаџерите во хотелот воспоставуваат тимско работење. 
 - Менаџерите создаваат клима на креативност и иновативност во хотелот. 
 - Во хотелот е организирано перманентно усовршување на знаењата и 
способностите на вработените.  
 
 
Во разработка и докажување на овие хипотези кандидатот се фокусирал на барање 
одговор на следните прашања:  

 
 Каков е ставот на менаџерите кон културните вредност на хотелот и нивната 

моќ за ефективно работење на хотелот,  
 дали и колку менаџерите посветуваат внимание на создавање и негување на 

културни вредности; 
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 колку се посветува внимание на унапредувањето на знаењата и 
способностите на сите вработени; 

 како се однесуваат менаџерите кон стратегиските проблеми предизвикани 
од надворешни стејкхолдери, 

 како тие се однесуваат кон кадрите во хотелот и дали ја почитуваат нивната 
стручност и креативност за иновативирање на хотелските услуги; 

 колку менаџерите се активни лидери; 
 дали во хотелот постои клима на добри меѓучовечки односи; 
 колку се вработените мотивирани за работа, 
 дали во овој хотел е вклучено тимското работење како значајна 

организациска вредност вредност; 
 какво е нивото на лингвистичкиот фактор за креирање квалитетна понуда; 
 во која насока треба да се усовршуваат ставовите, вредностите и 

однесувањето на хотелскиот кадар со цел да се обезбеди одржливо 
унапредување на хотелската понуда. 

Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 207 страни, од кои 168 
страни го претставуваат основниот текст, 4 страници се однесуваат на воведот, 6 
страници на заклучните согледувања, 5 страници на апстракт и содржина и 24 
страни прилози. Во списокот на литературата се опфатени 80 библиографски 
единици на непосредно користена актуелна и современа литература и 26 извори од 
интернет. Резултатите кои се добиени со теоретското и апликативното 
истражување се прикажани во 8 слики, 40 табели и 57 графички прикази. 

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

Вовед 

I Теоретско-методолошки пристап во истражувањето 
II Концептот на организациска култура  
III. Организациската култура и менаџирањето со хотелскиот бизнис 
 IV. Влијанието на културните вредности врз унапредување на хотелската 
понуда  
V. Емпириско истражување на влијанието на организациската култура врз 
работењето на хотелот Дукаѓини- Пеќ 
Заклучни согледувања 
Прилози 

 
 

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

Во вториот дел, насловен како Современи предизвици на менаџерите во 
туристичкото стопанство, кандидатот се осврнува кон теоретското 
истражување на концептот на културата и нејзиното влијание врз менаџирањето со 
хотелските активности. Во таа насока, тој ја обработува суштината и факторите кои 
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ја сочинуваат организациската култура како и формите низ кои културните 
елементи се манифестираат. Посебен акцент се става врз анализа на културните 
вредности во хотелските претпријатија и нивната поврзаност како со климата што 
се воспоставува во претпријатијата така и со културните норми и вредности на 
национално ниво. Како посебно важна проблематика, во овој дел се анализира 
влијанието на социолингвистичките фактори врз успешното одвивање на 
хотелскиот бизнис на општина Пеќ.   

Во фокусот на обработка во третиот дел со наслов Организациската 
култура и менаџирањето со хотелскиот бизнис, кандидатот врши анализа на 
способноста на менаџерите за ефективно менаџирање со културата на хотелот. За 
таа цел, во истражувањето тој опфаќа неколку клучни елементи како: лидерскиот 
пристап и стилови кои се применуваат во хотелот, комуникациските врски кои 
менаџерите ги воспоставуваат внатре во хотелот и комуникациите со туристите, со 
посебно внимание на меѓукултурните комуникации кои се воспоставуваат во 
хотелската индустрија. На овие истражувања кандидатот ги надоврзува анализите 
на тимското работење и ефектите од неговата примена во хотелиерството, развојот 
на кадрите во хотелите и начинот на кој менаџментот пристапува кон постојните и 
идни посетители во пласирањето на хотелската понуда.  

Во четвртиот дел, Влијанието на културните вредности врз 
унапредување на хотелската понуда, кандидатот ги обработува креативноста и 
иновативноста како дел од културните вредности на хотелот со кој менаџерите 
успешно ќе го водат и унапредуваат бизнисот, создавајќи  одржлива конкурентност 
на понудата. 

Петтиот дел, со наслов Емпириско истражување на влијанието на 
организациската култура врз работењето на хотелот Дукаѓини- Пеќ, 
претставува потврдување на теоретските истражувања. Во овој дел кандидатот го 
истражува степенот со кој менаџментот на хотелот Дукаѓини создава култура на 
работење насочена кон постигнување висок квалитет на услуги кои се нудат. За да 
се добијат што порелевантни резултати тој спровел истражување на ставовите на 
гости, менаџери и другите вработени во хотелот. Со тоа тој утврдува колку 
воспоставените и имплементирани културни вредности, ставови и начин на 
однесување на вработените влијаат врз обемот на остварениот туристички промет 
на хотелот како индикатор на интересот и задоволството на туристите од 
хотелската понуда на Дукаѓини. Добиените сознанија од истражувањето 
кандидатот ги презентира и ги анализира позитивностите и слабостите на 
хотелската култура во избраниот хотел. Врз основа на нив, тој дава свои препораки 
за унапредување на културата во хотел Дукаѓини кои можат да се применуваат и во 
останатите хотели во Пеќ а во насока кон унапредување на хотелското работење и 
остварените ефекти. 

Составен дел од овој труд се и заклучните согледувања во кој кандидатот 
ги сублимира резултатите од теоретското и емпириското истражување. 
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 

 

 Докторската дисертација под наслов “Организациската култура како 
современа парадигма за унапредување на хотелската понуда“обработува особено 
актуелна и многу значајна тема за развој на хотелската понуда. Преку теоретско и 
емпириско истражување кандидатот М-р Сали Красничи направил сериозен и 
успешен обид да се согледа и утврди влијанието на организациската култура во 
хотелската индустрија на Пеќ во создавање на конкурентна хотелска понуда.  
 Во трудот се анализираат суштинските културни вредности кои 
придонеуваат да се формираат и нудат квалитетни хотелски услуги со кои целосно ќе 
се задоволат барањата на современите туристи, актуелни или потенцијални 
посетители на Пеќ како атрактивна туристичка дестинација на Р. Косово. 

 Укажувајќи на предизвиците со кои се соочуваат носителите на хотелска 
понуда во оваа дестинација и силното влијание на глобалните економски, социјални 
и политички текови врз обемот и структурата на туристичките потреби, нивото на 
туристичката побарувачка и засилениот интерес за нови, алтернативни форми на 
туристичка понуда, кандидатот  ја истакнува улогата на  културните елементи во 
работењето на хотелот како современ фактор во создавање на квалитетот и 
конкурентноста на хотелската понуда. Потенцирајќи го карактерот на хотелскиот 
производ, тој го истражува и дава значајни констатации дека создавање и одржување 
на стабилна и позитивна хотелска култура претставува основа за остварување на 
претходно поставените организациски цели. Ваква култура означува амбиент на 
меѓусебно почитување на правата и обврските на вработените, постојано учење и 
трансфер на знаење, развој на тимска работа. Според тоа, формирањето на 
организациската култура е резултат на вештината на целиот хотелски менаџмент и 
претставува услов за ефективно менаџирање со хотелската понуда. 

 Консултирајќи обемна и современа литература и користејќи различни 
методи на истражување со кои врши анализа на избраниот репрезентативен  хотел во 
општина Пеќ, кандидатот укажува на слабостите со кои се соочува хотелскиот 
менаџмент во општината а кои произлегуваат од културните вредности кои се 
негуваат во хотелите. При тоа, тој изнесува свои значајни предлози во насока кон 
подобрување на културата во хотелите акцентирајќи ги потребите за унапредување 
на знаењето и вештините на хотелскиот кадар како и поттикнување на тимското 
работење, креативноста и иновативноста во хотелите. 

  
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 

едногласно смета дека докторската дисертација под наслов “Организациската 
култура како современа парадигма за унапредување на хотелската понуда“во целост 
ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена 
докторска дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и 
оргинален научно-истражувачки труд. 

Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно- 
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати 
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овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов 
“Организациската култура како современа парадигма за унапредување на 
хотелската понуда“, изработена од кандидатот М-р Сали Красничи.    

 
 
 
       ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА: 

ОХРИД 
            Август, 2018                                      1. Проф. д-р Лидија Симонческа, с.р. 

 
 
2. Проф. д-р Татијана Димоска, с.р. 
 
 
3.Проф. д-р Златко Јаковлев, с.р. 
 
 
4.Проф. д-р Митре Аврамоски,с.р. 
 
 
5.Проф. д-р Симона Мартиноска, с.р.  
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОСНОВИ НА НАУКАТА ЗА ПОЛИЦИЈАТА 

(51609) и ДРУГО - БЕЗБЕДНОСНИ НАУКИ (51610) 
 
 
Со одлука на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во Скопје 
бр. 08-614/3 од 29.06.2018 година, донесена на седницата одржана на ден 
29.06.2018 година, формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите наставно-научни звања во научните области Основи на науката на 
полиција (51609) и Друго - безбедносни науки (51610) во состав: д-р Трпе 
Стојановски, редовен професор, д-р Стојанка Мирчева, вонреден професор и д-р 
Никола Дујовски, вонреден професор. 
 
