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До 
Советот на трет циклус студии и Наставно-научниот совет 
на Педагошкиот факултет-Битола 
Предмет:Извештај за оценка на докторска дисретација 
на кандидатката м-р Лела Ивановска 
 

 

Наставничкиот совет на Педагошкиот факултет –Битола, на седницата одржана на 

25.09.2018 год, со одлука бр.02-423/19  формира комисија за оценка на докторската 

дисертација со наслов Креативна употреба на ИТ во развивање на вештината 

слушање во наставата по стручен англиски  јазик од кандидатката м-р Лела 

Ивановска, во состав: 

 

1.Ред. проф. д-р Викторија Петковска 
2.Ред. проф. д-р Ирина Петровска 
3.Ред. проф. д-р Деан Илиев 
4.Вонр. проф. д-р Виолета Јанушева 
5. Вонр.проф. д-р Зоран Николовски 
 
Комисијата внимателно го прочита, анализира и проучи докторскиот труд и до 
Наставно-научниот  совет на Педагошкиот факултет-Битола го поднесува следниов  
 
 
              ИЗВЕШТАЈ 
 
 
Докторската дисретација  со наслов Креативна употреба на ИТ во развивање на 
вештината слушање во наставата по стручен англиски  јазик од кандидатката м-р 
Лела Ивановска содржи вкупно  249 страници, од кои 177 страница основен текст и 72  
страница прилози. 
 
Трудот е структуиран во неколку делови: 
-Прв дел: Дефинирање на основните поими 
-Втор дел:Методологија на истражување 
-Трет дел:Резултати од емпириското истражување 
-Четврт дел: Заклучок 
-Литература и референци 
-Прилози 
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Во првиот дел од трудот   ( Дефинирање на основните поими, основни поставки на 

наставта по стручен англиски јазик, Развивање на вештината слушање во наставата 

по стручен англиски јазик, Учење со помош на компјутери, Вештината на слушање и 

мултимедија,Критичко мислење) кандидатката нуди сеопфатно дефинирање на 

состојбите и клучните поими во трудот, елаборирајќи различни агли на гледање на 

истите. Во овој дел фокусот е ставен  врз теоретскиот пристап и актуелните состојби на 

истражуваниот проблем. 

Посебен акцент кандидатката става  врз слушањето и истото го разгледува низ 
призмата на употребата на креативните техники во развивањето на оваа јазична 
вештина во наставата по стручен англиски јазик. 
Кандидатката Ивановска  дава сеопфатен преглед, анализа и критика на литературата 
за овие прашања. 
Во вториот дел од трудот  Методолигија на истражување развиена е хипотетската 
рамка на истражувањето која претставува основа за целокуппниот емпириски процес 
во докторскиот труд. Тој се состои од два дела: Содржина на истражувањето и Тек на 
истражувањето. 
Методите, техниките и инструментите за прибирање на податоци ја отсликуваат 
солидната методолошка зрелост на кандидатката за изработка и усогласена  примена 
на истите во истражувачки цели. 
Во третиот дел кој ги опфаќа резултатите од емпириското истражување, кадидатката 
Ивановска умешно ги систематизира,класифицира и квантитативно и квалитативно 
обработува податоците  прибрани со предвидените  истражувачки инструменти. 
Четвртиот дел Заклучок  ја одразува способноста за синтеза и заклучување на 
кандидатката врз основа на добиените сознанија, а плод на тоа се препораките за 
унапредување на состојбите во стекнување на соодветни компетенции во вештинта 
слушање на студентите по стручен англиски јазик. 
Литературата е структуирана во три групи: домашни автори, странски автори и 
интернет ресурси. 
 
    

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
 
 
Докторската дисретација со наслов Креативна употреба на ИТ во развивање на 
вештината слушање во наставата по стручен англиски  јазик од кандидатката  м-р 
Лела Ивановска , по својата методолошка поставеност, доследна анализа  и 
интерпретација и сознанија кои придонесуваат за развој на англистиката и методиката 
на наставата по англиски јазик, ги исполнува критериумите за успешно изработен 
докторски труд. 
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Имајќи го предвид изнесеното,Комисијата има чест  на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет-Битола да му предложи да го усвои извештајот и да закаже 
јавна одбрана  на докторскиот труд со наслов Креативна употреба на ИТ во 
развивање на вештината слушање во наставата по стручен англиски  јазик од 
кандидатката м-р Лела Ивановска. 
 
     

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА 
 
    1.Ред. проф. д-р Викторија Петковска 

2.Ред. проф. д-р Ирина Петровска 
3.Ред.проф.д-р Дејан Илиев 
4.Ред. проф. д-р Виолета Јанушева 
5. Вонр.проф. д-р Зоран Николовски 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ  
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Наталија Ацеска 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола 
бр.02-423/18 од 25.9.2018година, определени сме за членови на комисијата за 
оценка и одбрана на докторската дисертација со наслов Обрaзование за одржлив 
развој во изучувањето на природните науки во основното образование на 
Република Македонија од кандидатката м-р Наталија Ацеска. Врз основа на 
извршениот преглед и деталната анализа на докторската дисертација, како и на 
извештајот од „Плагијати“ дека трудот е оригинално дело на авторот, Комисијата 
во состав: проф. д-р Јове Димитрија Талевски, проф. д-р Добри Петровски, проф. д-
р Виолета Јанушева, проф. д-р Сашо Коруновски, проф. д-р Билјана Граматковски 
го поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

Биографија 
 
 М-р Наталија Ацеска е родена на 23.5.1968 во Колешино, Струмичко.  
Средното образование го завршува во  Гимназијата „Никола Карев“ – Скопје. Во 
1991 година дипломира на Природно-математичкиот факултет – Институт по 
биологија и се стекнува со стручен назив дипломиран професор по биологија. По 
своето дипломирање работи на различни работни места, од кои позначајни се: 
наставник по биологија во ОУ ,,Гоце Делчев“ – Прилеп, професор по биологија во 
СОУ ,,Орде Чопела“ – Прилеп, како и директор во СОЕПТУ ,,Кузман Јосифоски 
Питу“– Прилеп.  

Инволвираноста во образовниот процес во сите негови сегменти го иницира 
интересот за континуирано образование и резултира со запишување на вториот 
циклус студии на студиската програма Екологија, на Природно-математичкиот 
факултет на Државниот универзитет во Тетово, што го завршува во 2011 година. 

Значајно е да се спомене дека од 2006 година таа е и претседател на 
невладината организација ,,Жетва на знаење“ од Прилеп, преку која координира и 
учествува во бројни национални и интернационални проекти од областа на 
образованието. 

По вработувањето во Бирото за развој на образование во 2012 година, 
продолжува со својата едукација во континуитет, така што во академската 
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2013/2014 се запишува на трет циклус студии на студиската програма Образовни 
науки на Педагошкиот факултет – Битола. 

Освен што учествува во голем број домашни и  меѓународни конференции, 
таа се јавува како автор и коавтор на голем број рецензирани трудови водомашни и 
странскинаучнисписанијаодобластанаеколошкото образование, образованието за 
одржлив развој, компетенциите кај наставниците и сл.На пример, се појавува како 
коавтор на Зелен пакет јуниор (онлајн-алатка за образование за одржлив развој),  
коавтор на еколошкиот прирачник ,,Иднината е во сегашноста“, коавтор на 
прирачникот ,,Глобе во Македонија“, коавтор на студијата  ,,Анализа и препораки 
за унапредување/интегрирање на принципите на одржливиот развој во наставните 
програми во средното образование во Република Македонија“  и др. 

Кандидатката од 2013 година е амбасадор за Саентикс (Scientix.eu)за 
Македонија, образовна платформа на Европската школска мрежа на ЕУ (European 
Schoolnet), чијашто главна цел е промоција и подигање на свеста на образованието 
СТЕМ преку обуки, вебинари, работни средби, конференции и сл.  

Значајно е да се спомене дека во 2008 година ја добива лиценцата за 
интернационален обучувач од програмата „Глобе“ (www. globe.gov) која е 
иницирана од Владата на САД, НАСА, НСФ, УКАР и универзитетот во Колорадо 
(U.S. Department of state, NSF, NASA, Colorado state, UCAR)  за водење обуки за 
наставници и други професионални активности поврзани со мерењата и 
протоколите на „Глобе“, со цел да се следат глобалните и локалните климатски 
промени. 

Активно го познава и владее англискиот јазик, а се служи и со грчкиот јазик. 
 