На конкурсот објавен во дневните весници „Нова Македонија” и во „Коха“ на 
02.06.2018 година во предвидениот рок се пријави кандидатот д-р Раде 
Рајковчевски. 
 
Комисијата во состав редовен професор д-р Трпе Стојановски - претседател, 
вонреден професор д-р Стојанка Мирчева – член и вонреден професор Никола 
Дујовски – член, со внимание ги разгледа поднесените документи од кандидатот 
доцент д-р Раде Рајковчевски и на Наставно-научниот Совет на Факултетот за 
безбедност во Скопје му го поднесува следниот  

 
 
                                               ИЗВЕШТАЈ 

 
Рецензионата комисија во наведениот состав констатира дека на конкурсот, 
благовремено и во предвидениот рок се пријавил еден кандидат, доцент д-р 
Раде Рајковчевски. 
 
Кон пријавата кандидатот ги достави документите што се бараат по конкурсот и 
на таа основа, неговата пријава е земена во постапка.  
 
Комисијата констатира дека поднесокот е навремен и целосен, дека ги 
исполнува сите услови предвидени со Законот за високо образование и актите 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати 
да го разгледа, да го проучи и да достави Реферат за избор на наставник до 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје. 

 
 

II. 

1. Биографски податоци 

 
 Кандидатот д-р Раде Рајковчевски е роден на 3.5.1979 година во Скопје. 
Средното образование го завршува во ДУСО „Орце Николов“ во Скопје. Во 
академската 1998/99 година се запишува на Воената академија „Генерал 
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Михаило Апостолски“ во Скопје, дипломира со просек 8,22 и во 2002 година се 
стекнува со звање Oфицер на Копнената Војска.  
Во учебната 2006/07 година се запишува на последипломските студии на 
Полициска академија (сегашен Факулет за безбедност). Последипломските 
студии ги завршува со просек 9,13, а во мај 2010 година магистрирал на тема 
„Елементи на безбедносната политика во функција на превенција на 
конфликти во Република Македонија“ и се стекнал со академски степен 
магистер по криминалистика и криминологија.  
 
Во септември 2013 година докторира на тема „Развој и перспективи на 
меѓународната полициска соработка во Европа“ на Факултетот за 
безбедност-Скопје и со Одлука бр. 0701/177 од 5.9.2013 година (Одлука на 
Комисија во состав: ред. проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска, ред. 
проф. д-р Трпе Стојановски, вон. проф. д-р Борис Мургоски, вон. проф. д-р 
Фросина Ташевска-Ременски и доц. д-р Стојанка Мирчева) се стекнал со научен 
степен доктор на науки од областа на безбедноста. 
 
Во поглед на работното искуство, д-р Раде Рајковчевски во периодот од 2002 – 
2003 година работи како офицер во Армијата на Република Македонија, во 
2004-2005 работи во доменот на цивилната заштита во Франција, а од 2006 
година работи на Факултетот за безбедност-Скопје како помлад асистент на 
предмети од Катедрата за полициски науки. Во декември, 2013 година е избран 
во звање доцент во научните области Основи на науката на полиција (51609) и 
Друго - безбедносни науки (51610) на Факултетот за безбедност во Скопје. 
 
Со Решение на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 
од 09.11.2016 година доцент д-р Раде Рајковчевски е акредитиран наставник, со 
право да биде ментор на кандидати кои работат на изготвување магистерски 
трудови на втор циклус на студии. 
 
Со Одлука на Наставнонаучниот совет од 31.05.2017 година доцент д-р Раде 
Рајковчевски е избран за продекан за меѓународна соработка на Факултетот за 
безбедност. 
 
Доцент д-р Раде Рајковчевски активно ги користи францускиот и англискиот 
јазик, на ниво да пишува стручни и научни текстови кои се објавени во 
реномирани странски списанија. Исто така одлично ги познава апликациите на 
Microsoft Office и останатите апликации на Microsoft Windows системот и 
активно ги употребува статистичките софтвери Statistica и SPSS. 
 

2. Педагошка дејност 

 
Врз основа на работењето во досегашниот период, главни научни области на 
интерес на кои се фокусира кандидатот се внатрешната и надворешната 
безбедност, односно области кои се поврзани со: организација, образование, 
надзор, контрола и функции на полицијата; полициската организација; 
безбедносни политики и стратегии и меѓународна безбедносна соработка.  
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 Во 2013 година д-р Раде Рајковчевски е избран за доцент во научните 
области – Основи на науката за полицијата (51609) и Друго – Безбедносни 
науки (51610). 
 
 По изборот во звање доцент, д-р Рајковчевски е избран за предметен 
наставник на следните предмети: 

- Вовед во полициски науки (прв семестар на СП Безбедност и СП 
Криминалистика и трет семестар на СП Криминологија со криминална 
политика, 

- Вооружување и опрема (академска способност на прв семестар на СП 
Криминалистика), 

- Вооружување и опрема на полицијата (осми семестар на СП 
Криминалистика), 

- Кризен менаџмент (петти семестар на СП Безбедност), 
- Меѓународна полициска соработка (шести/осми семестар на СП 

Безбедност). 
Во отсуство на проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски, д-р Раде Рајковчевски 
изведува настава и вежби по следните предмети: 

- Справување со конфликти (шести семестар на СП Криминалистика), 
- Превенција на конфликти и мирно решавање на споровите (осми 

семестар на СП Криминалистика). 
 

 
Од спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност 

Скопје, во 2017 година на првиот циклус на студии, севкупниот работен 
ангажман на доцент д-р Раде Рајковчевски е оценет со просечна оценка 5 
(највисока оценка). Вреднувањето на успехот произлегува од батерија на 15 
анкетни прашања кои се однесуваат на квалитетот на наставата, односот кон 
студентите и оценувањето на студентите.  

 
I. Квалитетот на наставата 

1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна оценка: 
4,83). 

2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес 
кај студентите (просечна оценка: 4,73). 

3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа во 
групи, дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна 
настава) (просечна оценка: 4,53). 

4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес 
(просечна оценка: 4,56). 

5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна 
оценка: 4,36). 

6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и 
проширување на знаењата од предметот (просечна оценка: 4,43). 

7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 
(вклучување во истражувања, проекти, изработка на домашна работа, 
семинарски трудови и други писмени активности) (просечна оценка: 
4,43). 

8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература 
(просечна оценка: 4,85). 
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9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на 
предметната програма (просечна оценка: 4,51). 

10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 
наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 
(просечна оценка: 4,56). 
 
 
II. Однос кон студентите  

11. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 
(просечна оценка: 4,64). 

12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 
студентите (просечна оценка: 4,75). 
 
III. Оценување на студентите 

13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 
програма и предвидената основна литература (просечна оценка: 4,65). 

14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,70). 

15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите (просечна 
оценка: 4,62). 

  
Кандидатот доцент д-р Раде Рајковчевски приложи потврда од 

Централен регистар на Република Македонија дека против него не е изречена 
прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност. 

 

3. Стручна и општествена дејност 

 
Професионалната кариера на д-р Раде Рајковчевски се поврзува со соработка со 
непосредни истражувања во безбедносниот сектор и учество во активностите на 
неколку невладини организации.  
 
Доцент д-р Раде Рајковчевски има учествувано во работата на повеќе тела на 
Факултетот за безбедност-Скопје, како секретар на катедрата за полициски 
науки, член на Комисијата за евалуација, претседател и член на Конкурсната 
комисија, член на организацискиот одбор на традиционалните меѓународни 
годишни конференции во организација на Факултетот за безбедност-Скопје и во 
регионалната мрежа на универзитети од областа на безбедноста, полицијата, 
одбраната, кривичното право, криминологијата и правото; член на работната 
група за изработка на елаборатите за студиските програми на втор циклус по 
„Кризен менаџмент“ (120 кредити), „Безбедност“ (120 кредити) и 
специјалистичките студии по „Безбедност“ (120 кредити); член на работната 
група за изработка на елаборатите за повторна акредитација на студиските 
програми од прв циклус студии, а учествуваше и во изработката на елаборатот 
за СП „Безбедност и евроатлантски интеграции“; член на Бордот на 
Балканскиот форум, Приштина, Косово; член на организациски одбор на 
меѓународното научно списание „Mision Juridica“ Journal of Law and Sicial 
Sciences од Колумбија, , експерт на консултантската компанија ДЕА-ИН 
Консaлтинг Скопје, експерт и истражувач во повеќе проекти на ЕУ, ООН, 
МАРРИ Регионалниот Центар, ГИЗ Македонија и други, и рецензент на 
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пристигнати кандидатури, а избран од Комисијата за наградата „Млад научник“ 
за 2014 година која ја доделува Претседателот на Република Македонија. 

4. Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност 

 
А) Учество во научно - истражувачки проекти  
 
Покрај наставно-образовниот процес д-р Рајковчевски активно бил вклучен во 
научно-истражувачкиот процес при што учествувал како истражувач на повеќе 
домашни и меѓународни истражувања: 
 Истражувач во европски проектот „COMPOSITE: Comparative police 

studies in the EU“ (2010 - 2014) од ФП7 Програмата за безбедност на 
Европската комисија во кој учествуваат 15 универзитети и два 
истражувачки центри од 10 европски земји; 

 Проектен асистент на проектот на UN Women “Процена на судски 
постапки при постапување во случаи на семејно насилство”, март 2013-
март 2014 година; 

 Истражувач во проектот SAFERR (Shelters and Access for Empowerment 
and Risk Reduction), ангажиран од страна на Регионалниот центар на 
МАРРИ заради спроведување на истражување и креирање извештај на 
теми поврзани со предизвиците при идентификацијата и заштитата на 
ранливите поединци и жртви на родово насилство и трговија со луѓе во 
контекст на мигрантската криза, спороведен во периодот 2017 година.  

Покрај во научно-истражувачките проекти, д-р Рајковчевски бил дел од повеќе 
апликативни проекти, со различна улога: 
 Технички експерт на Град Скопје во проектот ACHELEOUS [Action of 

Contrast to Hydraulic Emergency in Local Urban Site], финасиран од 
Генералниот Директорат на Европската комисија за цивилна заштита и 
хуманитарна помош, јануари 2014 – декември 2015 година. 

 Технички експерт на Град Скопје во проектот EPICURO project [European 
Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook], финасиран 
од програмата „Europe for Citizens– Strand 2: Democratic engagement and 
civic participation (2.2 Network of Towns)“, април 2016 – април 2018 
година. 

 Технички експерт на Град Скопје во проектот EPICURO project [European 
Partnership for Innovative Cities within an Urban Resilience Outlook], финасиран 
од Генералниот Директорат на Европската комисија за цивилна заштита 
и хуманитарна помош, февруари 2017 – јануари 2019 година. 

Национален краткорочно ангажиран експерт (Главен експерт) од страна на 
Канцелраијата на германската ГИЗ во Република Македонија заради 
реализација на сценарио за вежба за откривање и процесуирање на нелегален 
трансфер на пари на граничен премин, во рамките на проектот “Global Program 
Combating Illicit Financial Flows” (GP IFF - Western Balkans), април – јуни 2018 
година. 
 
Б) Преглед и кус опис на објавените научни и стручни трудови 
  
Доцент д-р Раде Рајковчевски од неговиот избор во звање доцент (декември, 
2013 година) до јуни 2018 година има објавено 14 научни и стручни трудови во 
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земјата и во странство во реномирани меѓународни научни списанија и 
публикации. 
 

Книги и поглавја од книги 

1. Рајковчевски, Р 2014, Градење безбедносна политика: случајот на 
Република Македонија, Канцеларија на Фондацијата „Конрад Аденауер“ за 
Македонија и Косово и Факултет за безбедност-Скопје, Скопје. Достапно 
на: http://www.kas.de/mazedonien/en/publications/36931/  

Rajkovçevski, R 2014, “Ndërtimi i politikës së sigurisë: rasti i Republikes së 
Maqedonisë” Канцеларија на Фондацијата „Конрад Аденауер“ за 
Македонија и Косово и Факултет за безбедност-Скопје, Скопје. Достапно 
на:  http://www.kas.de/mazedonien/en/publications/36984/  

Учебното помагало, објавено на македонски и албански јазик, има повеќе од 240 
страници. Трудот осдржи бројни анализи и препораки кои се однесуваат на 
нациоонлната безбедност и корелациите со безбедноста на Република 
Македонија во однос на нејзиниот напредок и на перспективите во рамките на 
евроатлантските интеграции, во однос на состојбата на меѓуетничките односи и 
во однос на политичките состојби. Трудот воведува начин за теоретизирање на 
безбедносната политика и нејзината функција во спречувањето на конфликтите 
во државата.  
Сеопфатниот пристап кон прашањата поврзани со националната безбедност 
подразбира третирање на безбедносните прашања во форма на 
мултидисциплинарен феномен кој во голема мера подразбира создавање 
политички и законски услови за управување со националната безбедност и 
адаптирање кон критериумите кои важат во пошироката безбедносна заедница 
(или во безбедносната заедница кон која државата се стреми да стане нејзин 
составен дел или да воспостави партнерски однос). 
2. Batkovski, T and R Rajkovcevski 2014, “Psychological Profile and Types 
of Leaders of Terrorist Structures – Generic Views and Experiences From the 
Activities of Illegal Groups and Organizations in the Republic of Macedonia” in 
M.Milosevic and K.Rekawek (Eds.), Perseverance of Terrorism: Focus on 
Leaders, NATO Science for Peace and Security Series - E: Human and Societal 
Dynamics, vol.117, IOS Press, Amsterdam, The Netherlands, pp.84-102. 
Достапно на: http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/35850  

Труд настојува да се елаборираат дел од битните прашања што се однесуваат на 
формирањето и дејствувањето на илегалните структури што го користат 
насилството како претежен метод за реализирање на одредени политички цели, 
а се нарекуваат терористички групи и организации. Имено, се работи за 
расветлување на улогата на лидерите на терористичките групи и организации 
преку проникнувањето во нивниот психолошки профил, што претставува 
основа за обидот да се дојде до типологија на лидерите на ваквите илегални 
структури. 
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Типологијата на лидерите е воспоставена според пет критериуми – идеолошко-
политичката матрица, доследноста, готовноста за поднесување на физичка 
жртва, радиусот на дејствување и поврзаноста со надворешни фактори. Во 
вториот дел на трудот, презентирани се три случаи за лидери од дејствувањето 
на илегалните структури во Република Македонија, со извлекување заклучоци 
врз основа на теоретските поставки за психолошкиот профил и типологијата на 
лидери на терористички групи и организации. 

3. Rajkovcevski, R and D Kirkovski 2015, “Macedonian Membership in 
NATO: From a Clear Perspective to an Uncertain Anticipation” in R.Czulda 
and M.Madej (Eds.), Newcomers No More? Contemporary NATO and the Future 
of the Enlargement from the Perspective of „Post-Cold War” Members, 
International Relations Research Institute, Warsaw – Brussels – Prague, pp.247-
259. Достапно на: http://bezpieczenstwo.uni.lodz.pl/pl/wp-
content/uploads/2015/01/2015-NATO-Newcomers-No-More.pdf, 
https://books.google.mk/books?id=IdASBgAAQBAJ&pg=PA8&lpg=PA8&dq=rajko
vcevski+kirkovski&source=bl&ots=xj1kHtcu0v&sig=OO9oFoooOwHLWMh5RAW
8q3v04nU&hl=en&sa=X&ei=2lG0VKfdFoP6Us6hgYAB&redir_esc=y#v=onepage&
q=rajkovcevski%20kirkovski&f=false 

Трудот содржи анализа на емпириски податоци од неколку македонски државни 
институции, домашни и странски агенции и (од други извори) кои ја 
истражуваат јавната поддршка за членство во НАТО спроведени во периодот од 
2005 до 2014 година. Врз основа на заклучоците и резултатите од специјално 
насоченото истражување во Министерството за Одбраната (МО) и Армијата, 
трудот ги објаснува перцепциите за членство во НАТО на вработените во 
споменатите институции. Општите заклучоци на трудот се дека членството во 
НАТО се смета за најсоодветен начин за зачувување на безбедноста и 
стабилноста во Македонија; начин да се привлечат економски инвестиции во 
Македонија и како последица на тоа, тоа да влијае врз зголемувањето на 
животниот стандард на населението. Покрај тоа, членството се смета за погодно 
за намалување на корупцијата и организираниот криминал, етничките тензии и 
политичката нестабилност. Овој труд ги вклучува и ставовите на вработените во 
безбедносниот систем (претежно Армијата на Република Македонија), кои 
имаат поголем интерес во однос на можностите за работа во Алијансата откога 
Република Македонија ќе стане полноправна членка на НАТО. 

4. Смилески, Р и Р Рајковчевски 2016, Вооружување и опрема, 
Факултет за безбедност-Скопје, Скопје. 

Учебникот „Вооружување и опрема“ третира повеќе прашања од различна 
природа и ги систематизира во една целина. Материјалот е изнесен во шест 
дела. Во првиот дел се обработени основните поими поврзани со внатрешната 
балистика. Вториот дел се однесува на подлабоко запознавање со потисните 
експлозивни материи (барути), како елементи на внатрешната балистика, но и 
со другите експлозивни материи кои се сретнуваат во секојдневниот живот. 
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Запознавањето со муницијата, која, првенствено, е застапена во полицијата, 
како и артифициите се обработени во третиот дел каде е дадено и неопходното 
појаснување поврзано со одржувањето на муницијата во текот на нејзиниот 
„животен век“. 

Во четвртиот дел дадена е класификацијата на малото оружје и лесното 
вооружување, разработени се одделни претставници на оружја кои најчесто ги 
користи полицијата, почнувајќи од пиштоли, автомати, полуавтоматски и 
автоматски пушки, пушкомитралези, митралези, рачни ракетни фрлачи, 
минофрлачи и на крајот повеќенаменските и специјални оружја и средства. 
Петтиот дел ја опфаќа целокупната балистичко-заштитна опрема, а посебно се 
обработени и стандардите кои оваа опрема мора да ги исполнува. Во шестиот 
дел се разработени најчесто користените видови опрема за механичко 
провалување при извршувањето на секојдневните задачи на полицијата во 
рамките на нејзините надлежности и законски овластувања. 