 

1. Структура на трудот 
 

Приложениот труд Обрaзование за одржлив развој во изучувањето на 
природните науки во основното образование на Република Македонија од 
кандидатката м-р Наталија Ацеска ги содржи сите технички карактеристики на 
докторска дисертација. Пишуван е на персонален сметач на вкупно 311страници, 
од кои 292 страници се основен текст, 5 страници наведена библиографија (55 
извори), а останатите страници се прилози. Трудот е подготвен со стил на букви 
Times New Roman (со македонска поддршка), формат А4, фонт 12 и големина на 
проред 1,15. Во однос на содржината на текстот на трудот, посебно се 
забележуваат следните структурни делови кои сочинуваат една функционална 
целина, и тоа:  

 
 
 



7 
 

 
 

 
ВОВЕД 
I.   ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

1. Поим за одржлив развој 
2. Компетенции за образование за одржлив развој 
3. Критериуми за квалитет во образованието за одржлив развој  во училиштата 

во кои се применува ООР  
 

II. МЕТОДОЛОГИЈА НА ЕМПИРИСКОТО ИСТРАЖУВАЊЕ 
1. Појава 
2. Проблем кој ќе се проучува/истражува 
3. Предмет на истражувањето 
4. Цел на истражувањето 
5. Задачи на истражувањето 
6. Мотив и оправданост за истражувањето 
7. Истражувачка парадигма 
8. Хипотези 
9. Популација и примерок на истражувањето 
10. Методи, постапки и инструменти за истражувањето 
11. Инструменти за истражувањето 
12. Етика во истражувањето 
13. Дефинирање на основните поими во истражувањето 

 
III. ОБРАБОТКА НА ЕМПИРИСКИ ДОБИЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ И 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА ХИПОТЕТСКИОТ СИСТЕМ 

1. Опис на примерокот на наставници  во однос на полот, работното искуство 
во настава, образованието, наставниот предмет кој го предаваат и 
одделението во кое предаваат 

2. Анализа на одговорите на наставниците од аспект на ставовите за 
интегрирање на образованието за одржлив развој во изучувањето на 
природните науки (Биологија, Хемија и Физика) во основните училишта 

3. Опис на примерокот на учениците во однос на полот и одделението 
4. Анализа на одговорите на учениците од аспект на сознанијата за 

образованието за одржлив развој (ООР) во основното образование во 
Република Македонија 

5. Споредба на одговори од наставниците и учениците 
6. Верификација на хипотетската рамка 
7. Вкрстување на прашања во зависност од полот на наставниците 
8. Вкрстување на прашања во зависност од работниот стаж кај наставниците 
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IV. ПРЕДЛОГ-МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИМПЛЕ-
МЕНТАЦИЈА НА ООР ВО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1. Предлог-мерки за  имплементација на ООР во наставниот процес и 
подобрување на компетенциите за ООР кај наставниците 

2. Предлог за Национален акциски план за интеграција на образованието за 
одржлив развој во образовниот систем на Република Македонија 

3. Предлог-дизајн за обука за образование за одржлив развој за наставниците 
од основно и средно образование 

V. ЗАКЛУЧОК 
VI. ЛИТЕРАТУРА 
        ПРИЛОЗИ 
 

4. Приказ и анализа на трудот 
 
Вововедотна докторската дисертација кандидатката го отвара прашањето за 

целите на одржливиот развој, како своевиден интернационален консензус во кој 
активно партиципира и Република Македонија, која ги прифати тие цели како залог 
за одржлив развој и обезбедување на одржлива иднина на новите поколенија.  

Во овој дел се дава осврт на периодот на транзицијата и реформите во сите 
сфери во Република Македонија со многу социјални, економски и еколошки 
предизвици, кои, всушност, се трите главни столба на одржливиот развој. Отука 
произлегува дека образованието за одржлив развој е најважниот сегмент преку кој 
се реализираат принципите за одржливиот развој, кои се инкорпорирани во 
наставните програмиво основното и средното образование, вклучително и во 
наставните програмите од природните науки, кои се цел на истражувањето во оваа 
докторска дисертација. 

Во теоретскиот дел, кандидатката дава преглед на дел од најзначајните 
теоретски сознанија кои се поврзани со образованието за одржлив развој воопшто, 
но со посебно внимание конкомпетенциите за одржлив развој кај наставниците по 
природни науки. Од особена важност во овој дел е претставувањето наеволуцијата 
на образованието за одржлив развој од раните 90-ти години досега, со преглед на 
поважните интернационални спогодби, резолуции, декларации, стратегии, агенди и 
сл., кои ја поткрепија потребата од фундаментални промени во процесот на 
имплементација на принципите на образованието за одржлив развој. Овој дел 
содржи и теоретска елаборација на програмските документи на кои Република 
Македонија е поддржувач и потписник, особено на оние предложени од 
Обединетите нации (ОН) и  Советот на Европа, како и осврт на националните 
програмски документи поврзани со образованието за одржлив развој. 
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Сепак, најголемото внимание во овој дел е посветено на описот на 
наставниот процес во основното образование во Република Македонија, преку 
запознавање со наставните програми по природни науки на кои се однесува 
истражувањето во оваа докторска дисертација, како и на анализа на актуелните 
проекти/програми во наставниот процес поврзани со ООР, кои содржат теми од 
областа на животна средина во комбинација со економскиот и социјалниот аспект. 

Во продолжение, дадено е објаснување на компетенциите за образование за 
одржлив развој во согласност со Стратегијата донесена од Економската комисија 
на ОН за Европа (UNECE) за ООР,  која има за цел да ги подготви наставниците со 
знаење, вештини, разбирање, ставови и вредности кои се во согласност со 
одржливиот развој при што изричито се нагласува потребата од зајакнување на 
компетенциите на наставниците,а индиректно и кај учениците, за да бидат 
оспособени да го спроведуваат ООР во согласност со идните предизвици во светот 
кој континуирано се менува.  

Од методолошкиот пристап можеме да заклучиме дека истражувањето е 
квалитативно и квантитавно, односно за предметот на истражување постојат 
доволно достапни податоци што оставаат простор и нудат можност за примена на 
дескриптивен истражувачки метод, со техники на истражување соодветни на 
истражувачкиот метод. Истражувањето по својата природа е квалитативно со 
квантификација на дел од добиените податоци, пришто е применет дескриптивниот 
метод, со опишување на постојните состојби во функција на пронаоѓање на 
причинско-последична поврзаност помеѓу варијаблите. 

Овој дел започнува со опис на појавата, предметот и проблемот на 
истражувањето, дефинирањето на основните поими на предметот на 
истражувањето, видот, целта, задачите и оправданоста на истражувањето, 
популацијата, методите, постапките и инструментите на истражувањето, како и 
хипотетската рамка (главна, посебни и поединечни хипотези) во која главната 
хипотеза гласи: Интегрирањето на соодветни содржини од областа на ООР и 
компетенциите на наставниот кадар за ООР имаат значајно влијание врз 
имплементацијата на овој вид образование во процесот на изучување на 
природните науки во основното образование. 

Сокористењенасоодветни методи, техники и инструменти за истражување 
добиени се релевантни податоци, односно информации кои ги рефлектираат 
мислењето и искуствата на сите засегнати субјекти во воспитно-образовниот 
процес во врска со примената наовој начин на оценување.овде проверете, да не 
треба со примената на ООР во образованието? 

Во емпирискиот дел на дисертацијата се прикажани резултатите од 
истражувањето, при што кандидатката прави анализа и интерпретација на 
податоците добиени од секој анкетен прашалник посебно, за наставницитеи 
учениците, како и вкупна анализа на податоците добиена со вкрстување на 
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податоците добиени од различните инструменти.Како што кажува и самиот наслов 
во овој дел со помош на табели и графикони се презентираат резултатите добиени 
од ова истражување со дополнителна интерпретација, а со крајна цел потврдување 
или негирање на поставениот хипотетски систем.Врз основа на извршената анализа 
и интерпретација на резултатите од истражувањето, кандидатката констатира дека 
постојат различни дивергентни ставови кај наставнициите и учениците во врска со 
различни аспекти од имплементацијата на образованието за одржлив развој во 
процесот на изучување на природните науки. 