 

Трудови во списанија и зборници  

5. Kirkovski, D and R Rajkovchevski 2013, “Sustainability of the Status 
Quo and Inviolability of the Balkan State Borders Conflict Prevention or 
Prolonging of the Instability in the Region” in Cane Mojanoski (ed.), The 
Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic 
Integration, International Scientific Conference Proceedings, Volume II, Van 
Gog Ltd, Skopje, Macedonia, pp.26-38. Достапно на: 

http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%20201
3%20Kniga%20II.pdf  

Tрудoт го дефинира географскиот и временскиот опсег на конфликти во 
регионот и се фокусира на превенцијата на конфликти како холистички 
системски пристап. Исто така, ги опишува конфликтите на Балканот од 1990-
тите и ја прави класификацијата на конфликтите по интензитет и тип. Преку 
идентификување на механизмите за спречување на конфликти, трудот ги 
презентира тековните процеси во регионот, истовремено прикажувајќи ги 
латентните или можните конфликти. Главните резултати се однесуваат на 
препораките како да се намалат штетите од конфликти и предвиди безбедноста 
во регионот – преку обврзувачки одредби или со прекројување на државните 
граници? Методолошките аспекти на трудот се базираат на анализа на 
содржината на документи и искуства и компаративна анализа на 
квалитативните и квантитативните податоци. 

6. Stojanovski, T, Mirceva, S, Krstevska, K, Rajkovcevski, R, Jakimovski, T 
& A Stojanovski 2014, “Regional Police Cooperation through the MARRI 
Projects,” The Police Chief 81 (August 2014): online, International Association of 
Chiefs of Police, Alexandria, VA, USA. Достапно на:  
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 http://www.policechiefmagazine.org/bonus-online-article-regional-police-
cooperation-through-the-marri-projects/?ref=20acec18ed48dd174ba02220c1071d8d  

Трудот ја нагласува важноста на регионалната полициска соработка во напорите 
за спроведување на законот и за безбедноста низ целиот свет, а особено 
нејзината важност за регионот на Западен Балкан. Пред десет или петнаесет 
години, ако полициските служби беа дел од воените конфликти во регионот; 
денес, тие ја промовираат безбедноста. Предизвиците на регионалната 
полициска соработка вклучуваат перцепции за државниот суверенитет; 
законски определена полициска соработка; конвергенција преку регионални 
обуки, културна разновидност; јазични бариери; и борба против организираниот 
криминал. Сите овие прашања бараат полициска соработка. Трудот дава 
посебен осврт на периодот 2009-2014 година, имајќи во предвид дека во 2009 
година започна да функционира Регионалната иницијатива за миграција, азил и 
бегалци (МАРРИ) и проектот БОРДАРПОЛ во насока на создавање канали за 
комуникација помеѓу службите на граничната полиција на главните аеродроми 
на земјите од Југоисточна Европа. Трудот дава слика како МАРРИ ги 
поддржува меѓународните аеродроми во нивните напори за борба против 
нелегалната миграција, борбата против тероризмот и криминалот и да обезбеди 
висок степен на безбедност на одржлива и трајна основа.  

7. Ivanovski, J and R Rajkovchevski 2015, “Testing the police model for the 
handling and use of firearms against non-police subjects”, International Journal 
of Police Science & Management (March 2015): online, Vol.17, No.1, Sage 
publications Ltd, London, UK, pp.17-22. Достапно на: 

 http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1461355714566778  

Трудот дава автентична анализа на резултатите добиени преку тестирање на 
модел за обука за гаѓање со полуавтоматски пиштол на студентите на 
Факултетот за безбедност, а кој е во корелација со дефинирање на начинот и 
условите за примена на огненото оружје и потребата за соодветна едукациска 
подготовка на полициските службеници во рамките на соодветен перманентен 
систем за полициска едукација. Во трудот се утврдува степенот на влијание на 
наставната програма по гаѓање врз ефикасноста во ракување со огнено оружје 
кај студентите. Генерирањето на целта произлегува од обврската студентите да 
се стекнат со потребниот фонд знаења и вештини за безбедно ракување и 
употреба на огнено оружје со цел поефикасна примена на ова средство за 
присилба во полициската практика. 

8. Kirkovski, D and R Rajkovchevski 2015, “Security Science Paradigms in 
the Time of Expanded Approach to Security: When to Start and When to Finish 
a Security Sector Reform in a Conflict/Postconflict Society?” in Cane Mojanoski 
(ed.), Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, International 
Scientific Conference Proceedings, Volume IV, Van Gog Ltd, Skopje, 
Macedonia, pp.173-186. Достапно на: 
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http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20IV.pdf  

Трудот дава осврт на прашањето „Кога треба да почне процесот на реформа на 
безбедносниот сектор и дали таа треба некогаш да заврши?“. Покрај 
спроведеното истражување на членови на кеспертската јавност со искуства во 
спроведување на мерки и реформи во постконфликтни општества, 
теоретирзирањето на ова прашање се заснова на примери на ОН во земјите кои 
искусиле конфликт во периодот на 1990-тите на неколку локации во Африка, на 
Балканот и на Блискиот Исток. Главните препораки на трудот се дека системот 
за безбедност (во сите негови димензии) мора да се реформира колку што е 
можно поскоро и предложеното решение/модел мора има автентичност и тн. 
„локална сопственост“ за да се воспостави функционален систем за безбедност. 

9. Griffiths, K, Birdi, K, Alsina, V, Andrei, D, Băban, A, Bayerl, PS, Bisogni, 
F, Chirică, S, Costanzo, P, Gascó, M, Gruschinske, M, Horton, K, Jacobs, G, 
Jochoms, T, Krstevska, K, Mirceva, S, Mouhanna, C, van den Oord, A, Oțoiu, C, 
Rajkovcevski, R, Rațiu, L, Reguli, Z, Rus, C, Stein-Müller, S, Stojanovski, T, 
Varga, M, Vít, M, and G Vonaș 2016, “Knowledge sharing practices and issues 
in policing contexts,” A systematic review of the literature, European Journal of 
Policing Studies, Vol. 3, Iss.3, Maklu Publishers nv, Antwerpen, Belgium, pp.267-
291. Достапно на: http://www.maklu-online.eu/en/tijdschrift/ejps/online-first/online-
first/  

Трудот ги презентира резултатите од интегративниот систематски преглед на 
литературата од истражувањата за споделување на знаењето во рамките и 
помеѓу полициските организации низ цела Европа. Така, тоа опфаќа анализа на 
39 трудови од студии на англиски јазик објавени помеѓу 2000 и 2013 година, 
надополнети со дополнителни пребарувања за литература која не е на англиски 
јазик, во девет европски земји. Практични препораки вклучуваат процедурална 
јасност во системите, политики за споделување на знаењето и развивање на 
релевантни знаења, вештини и мотивација на полицискиот персонал преку 
соодветна обука. 

10. Rajkovcevski, R 2016, “Security Policy of the Republic of Macedonia: 
Between Security Threats and Political Capacities” in Natasha Garrett (Ed.), 
Macedonia 2013: 100 years after the Treaty of Bucharest, International 
Conference Proceedings, Ottawa, Canada. Достапно на: 

https://act.myngp.com/Forms/108715519075683328; 
https://searchworks.stanford.edu/view/12180613 

Долгото отсуство на државност и недостигот на јасен концепт за содржината на 
стратешките документи во областа на безбедноста придонесоа Македонија да 
талка во одредувањето на безбедносните приоритети. По две децении на 
постоење, се уште е актуелно прашањето „Дали државата политички зрела во 
обидот да ги утврди интересите на националната безбедност?“ Трудот ја 
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теоризира тековната рамка на безбедносната политика во контекст на нејзиниот 
капацитет за справување со внатрешните, регионалните и европските 
безбедносни предизвици. Трудот дава објаснувања за тоа како решенијата 
наметнати од страна на меѓународната заедница со потпишувањето на 
Охридскиот рамковен договор (2001 година) и реформата на безбедносниот 
сектор, имаат капацитет да го одржат мирот. Развиените ставови се во 
корелација со умешноста на водењето на државната политика во насока да се 
исполнат безбедносните потреби што произлегуваат од барањата на 
практичарите и академската заедница. 

11. Rajkovcevski, R 2017, “Emergency Management Capacities at Local 
Level: Challenges and Requirements According to the Sendai Framework” in 
Marjan Gjurovski (ed.), Security Concepts and Policies - New Generation of Risks 
and Threats, International Scientific Conference Proceedings, Volume I, Van 
Gog Ltd, Skopje, Macedonia, pp.168-175. Достапно на: 
http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20I2017.pdf  

Трудот е фокусиран на анализа на содржина и квалитативни интервјуа со 
релевантните субјекти во врска со состојбата и капацитетите на системот за 
управување со вонредни состојби на локално ниво, а во врска со Рамковната 
спогодба од Сендаи на ООН. Во согласност со претходниот протокол (Хјого), 
документот дава препораки како да се направат локалните урбани заедници 
поотпорни и општеството да биде свесно дека мерките за управување со 
вонредни состојби и мерките за катастрофи може да заштедат многу животи и 
да ја ублажат штетата на приватниот и јавниот имот. Трудот има критички 
приод заснова на ставовите на академската заедица и практичарите и 
кореспондира со дефинираните цели на Рамковната спогодба од Сендаи, т.е. со 
четирите приоритети на локално ниво посветени на зголемување на бројот на 
локални стратегии и вклучување на механизмите за координација. 