Врз основа на извршената анализа и интерпретација на резултатите од 
истражувањето, кандидатката констатира дека тие ги потврдуваат посебните, 
односно поединечните хипотези, а тоа води кон потврдување и на 
основнатахипотеза, односно дека ,Интегрирањето на соодветни содржини од 
областа на ООР и компетенциите на наставниот кадар за ООР имаат значајно 
влијание врз имплементацијата на овој вид образование во процесот на изучување 
на природните науки во основното образование. 
  Апликативнатавредностнаоваистражувањесегледа, разбирливо, најмногу 
во емпирискиот дел, од којшто се извлечени и подготвените предлози и решенија 
за правилна имплементација на образованието за одржлив развој.Крајниот 
производ на оваа тема се детално разработените: 

‒ Предлог за Национален акциски план за интеграција на образованието за 
одржлив развој во образовниот систем на Република Македонија 
‒ Предлог-дизајн на обука за образование за одржлив развој за наставниците 
од основно и средно образование 
‒ Примери на оперативни планови за час со инкорпорирани содржини  за 
образование за одржлив развој 
Овие предлози се употребливи и апликативни во практиката, односно се 

готови решенија, коишто, секако, во текот на примената, во зависност од 
укажаните потреби, оставаат простор за модификација, дополнување или 
скратување, но во контекстот во којшто е правено истражувањето претставуваат 
добра основа за полесно разбирање на процесот на имплементација на 
образованието за одржлив развој во основното образование преку зајакнување на 
компетенциите за образование за одржлив развој кај наставниците. 

 
5. Оцена и предлог за трудот 

 
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека 

приложениот ракопис претставува оригинален труд на кандидатката и по својот 
формат, содржината и добиените научни сознанија во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација. Имено, трудот елаборира и афирмира практични решенија за да даде 
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свој придонес во градењето на теоретска основа, но, пред сè, да даде апликативно 
решение во форма на предлози за начинот и формата на успешна имплементација 
на целите на образованието за одржлив развој во процесот на изучување на 
природните науки во основното образование, како и за подигање на компетенциите 
за образование за одржлив развој на наставниците. 

На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната наука 
и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација. 
Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже неговата јавна 
одбрана.  

 
 

Битола, октомври 2018 г. 
 

 
Комисија 
 
проф. д-р Јове Димитрија Талевски, ментор 
 
 
проф. д-р Добри Петровски, член 
 
 
проф. д-р Виолета Јанушева, член 
 
 
проф. д-р Сашо Коруновски, член 
 
 
проф. д-р Билјана Граматковски, член 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ 
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 

 
 

ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Лидија Кондинска 
 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола 
бр. 02-423/20 од 25.09.2018 година определени сме за членови на комисијата за 
оценка и одбрана на докторската дисертација со наслов Вреднувањето и 
самовреднувањето на реализацијата на наставата од наставникот во 
основните училишта на Република Македонијаод кандидатката м-р Лидија 
Кондинска. 

Врз основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската 
дисертација, како и на извештајот од „Плагијати“ дека е трудот оригинално дело на 
авторот, Комисијата во состав: проф. д-р Јове Димитрија Талески, проф. д-р Добри 
Петровски, проф. д-р Вангелче Митревски, проф. д-р Виолета Јанушева и проф. д-р 
Данче Сивакова-Нешковски, го поднесува следниов 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
Биографија 
 

М-р Лидија Кондинска е родена во 1963 година во Битола. Основно и 
средно образование завршува во Битола. Високо образование завршува во Скопје 
на Природно-математичкиот факултет, на групата математика – наставна 
насока.Магистрира на Природно-математички факултет во Скопје, 2012 година. 

Работи во СОУ „Таки Даскало“ во Битола (1987) и СОТУ „Ѓорѓи Наумов“ –
Битола (1988 – 1997). Денес работи во Бирото за развој на образование, ПО Битола, 
Прилепкако советник за наставата по математикиа. 

Како професор по математика, во планирањето, подготвувањето и 
реализирањето на наставата покажува исклучителенангажман. Нејзината  основна 
замисла е да го пренесе своето знаење кај учениците и со тоа да ги направи 
побогати со знаење. Резултатите од работата со учениците се потврдени со 
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дипломи и награди, освоени на регионални и републички натпревари по 
математика. 