12. Rajkovchevski, R 2017, “Migrant and Refugee Crisis in Europe: 
Challenges, Experiences and Lessons Learnt in the Balkans” in Municipality of 
Setubal (ed.), Risks, Security and Citizenship, International Conference 
Proceedings, Setubal, Portugal, pp.178-188. Достапно на: 

http://www.smpcb.pt/icrsc2017/download/Proceedings_ICRSC.pdf  

Во трудот се истакнуваат ризиците и заканите кои произлегуваат од 
случувањата поврзани со мигрантите и бегалската криза во рамките на 
Балканската рута. Трудот има нагласена перспектива на Југоисточна Европа, 
воедно споредувајќи ги ставовите на ЕУ и мерките кои произлегуваат од 
миграциските и безбедносни политики на ЕУ, заедно со активностите 
преземени од страна на националните влади и телата за регионална соработка. 
Целта на трудот е критички и аналитички да ги презентира научените лекции, 
да ги ублажат негативните ефекти и да согледаат мерките за контрола врз 
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безбедносните ризици и закани, кои влијаат врз граничната контрола, 
демографските промени и намалените институционални капацитети. 

13. Mircheva, S.,and R Rajkovchevski 2017, Challenges in the identification 
and the protection of vulnerable individuals and victims of gender-based violence 
and trafficking in human beings in the context of the current migration crisis, 
Assessment Report, MARRI Regional Center, Skopje, Macedonia. Достапно на: 
http://marri-rc.org.mk/wp-content/uploads/2017/11/Assessment-report.pdf  

Студијата дава иницијален преглед на капацитетите на земките-членки на 
регионалната иницијатива за миграции, азил и бегалци (МАРРИ) во однос на 
обезбедување на родово чувствителен одговор за делата поврзани со трговија со 
луѓе и родово базирано насилство во мешовитиот миграциски тек опфатен со 
миграциската криза во периодот 2014-2016. Особено, беа обработени практики 
и политики во врска со одговорот кон овие два феномени во Македонија, 
Албанија и Србија, како земји-членки на МАРРИ идентификувани како 
најзасегнати од лицата во транзит. Покрај на наведените, извештајот ги 
анализира правните рамки на останатите земји-членки - Босна и Херцеговина, 
Црна Гора и Косово. Фокусот на студијата, покрај идентификацијата на лицата 
изложени на ризик и заштита на жртвите од трговија со луѓе и родово базирано 
насилство во мешаниот миграциски проток во услови утврдени со географскиот 
опсег и дефиниран период на набљудување и собирање на податоци, подразбира 
и истражување за разбирањето и сензибилноста за трговијата со луѓе и родово 
базираното насилство на сите инволвирани државни и недржавни актери. 

14. Rajkovcevski, R and S Mircheva 2018, “Trafficking in Human Beings Vs. 
Migrant Smuggling: Theoretical and Practical Discourse Analysis within Mixed 
Migrant Flows in the Republic of Macedonia” in Marjan Gjurovski (ed.), 
Security System Reforms As A Precondition For Euro-Atlantic Integrations, 
International Scientific Conference Proceedings, Volume III, Van Gog Ltd, 
Skopje, Macedonia, pp.137-146. 

Во документот насловен „Предизвици во идентификацијата и заштитата на 
ранливите поединци и жртви на родово насилство и трговија со луѓе во 
контекст на мигрантската криза“ се користат податоците собрани преку 
интервјуа во рамките на проектoт SAFERR Project (Shelters and Access for 
Empowerment and Risk Reduction). Интервјуата беа спроведени во три земји-
членки на МАРРИ во текот на летото 2017 година. Анализата на документите 
како техника за собирање податоци беше применета на релевантните извештаи 
и публикации издадени од (меѓу)владини тела (агенции на ООН, Министерства 
за внатрешни работи, Национална комисија за борба против трговијата со луѓе и 
илегална миграција и Регионален центар МАРРИ), граѓански организации и 
индивидуални трудови. Во трудот се предлагаат препораки за градење на 
институционалните капацитети на владините и невладините субјекти кои 
посредно и непоредно се поврзани со откривање и обработка на делата на 
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трговија со луѓе во и работат во сместувачките капацитети каде престојуваат 
лицата во транзит. 
 
В) Учество на конференции, советувања и семинари 
 
Д-р Рајковчевски има земено учество на повеќе академски и стручни настани во 
Република Македонија и во странство на теми поврзани со полициската 
организација и со безбедносната феноменологија, меѓу кои: 

Јуни 2018: American Corner Tetovo. Lecturer on “Youth for NATO” Summer 
Camp, Popova Shapka, Macedonia. 

Јуни 2018: Faculty of Security-Skopje and its partners. Lecturer on international 
scientific conference “Security System Reforms as a Precondition for Euro-Atlantic 
Integrations”, Ohrid, Macedonia. 

Април 2018: New Strategy Center (Romania) and World Experience for Georgia, 
Contributor/Lecturer on NATO Advanced Research Workshop ”Black Swans on the 
Eastern Flank”, Bucharest, Romania. 

Март 2018: Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies (HAIT) at the TU 
Dresden and the Institute for East European History at the University of Vienna, in 
cooperation with the Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts 
(ZRC SAZU). Lecturer on International Workshop “Voluntary Work, Volunteering 
and Voluntary Associations in Southeastern Europe, 1980-2000” within project 
“Volunteering in Local Communities between Late Socialism and Liberal Capitalism: 
The History of Volunteer Fire Departments in Germany and East Central Europe, 
1980-2000”. Lecture title: “Voluntarism through Implementation of the Concept “All 
in Defence, All in Protection”: Ideology or Way to Developing a Sustainable Model 
of Civil Protection,” Ljubljana, Slovenia. 

Декември 2017: Ministry of Defence’s Training Center “Dr. Joseph J Kruzel”, 
Skopje, Macedonia. Lecturer on training session dedicated to the staff of MoD and 
other institutions from the crisis management structure in the Republic of Macedonia. 
Lecture title: “Crisis Management System in the Republic of Macedonia and 
opportunities for using the EU instruments and cooperation models”, Skopje, 
Macedonia. 

Јуни 2017: Military Academy “General Mihailo Apostolski”-Skopje, Macedonia. 
Lecturer on international conference day within the “Summer Campus 2017”. Lecture 
title: “Migrant and Refugee Crisis in Europe: Challenges, Experiences and Lessons 
Learnt in the Balkans”, Shtip, Macedonia. 

Јуни 2017: Faculty of Security-Skopje and its partners. Lecturer on international 
scientific conference “Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and 
Threats”, Ohrid, Macedonia. 

Април 2017: Final conference of H2020 MARGIN project 
(http://marginproject.eu/final-event). Presentation (given by prof. Stojanka Mirceva) 
on “COMPOSITE project: Lessons learnt in Macedonian research context”, Budapest, 
Hungary. 

Март 2017: Municipality of Setubal, President of the Republic of Portugal, EFUS, 
CEIPC, UN Trust Fund for Human Security, IAEM and others. Key speaker in the 



73 
 

 

thematic session Human Migrations – Opportunities and Risks for Europe on the 
International Conference “Risks, Security and Citizenship”, Setubal, Portugal. 

Септември 2016: Fellow of the 5th European Seminar addressed to German and 
European security policy and aimed to the future leaders from the scientific, political 
and economic sectors, organized German’s Army Center for Public Affairs, Bon, 
Cologne, Geilenkirchen and Berlin (GER) - Brunssum (NL) - Brussels (BEL). 

Јуни 2016: UNISDR High Level Forum “Implementing Sendai Framework for 
Disaster Risk Reduction at Local Level” organized by Italian National Civil 
Protection Service, UNISDR, UCLG and Municipality of Florence, Florence, Italy. 

Јуни 2016: Offices of Konrad-Adenauer-Stiftung in Macedonia and Greece, and the 
Faculty of Security – Skopje. Lecturer on bilateral conference “Migration on the 
Balkans: Common Security Challenges and Ways to Cope with the Prolonged Crisis”, 
Skopje, Macedonia. 

Март 2016: Final Conference “Improving Preparedness in Europe through Risk 
Communication and Community-Based Approaches” of the two EU FP7 Crisis 
Management projects (POP-ALERT [Population Alerting: Linking Emergencies, 
Resilience and Training] and TACTIC [The Tools, methods and training for 
Communities and Society to better prepare for a Crisis]), Brussels, Belgium. 

Декември 2015: Two thematic workshops (“Technology and Civil Protection” and 
“Public Administration and Resilience”) organized by Municipality of Vicenza within 
ACHELOUS project’s final event, Vicenza, Italy. 

Октомври 2015: TAIEX Workshop on Civil Protection (JHA 55010) organised 
EUCPM authorities (Polish Fire Service) in co-operation with the Protection and 
Rescue Directorate, Skopje, Macedonia. 

Јуни 2015: Faculty of Security-Skopje and its partners. Lecturer on international 
scientific conference “Researching Security - Approaches, Concepts and Policies”, 
Ohrid, Macedonia. 

Март 2015: Center for Research and Policy Making (CRPM). Lecturer/Discussion 
attended by representatives of the alumni and the new generation of the participants of 
the School of Public Policy “Mother Teresa”. The topic of the discussion was “The 
position of the Republic of Macedonia within the European Security Integration”. 
Skopje, Macedonia. Available on: http://www.crpm.org.mk/?p=13862  

Јуни 2014: Institute for Development and International Relations (IRMO) and 
Zagreb Office of the Hans Seidel Foundation. Lecturer on regional round table 
“Membership in the EU and NATOChallenges and opportunities”, Zagreb, Croatia. 

Април 2014: NGO “Saferworld“, London, UK, Lecturer on regional conference 
“Civil society role and contribution in security building“, Pristina, Kosovo. 

 
III. 

Заклучна оценка и предлог 

 
Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја 
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разгледуваше и оценуваше пријавата од кандидатот д-р Раде Рајковчевски. 
Оценката се темелеше врз анализа на поднесената документација, како и врз 
познавањето на кандидатот од неговото работно ангажирање на Факултетот за 
безбедност-Скопје.  
 
Кандидатот доцент д-р Раде Рајковчевски е со научен степен на образование, со 
работно искуство и со постигнувања со кои ги исполнува условите за избор во 
наставно-научно звање вонреден професор. Комисијата посебно ја истакнува 
неговата посветеност во спроведување настава по предмети од полициската 
област, иницијатор е и активно учествува во меѓународни и домашни 
истражувачки проекти, учествува на бројни семинари и обуки организирани од 
меѓународни, владини и невладини организации на различни теми, одличното 
познавање на англискиот и францускиот јазик. Тој е прифатен од колегите, но и 
од студентите, што говори за изграден личен однос кон институцијата и 
работата во неа. Доцент д-р Рајковчевски успешно ги користи знаењата и 
вештините од областа на информатиката, а непосредната комуникација со 
партнери од земјата и странство му овозможува проактивен настап на стручни и 
научни расправи. Постигнувањата и резултатите од досегашната работа го 
профилираат во одговорен наставник, истражувач и соработник во научната 
работа. Во извештајниот период (2010-2014) учествуваше во тимот истражувачи 
во европскиот ФП 7 Проект Композит, каде што придонесе за успешно 
спроведување на проектот, особено во делот кој се однесуваше на полициската 
работа во ИТ секторот.  
 
Неговиот досегашен професионален однос е претпоставка дека и во иднина ќе 
продолжи да биде успешен во работата. Без да ја намалиме високата позитивна 
оценка за доцент д-р Рајковчевски, му сугерираме во својата натамошна работа 
да се насочи кон областа во која е најуспешен и во таа смисла да се фокусира на 
помал број предмети (отколку што е тоа досега), со што ќе има можност за 
подлабоко навлегување во областите кои се негов научен и истражувачки 
предизвик. 
 
Врз основа на претходно наведеното за научната, стручната и воспитно-
образовната дејност на д-р Раде Рајковчевски, Комисијата констатира дека 
кандидатот д-р Раде Рајковчевски ги исполнува условите предвидени во 
Законот за високо образование за избор во наставно-научно звање доцент во 
научната област Основи на науката за полицијата и во научната област Друго 
- Безбедносни науки. 
 
Врз основа на поединечното разгледување на поднесоците од кандидатот, како 
и од комисиското разгледување, Рецензентската комисија за избор на наставник 
во сите наставно-научни звања во научните области Основи на науката за 
полиција (51609) и Друго - Безбедносни науки во состав редовен професор д-р 
Трпе Стојановски, вонреден проф. Д-р Стојанка Мирчева и вонреден професор 
д-р Никола Дујовски, го оформи следниов  
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ПРЕДЛОГ 

Доцент д-р Раде Рајковчевски да биде избран за вонреден професор на 
научната област Основи на науката на полицијата (51609) и во научната 
област Друго - Безбедносни науки (51610). 
 
 
 

 
22 август, 2018 година, Скопје 
 
 

Рецензентска комисија: 
     

1. Редовен проф. д-р Трпе Стојановски, с.р. 

2. Вонреден проф. д-р Стојанка Мирчева, с.р.  

3. Вонреден проф.д-р Никола Дујовски, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН (1) НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – 
НАУЧНИ ЗВАЊА  НА НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОПШТА 

КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА СО КРИМИНАЛИСТИЧКА 
ТАКТИКА (51600) И КРИМИНАЛИСТИЧКА МЕТОДИКА (51601) НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ 
 
Факултетот за безбедност – Скопје на ден 01.06.2018 година (петок) во 

дневните весници ,,Нова Македонија,, и ,,Коха,, објави Конкурс за избор на еден 
наставник во сите наставно – научни звања на научните области Општа 
криминалистичка теорија (51600) и Криминалистичка методика (51601).  

Наставно научниот совет на единицата Факултет за безбедност - Скопје 
на седницата одржана на ден 29.06.2018 година донесе Одлука бр. 08-614/4 од 
29.06.2018 година за формирање на рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите наставно – научни звања на научните области Општа 
криминалистичка теорија (51600) и Криминалистичка методика (51601) во 
состав: 

1. Проф. д-р Борис Мургоски – претседател, 
2. Проф. д-р Светлана Николоска – член и  
3. Проф. д-р Злате Димовски - член. 

 
На конкурсот се има пријавено само еден кандидат: доц. д-р Љупчо 

Тодоровски. 
По разгледувањето на пријавата и приложената документација, 

рецензентската  комисија на Наставно – научниот совет му го поднесува 
следниот: 

 
                                         И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј   

 
 По разгледувањето на пријавата и приложената документација, 
рецензентската комисија констатира дека пријавата на кандидатот е поднесена 
навремено и со целокупна потребна документација предвидена со Конкурсот.   

Кандидатот доц. д - р Љупчо Тодоровски ги исполнува предвидените 
услови со Конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно – научни 
звања во научните области  Општа криминалистичка теорија (51600) и 
Криминалистичка методика (51601), согласно чл. 166 ст. 2 и ст. 5 од Законот за 
високо образование (Сл.весник на РМ. бр. 82/18), Класификацијата на научно – 
истражувачките подрачја, полиња и области според меѓународната Фраскатиева 
класификација стр. 85 (Сл. весник на РМ бр. 103/10), чл. 223 од   Статутот на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и чл. 8 и 9 од Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно – научни, наставни, научни, 
наставно – стручни и соработнички звања на на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола.   

Кандидатот е вработен на Факултетот за безбедност во Скопје од 24.12 
2013 година врз основа на Одлука бр.0701/306 од 23.12.2013 за избор на 
наставно научно звање Доцент на научните области  општа криминалистичка 
теорија со криминалистичка тактика  (51600)  и криминалистичка методика 
(51601).   
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I БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Кандидатот доц. д – р Љупчо Тодоровски е роден  на 19.11.1959 година 
во Скопје, каде го завршил своето основно и средно образование, дипломирал 
во 1982 година на Факултетот за безбедност во Скопје, каде магистрирал во 
2009, а во 2012 година докторирал на тема: Развивање на стратегии за следење 
на развојот на понови форми на наркокриминал во Република Македонија и 
поставување на стандардизиран систем на контрола на дрога.  

Професионалната кариера ја започнува во 1982 година во 
Министерството за внатрешни работи на Република Македонија во Управата за 
недозволена трговија со дрога во Скопје. Бил на повеќе работни и раководни 
позиции и тоа од инспектор за социо-патолошки појави зависности од дроги 
(1992 – 1999), Началник на Управата за дроги (1999 – 2000), Началник на 
Управата за организиран криминал (2000 – 2001), Помошник министер во 
Секторот за аналитика и истражување (2001 -2002), Началник на 
криминалистичка полиција во Секторот за организиран криминал (2002 – 2006), 
а на 29.08.2006 година е назначен за Директор на Бирото за јавна безбедност 
при Министерството за внатрешни работи на Република Македонија.  

На Факултетот за безбедност во Скопје работни ангажмани како асистент 
имал во периодот 1988 – 1992 година по предметот Криминалистичка методика. 

Во април 2013 година е избран за насловен доцент на Факултетот за 
безбедност во Скопје при Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола. 

Во текот на професионалната кариера кандидатот посетувал повеќе 
стручни обуки за што се стекнал и со дипломи од ДЕА – Белград од 1985 
година, од ФБИ од Будимпешта од 1999 година, диплома за антитероризам од 
2000 година од Универзитетот Луизијана во САД, диплома за „Справување со 
кризи“ од Американскиот Стејт Департмент од 2000 година. Кандидатот бил 
Претседател на SEPCA, во бордот на директори на полиции, учествувал во 
работни тела на шефови на полиции на земјите членки на СЕКИ Центарот, 
соработува со ОБСЕ и Женевскиот центар за демократска контрола на 
вооружените сили на ДЦАФ и други меѓународни организации. Претседател 
бил на Организацискиот одбор на Меѓународната конференција за експерти за 
дрога  во 2010, 2011 и 2012 година.   