Од 1997 година работи како советник по математика во Бирото за развој на 
образованието. Има активности во повеќе подрачја на работа, и тоа: изработување 
на концепции, стандарди, образовни профили, наставни планови и програми 
(на пр.,наставната програма по математика за IIиIII година на реформираното 
гимназиско образование, испитната програма за националното оценување, 
Националната програма за развој на образованието во Република Македонија 2005 
– 2015 година, конкретно во Програмата за развој на средното и постсредното 
образование на Република Македониј, 2005 – 2015 година, адаптиранитенаставни 
програми по математика I – IXодделение по Кембриџи др.); работа на проекти 
(на пр., Активна настава – интерактивно учење, Чекор по чекор до критичко 
мислење, Програма за образование на Роми, Алијанса за вклучување на Ромите во 
образованието, УСАИД – Проект за основно образование, УНИЦЕФ – Математика 
со размислување во почетните одделенија, Јакнење на меѓуетничката интеграција 
во соработка со општините и др.); присуство на семинари реализирани од 
домашни и странски експерти (теми: „Оценување на работата на наставниците 
од основните и средните училишта“, „Планирање и програмирање на воспитно-
образовната работа во училиштата“, „Интерактивна настава преку дадена тема“, 
„Оценување на интерактивна настава“, „Модел на интегриран курикулум“, 
„Тимска работа“, „Соработка со родители“, „Користење на современи техники за 
учење“, „Социјална правда“, „Инспекцијата и евалуацијата во образованието“, 
„Запознавање со процесите на самоевалвација и развојно планирање“ и 
др.);стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар во основните и 
средните училишта во Република Македонија (теми: „Планирање на наставата 
по математика“, „Изработување на тестови на знаење по математика“, „Современи 
техники на учење“, „Проверување и оценување на постигнувањата на учениците“, 
„Класификација на задачите по математика“, „Настава по математика на 21-от век“, 
„Формативно оценување“, „Сумативно оценување“, „Примена на ИКТ во наставата 
по математика со користење на апликации“, „Интеркултурно образование“ и др.) со 
изработување на соодветен стручен материјал за наставницитештосе објавувани на 
нејзината веб-страницаhttp://kondinska.weebly.com/; истражувања (на пр., за 
наставните програми по математика од V до VIII одделение, елаборат за основање 
на приватно образование во рамките на германскиот образовен центар во 
Република Македонија–статистичка обработка на податоците добиени од 
прашалниците за ученици и родители од основните и средните училишта и 
средување на елаборатот според педагошката и дидактичко-методската 
терминологија што се користи во Р. Македонија и др.); оценување (национално 
оценување во предметна настава – како изготвувач на испитна програма и испитни 
задачи, екстерно тестирање – изготвувач на задачи и др.). 

Автор е на учебници и работна тетратка, и тоа: 1. Д. Димовски, С. Стојоски, 
Л. Кондинска, Б. Стојоска-Златевска – Математика за V одделение, Скопје, 2000, 
Просветно дело; 2. Д. Димовски, Л. Кондинска, С. Здравевска – Математика за 
VIII одделение,Скопје 2003, Просветен работник; 3. Д. Димовски, С. Стојоски, Л. 
Кондинска, Б. Стојоска-Златеска – Работна тетратка по математика за V 
одделение,Скопје, 2001, Просветно дело; 4. К. Тренчевски, Д. Димовски, Г. 
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Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска – Математика за I година, за 
реформирано гимназиско образование,Скопје, 2002, Просветно дело; 5. Д. 
Димовски, Б. Крстеска, Л. Кондинска, С. Здравевска – Математика за II година, 
за реформираното гимназиско образование,Скопје, 2003, Просветно дело; 6. К. 
Тренчевски, Б. Крстеска, Л. Кондинска, Ј. Бабовиќ, Г. Тренчевски – Елементарна 
алгебра и геометрија за II година на реформираното гимназиско образование, 
Скопје, 2002, Просветно дело. 