Кандидатот е избран во Доцент на научните области општа 
криминалистичка теорија со криминалистичка тактика  (51600)  и 
криминалистичка методика (51601) од 23. 12. 2013 година на Факултетот за 
безбедност во Скопје при Универзитеото „Св. Климент Охридски“ во Битола.   

 
II ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ 
Кандидатот доц. д –р Љупчо Тодоровски својата педагошка дејност  ја 

започнува во 1988 година кога бил асистент по предметот Криминалистичка 
методика до 1992 година. Во тој период своите знаења, вештини и искуства ги 
пренесува на студентите по еден од клучните предмети за професијата 
„Криминалист“.  

По изботор во доцент и вработувањето на Факултетот за безбедност во 
Скопје кандидатод доц. д-р Љупчо Тодоровски има свои работни ангажмани на 
прв и  втор циклус на студии на Факултетот за безбедност во Скопје.  

На прв циклус студии реализира настава на Студиската програма – 
Криминалист по предметите: Методика на истражување на општ криминалитет 
и Криминалистичка техника,  на студиската програма – Безбедност предметите: 
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Криминалистичка тактика, Криминалистичка техника и Форензичка 
криминологија, Методика на истражување на трговија со дрога, на студиската 
програма – Криминологија и криминална политика по предметите: 
Криминалистичка тактика, Форензичка криминологија и Криминалистичка 
методика.   

На II  циклус Специјалистички студии по Безбедност на Факултетот за 
безбедност во Скопје по предметите: Криминалистичка тактика и 
Криминалистичка методика.  

Кандидатот при вршењето на педагошката дејност бил ментор на 
дипломски трудови и член во повеќе Комисии за одбрана на магистерски и 
докторски трудови.   

За реализација на наставата и подготовка на испитите на студентите 
кандидатот има изготвено повеќе коавторки трудови како монографии, 
универзитетски учебници и прирачници и тоа:  

Монографии:  
1. Тодоровски Љ., Наркокриминал и наркомафија, Скопје, 2014. 
 
 

 
III ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ СПИСАНИЈА 
И ПУБЛИКАЦИИ  

 
Кандидатот доц. д – р Љупчо Тодоровски во периодот по изборот во 

Доцент во декември 2013  има објавено трудови во меѓународни научни 
списанија и публикации и тоа: 

1. Љупчо Тодоровски, Методија Ангелески и Ице Илијевски,  Развој 
стратегија за праћење наркокриминала у Републици Македонији и 
успостављање стандардизованог система контроле наркотика,  
Зборник радова - Научно-стручни скуп са међународним учешћем 
„Супротстављање савременим облицима криминалитета -  анализа 
стања, европски стандарди и мере за унапређење“ ,Том 2, Тара, 26-
29.05.2015. Во трудот се прави анализа на општествените текови и 
развојот на криминалот со недозволена трговија на наркотици и 
неопходноста од развој на стратегија на национално ниво со 
истражување на начини, методи и средства за меѓународна соработка. 
Посебно се потенцира потребата од создавање на правни и 
оперативни предуслови за решавање на современите предизвици во 
делот на спречување на недозволената трговија со наркотици. Се 
анализирани приоритетните цели и области на делување на 
национално ниво и начини и облици на делување на меѓународен 
план, а за тоа во трудот се дадени и предлог на мерки и активности.    
  

2. Ljupco Todorovski, Marina Malish Sazdovska, Suvremene metode rada 
organiziranih zločinačkih skupina trgovine drogom u Republici 
Makedoniji (Moder methods of operation of orginezed criminal groups 
trafficking in drugs in the Republic of Macedonia), Book of papers – 9th 
Internatonal scientific conference “Crisis management days”, Split, 12-
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13.04.2016. Во наведениот труд, авторите правата анализа на 
карактеристиките и структурата на организираните криминални 
групи во Република Македонија кои се занимаваат со криминал на 
недозволена трговија со дрога. Посебно се проучуваат начините и 
методите на криминално делување и начините на поврзаност и 
структуираност во криминалните групи и елементите на 
транснационалност, односно меѓународната соработка и поврзување 
на криминалците од Република Мкаедонија со криминалците од 
странство. Се прави и анализа на неколку оперативни акции на 
полицијата за криминалистичко истражување на овој вид на 
организиран криминал.  

 
 

3. Љупчо Тодоровски,  Нелегално производство, трговија и 
криумчарење на кокаин, International Jurnal Knowledge  - Scientific 
Papers (Promoted in Vrnjacka Banja, 16-18.03.2018), Institute of 
Knowladge Management, Vol.22, No.3, Skopje, 2018. Во трудот се се 
анализира развојот на недозволеното производство и криумчарење на 
кокаин на европскиот пазар со посебен акцент на новите начини и 
методи кои се забележани во последниве неолку години кога се 
бележи зголемено производство и криумчарење на овој вид на опасна 
дрога.  Направена е анализа на распространетоста на кока растението 
кое воглавно се одгледува во Латинска Америка, а од зголеменото 
производство се зголемува и криумчарењето и развојот на 
нелегалните патишта за пренос на оваа дрога посебно на европскиот 
пазар. Се потенцира и влијанието на корупцијата во нелегалниот 
транспорт на дрогата и секако улогата на сбабо регулираните 
финансиски системи и можноста за перење пари на трговците со 
дрога, односно трансфертот на финансиски средства кои потекнуваат 
од криумчарење на скапите дроги како што е кокаинот.    
 

4. Љупчо Тодоровски, Ице Илијевски, Носители на организираниот 
наркокриминал – организирани нарко-групи и криминални мрежи, 
Internacional Journal Knowledge – Scientific Papers (Promoted in 
Vrnjacka Banja, 16-18.03.2018), Institute of Knowledge Management, 
Vol.22, No.3, Skopje, 2018. Во  наведениот труд се дава осврт на 
организираните нарко-криминални групи и мрежи во однос на 
нивната поставеност и начин на дејствување, со посебно внимание на 
анализата на состојбите со нарко-криминалот во Република 
Македонија и делувањето на организираните криминални групи со 
констатација дека  дел од дрогата која доаѓа во Државата се задржува 
на домашните нарко пазари преку организирано растурање на 
корисниците, а поголемиот дел е дрога која се транзитира во 
западноевропските држави со заживување на на т.н. „Балкански пат 
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на“дрогата во кој е вклучена и Република Македонија. Исто така 
авторот потенцира дека типови на дрога кои се злуопотребуваат во 
Република Македонија се дрогите од природно потекло и се деривати 
на опим, во најголема количина тоа е хероинот, но тука се и дрогите 
од канабидоен тип.   
 

5. Svetlana Nikoloska, Ljupco Todorovski, Jovche Angjeleski, The Economic 
criminality in the Republic of Macedonia, Conference proceedings of the 
Internacional Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of 
Law, Democracy and Polycentric Development”, Faculty of Law, “St. 
Kliment Ohridski” University – Bitola,Vol.II,Bitola,11-12.05.2018. Во 
наведениот труд се прави анализа на повеќе дефиниции за 
економскиот криминалитет од домашни и странски автори, а потоа се 
прави анализа на економскиот криминалитет во Република 
Македонија преку проучување на обемот, структурата и динамиката 
на пријавени, обвинети и осудени сторители за овој криминалитет за 
период 2011-2016 година. 

 
 

6. Ljupco Todorovski, Ice Ilijevski, Zlate Dimovski, Kire Babanoski, 
Operational aspects of revealed international channels of illicit drug 
trafficking in the Republic of Macedonia, Balkan Journal of 
Interdisciplinary Research, Vol. 2, No. 1, Graz, 2018. Во трудот се прави 
анализа на неколку оперативни операции од меѓународен карактер 
каде е вклучена и македонската полиција и тоа оперативната 
операција „Босфор“,  „Транзит“ и „Диригент“. Со анализата на 
практичните случаи се до иени индикатори за тоа кои мерки и 
дејствија се применувани, но и посебен акцент е ставен на анализа на 
полициските акции со координација на територија на неколку држави 
и успешна реализација по што се уапсени поголем број на 
инволвирани сторители кои делувале на територијата на повеќе 
држави.  
 

7. Todorovski Ljupco, Malish Sazdovska Marina, Krstevska Savovska 
Katerina, Ilegalna trgovina drogama kao globalna sigurnosna prijetnja 
(Illegal drugs trafficking as a global security threat), 11th International 
scientific conference “Crisis management days”, Brijuni, 23-24.05.2018 
(следи објавување на трудот, а добиена е позитивна рецензија). 
Авторите на трудот ја анализираат илегалната трговија со дрога, пред 
се на Балканската рута, започнувајќи со анализа на кривичните дела 
од оваа област предвидени во Кривичниот законик на РМ. Во трудот 
се презентираат и статистички податоци за сторителите на овие 
кривични дела, видот и количината на запленетата дрога и сл. Исто 
така се анализираат и одредени интернационални аспекти на 
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илегалната трговија со дрога и тоа за Србија, Албанија, Бугарија, 
Црна Гора и сл. Во заклучокот се предидуваат одредени мерки за 
превенирање на илегалната трговија со дрога како и нејзино 
сузбивање со преземање на конкретни мерки и активности од страна 
на надлежни органи. 

 
 

8. Ljupco Todorovski, Ice Ilijevski, Strategy for fight against drug trafficking 
and proposed measures for strategic actions in the area of security, 
Proceedings of the 9th International scientific conference “Security system 
reforms as precondition for Euro-Atlantic integrations”, Vol. I, Skopje, 04-
06.06.2018. Во трудот се анализирани состојбите со реализација на 
стратегијата за сузбивање на недозволената трговија со дрога, со 
посебен акцент на проучување на состојбите на 
меѓуинсттуционалната соработка на македонската полиција со 
другите директно надлежни органи и тоа Царинската управа на 
Република Македонија, но и соработката со меѓународните 
организации надлежни за сузбивање на дрога на меѓународно ниво. 
Посебно се  потенцирани состојбите и потребите од соработка и 
размената на информации и градењето на систем за електронска база 
на податоци нивно користење во интерес на поефикасно разменување 
на информации и користење на базите на информации кои се од 
значење за планирање и преземање на мерки  за откривање на случаи 
со недозволена трговија со дрога. Наведениот труд е објавен по 
објавувањето на конкурсот, но претходно е добиена позитивна 
рецензија и во периодот на поднесување на документација е објавен.  

 
VIII КВАЛИТЕТ ВО НАСТАВАТА  
 

 Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за 
безбедност-Скопје во 2017 година на првиот циклус на студии од страна на 
Комисијата за евалуација севкупниот работен ангажман на доц. д – р Љупчо 
Тодоровски е оценет со просечна оценка 5 (пет)  Вреднувањето на успехот кој 
произлегува од батерија на 15 анкетни прашања е направен со посебна 
методолошка постапка со која е добиен резултат од Вкупен збир на 
просечните вредности = 4,8. 
 

 Квалитетот на наставата  
 

1. Наставникот е подготвен за реализација на наставата (просечна 
оценка: 4,8) 

 2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува 
интерес кај студентите (просечна оценка: 5)  

3. Наставникот користи современи методи на наставна работа (работа 
во групи, дебати, анализа на случаи и други форми на интерактивна 
настава) (просечна оценка: 4,8)  
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4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот 
процес (просечна оценка: 4,8)  

5. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови (просечна 
оценка: 4,8)  

6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и 
проширување на знаењата од предметот (просечна оценка: 4,8)  

7. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 
(вклучување во истражувања, проекти, изработка на домашна работа, 
семинарски трудови и други писмени активности) (просечна оценка: 4,9)  

8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна 
литература (просечна оценка: 4,8)  

9. Учебникот/ учебното помагало/ скриптата одговара на содржината на 
предметната програма (просечна оценка: 4,1)  

10. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на 
наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) 
(просечна оценка: 4,9)  

 
 

 
 Однос кон студентите  

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

(просечна оценка: 5) 
 12. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 

студентите (просечна оценка: 4,9)  
 

 Оценување на студентите  

13. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 
програма и предвидената основна литература (просечна оценка: 5)  

14. Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања 
овозможуваат објективно оценување (просечна оценка: 4,9)  

15. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите 
(просечна оценка: 4,8)  

Согласно претходно наведеното, Рецензионата комисија констатира и 
потврди висока позитивна просечна оценка во наставно-образовната дејност на 
доц. д – р Љупчо Тодоровски. 
 

IX ОЦЕНКА, МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ НА КОМИСИЈАТА 
 
Рецензентската комисија посвети внимание на анализа на 

целокупната документција поднесена од кандидатот  доц. д –р Љупчо 
Тодоровски за избор во вонреден професор, посебно на анализа на 
објавените трудови во меѓународни научни списанија, но и неговата 
севкупна општествена активност што допринесува во градење на 
универзитетска кариера. Имено, кандидатот има објавено повеќе трудови 
од областите во кои се бира. Се работи за трудови кои се резултат на 
неговите теоретски анализи, но и преточено практично искуство на еден 
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поранешен полициски оперативец кој долги години се занимавал со 
откривање, расветлување, докажување и превенција од недозволена 
трговија со дрога. Трудовите се објавени во меѓународни научни списанија, 
а  некои од нив се презентирани на меѓународни научни конференции во 
земјата и странство. 

Во однос на педагошката работа кандидатот доц. д – р Љупчо 
Тодоровски покажува извонредни резултати во однос на неговата 
посветеност и пренесување на знаења и вештини на студентите на прв и 
втор циклус студии. Високи се неговите оценки од направената внатрешна 
евалуација по сите основи. Тој е ангажиран во повеќе комисии за 
изработка и одбрана на дипломски, магистерски и докторски студии и се 
јавува како ментор на дипломски и магистерски трудови.  

Кандидатот доц. д–р Љупчо Тодоровски во целокупната 
професионална кариера се стекнал со огромно практично искуство во 
областа на криминалистиката и истите искуства се драгоцени да се 
пренесат на идните студенти со цел покрај теоретските проучувања добијат 
сознанија и за апликативноста на знаењата и вештините за професијата за 
која одбрале да студираат. Од посебно значење се и неговите искуства од 
повеќе меѓународни операции за сузбивање на недозволено трговија со 
дрога, но и учеството во тела за градење на политики за сузбивање на 
севкупниот криминалитет на национално и меѓународно ниво.  

 
Рецензентската комисија врз основа на направената анализа на научно – 

истражувачката работа, педагошката дејност, стручната и апликативна работа 
на кандидатот  доц. д –р  Љупчо Тодоровски констатира дека се исполнети сите 
услови и услови да биде избрана за наставник во наставно - научно звање 
редовен професор за научните области Општа криминалистичка теорија (51600) 
и Криминалистичка методика (51601).  

Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Наставно – 
научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски “ Битола да го избере доц. д –р  Љупчо Тодоровски во звање 
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР за научните области Општа криминалистичка теорија 
(51600) и Криминалистичка методика (51601). 
 
 

                                                РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 

1. Проф. д-р Борис Мургоски – редовен професор с.р. 
2.  Вон проф. д-р Светлана Николоска – вонреден 

професор,  с.р.  
3. Проф. д-р Злате Димовски – редовен професор, с.р.                            
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Врз основа на член 17 став (7) од Законот за вработените во јавниот 
сектор ("Службен весник на Република Македонија" бр. 2712014, 199/2014 и 
2712016), 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), Наставничкиот совет на Високата медицинска школа 
– Битола на својата седница одржана на 05.07.2018 година , донесе  

         П Р А В И Л Н И К  
за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација 

на работните места на Универзитет ,,Св. Климент Охридски’’ Битола, 
Висока медицинска школа - Битола 

 
    Член 1  

Co овој Правилник се врши измена и дополнување на Правилникот за 
систематизација на работните места на Универзитет „СВ. Климент Охридски“ 
Битола, Висока медицинска школа- Битола, бр.01-187/2 од 02.03.2018 година, за 
кој е добиена согласност од Министерството за информатичко општество и 
администрација бр. 12/6-1291/3 од 06.03.2018 година (во понатамошниот текст 
Правилник) и тоа:  

Во Глава II во членовите 11, 12 и 13 во делот на посебните работни 
компетенции за сите нивоа - познавање на еден од трите најчесто користени 
јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), се бришат 
деловите: 

 - За нивоата Б1 и Б2 преку поседување на меѓyнародно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението 
ALTE на европски тестатори на 62(В2) нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 5-6 
поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, ИКФЕ, 6УЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 500 
бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 175 бода или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 60 бода, или 
ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат, Тест ДаФ 

 - За нивоата Б3 и Б4 преку поседување на меѓyнародно признат 
сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението 
ALTE на европски тестатори на 61(В1) нивото на ЦЕФР односно ИЕЛТ со 3,5 - 
4,5 поени, ФЦЕ, БЕК B, ИЛЕК, ИКФЕ, БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 
450 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 135 бода или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 45 бода, 
или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ сертификат 

 - За сите ниво на категорија - B преку поседување на меѓyнародно 
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
здружението ALTE на европски тестатори на А2(А2) нивото на ЦЕФР односно 
КЕТ, ИЕЛТ co 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 

 - За сите ниво на категорија - Г преку поседување на меѓyнародно 
признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на 
здружението ALTE на европски тестатори на А1(А1) нивото на ЦЕФР односно 
БУЛАТС или ТОЕФЕЛ ПБР најмалку 310 бода, ТОЕФЛ ЦБТ најмалку 35 бода 
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или ТОЕФЛ ИНТ најмалку 10 бода, или ДЕЛФ, ТЦФ, ТЕФ, или ГЕТЕ 
сертификат.  

        Член 2  

Во Глава II во членот 11, во делот на посебните работни компетенции за 
сите нивоа на категоријата Б, се додава/останува следниот текст:  

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 
Европската Унија (англиски, француски, германски),  

- Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско работење 
и 

-  Положен испит за административни управување .  

       Член 3  

Во Глава II во членовите 12 и 13, во делот на посебните работни 
компетенции за сите нивоа на категоријатаВ и Г, се додава/останува следниот 
текст:  

- Активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на 
Европската Унија (англиски, француски, германски) и    

- Активно познавање на комјутерски програми за канцелариско 
работење.  

       Член 4 

Овој Правилник влегува во сила co денот на донесувањето, a ќе се 
применува пo добиената писмена согласност од Министерството за 
информатичко општество и администрација.  

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

 

                        Директор 

               Проф. д-р Домника Рајчановска 
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