Исто така, е еден од авторите на следните прирачници: 1.Лидија Кондинска, 
Гоце Шопковски.(2008). Прирачник занаставниципо математикаво основното 
образование,Класификација на задачите на студентот во програмите по 
математикаспоредстепенитена когнитивнитебарања, 
Скопје:ПЕП,123стр.;2.Лидија Кондинска. (2010). Часови по математика.Од: 
СнежанаЈанкуловска, Прирачник занаставниците во основното образование: 
Практикумзанаставаи учењена21-от век, Скопје:ПЕП; 3.АницаАлексова, 
Катерина Браун,Лидија Кондинска, Гоце Шопковски.(2009).Прирачник 
занаставниципо математикаво основното образование: Настава по математикана 
21 век, Скопје:ПЕП; 4.Judy Rod, Marry Elen Knapmiller, Maryum Ture, 
ЛидијаКондинска,ЛилјанаПоленаковиќ,СаткиИсмаили. (2011). 
Математикасоразмислување: Прирачник за наставници од одделенска настава 
(македонскоиздание). Скопје: Канцеларија за развојнаобразованието. Автор е и на 
интерни стручни материјали за следните наставни предмети (Работа со 
талентирани и надарени ученици по математика и Раководење и управување со 
воспитно-образовната работа) за вториот циклус студии на Природно-
математичкиот факултет, група математика во Скопје, со професорката Б. 
Крстеска. 

 Уредник е на математичкото списание „Нумерус“ (2004 – 2008). 
Со коавторски трудови има учествувано на конгреси и конференции, и тоа: 

1. Л. Кондинска, Н. Димитров „Примена на теорија на графови при боење на 
географски карти“, III конгрес на географите на Република Македонија. 
Географската наука и предизвиците на XXI век, 2005; 2. Л. Кондинска, Б. 
Крстевска, В. Гоговска „Следење, проверување и оценување на постигнувањата 
на учениците по математика“, Зборник на трудови за 35-тата пролетна 
конференција на Сојузот на математичари на Бугарија , 2006 (стр. 337–  343); 3.Л. 
Кондинска, Б. Крстевска, В. Гоговска „Мотивацијата како принцип во учењето 
математика“,во Зборникот на трудови на Втората интернационална конференција 
на природни науки ФМНС, 2007 Благоевград; 4. Л. Кондинска „Наставникот, 
креатор на средината за учење и развој“, НАУЧНО СТРУЧНА ТРИБИНАна 
тема„Учителот и средината за учење и развој “, 2015, Штип, 5. Л. Кондинска, С. 
Ристовска,„Карактеристики на наставните програми по математика за 
основно образование“ (1996– 1998, 2007– 2009, 2013– 2015) –Конференција,2016, 
ПМФ, Скопје; 6.Л. Кондинска, С. Стојановска, Г. Атанасовска „Планирање на 
наставата по математика во согласност со наставните програми за основно 
образование“ (1996– 1997, 2007– 2009 и 2013– 2015), Конференција,2016, ПМФ, 
Скопје  и др.  

Во 2011 година кандидатката м-р Лидија Кондинска ерегистрирана во 
монографската публикација ЗНАЧАЈНИ ЛИЧНОСТИ ЗА БИТОЛА, ОБРАЗОВА-
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НИЕ И НАУКА, меѓу луѓето кои се поврзани со Битола (родени во Битола, живеат 
или живееле и работеле во Битола и за Битола), работеле во областа на науката и 
образованието и објавиле резултати од свои истражувања во форма на статии или 
книги. 
 
1. Структура на трудот 
 

Приложениот труд Вреднувањето и самовреднувањето на реализацијата на 
наставата од наставникот во основните училишта на република Македонија од 
кандидатката м-р Лидија Кондинска ги содржи сите технички карактеристики на 
докторска дисертација. Структурата на трудот содржи четири дела, и тоа: 
I.Теоретски аспекти на проблемот на истражувањето, II.Методолошки пристап кон 
истражувањето, III.Интрепретација на резултатите од истражувањето, IV.Заклучни 
согледувања и препораки, дополнет со прилози и користена литература. 

 
2. Анализа на содржината на трудот 

Во првиот дел, Теоретски аспекти на проблемот на истражувањето, 
кандидатката дава преглед на вреднувањето на училиштата, вреднувањето на 
работата на наставниците и самовреднувањето на наставниците. Во овој дел, 
акцентот е ставен на вреднувањето и самовреднувањето на наставниците. Според 
кандидатката, наставниците треба да имаат можност да се самовреднуваат и врз 
основа на самовреднувањето да ги модифицираат стратегиите за управување во 
училницата со цел да се добие поефикасна средина за учење. Како резултат на 
своето самовреднување, наставниците ќе знаат каде треба да се подобрат и каде 
имаат потреба од професионален развој. Самовреднувањето ќе овозможи и 
подобрување на квалитетот на наставата, а квалитетната настава ќе овозможува 
подобрување на постигањата на учениците. 

Затоа на почетокот е дадено објаснување на термините евалуација (според 
кандидатката има синонимно значење со поимот вреднување) и мерење, кој 
претставува една форма на вреднување и следење, а се однесува на постапката за 
утврдување на развојните промени во воспитно-образовниот процес. Кандидатката 
нагласува дека покрај овие термини, во училишната практика прифатен е терминот 
оценување на знаењето на учениците, кој се однесува на утврдување на нивните 
развојни промени. При објаснување на термините дадени се дефиниции од повеќе 
истражувачи на овие термини. 

Понатаму, направено е поврзување на вреднувањето и самовреднувањето на 
воспитно-образовната работа на училиштата. Според кандидатката,целтана 
надворешното вреднување е да се продлабочат, објективизираат и верифицираат 
наодите од самовреднувањето, односно да се воспостави дијалог со вработените во 
воспитно-образовните установи, да се оформат сопствени видувања за добрите 
страни, но и за евентуалните проблеми и слабости во сите подрачја на 
вреднувањето и да се предложат мерки и активности за подобрување на квалитетот 
во воспитно-образовните установи. Во согласностсо ова е направен критички осврт 
на состојбата на надворешното вреднување и самовреднување на воспитно-
образовната работа во Република Македонија. 
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Во точката, Вреднување на работата на наставникот, од овој дел акцентот 
е ставен на квалитетот на работата на наставникот, за кој во трудот се вели дека е 
еден од најважните фактори кој влијае врз постигањата на ученикот во текот на 
процесот на учење. 

Во трудот останува предизвикот да се разјасни што значи добра настава и 
кои се добри наставници и да се создадат соодветни алатки за поддршка на 
високиот квалитет во текот на работата на наставнците, како и алатки за 
самовреднување на квалитетот на наставата. Затоа, од страна на кандидатот,м-р 
Лидија Кондинска,е направена анализа на вреднувањето на наставниците во повеќе 
земји од светот, како и на вреднувањето на работата на наставникот во Република 
Македонија. 

Во трудот се објаснети главните компоненти на моделот за вреднување и 
главните аспекти кои треба да бидат земени предвид при дизајнирање на модел за 
вреднување на секој наставник. Притоа, се разгледани концептуални рамки за 
вреднување на работата на наставниците од повеќе земји, и тоа:Концептуална 
рамка за вреднување на наставникот со сумативни цели – Синсинати, САД 
(Милановски, 2004); Концептуална рамка за вреднување на наставникот со 
формативни цели –  Финска (UNESCO, 2007);Концептуална рамка за вреднување 
на наставникот со цели за напредок во кариерата –  Англија (Ofsted, 2006; ТДА, 
2007); Концептуална рамка за вреднување на наставникот со сумативни и 
формативни цели – Чиле (Авалос и Асел, 2006);Концептуална рамка за вреднување 
на наставникотшто произлегува од бирократските процедури – Франција (Haut 
Conseil de l'évaluationDe l'école, 2003; Pochard, 2008). 

Анализирајќи ги сите погоре дадени рамки за вреднување на работата на 
наставникот, кандидатката заклучува дека концептуалната рамка за вреднување на 
наставниците од основните училишта на Република Македонија е најблиску  до 
концептуалната  рамка за вреднување на наставникот што произлегува од 
бирократските процедури – Франција (Haut Conseil de l'évaluationDe l'école, 2003; 
Pochard, 2008). 

Во делот Теоретски аспекти на проблемот на 
истражувањето,кандидатката дава преглед на дел од најзначајните теоретски 
сознанија за самовреднување на наставата од страна на наставникот. 
Самовреднувањето е разгледано од повеќе аспекти, и тоа: концептуалната  рамка за 
самовреднувањена наставникот, чекорите за самовреднување на наставникот, 
методитеза самовреднување на наставата, инструментот како алатка за 
самовреднување, факторите кои влијаат на самовреднувањето на наставникот, 
влијанието на надворешните оценувачи врз самовреднувањето на наставникот и 
самовреднувањето во функција на професионалниот развој. 

Кандидатката м-р Лидија Кондинска во точкатаСамовреднување на 
наставатапосебно акцент става на самовреднувањето на како моќна техника за 
самоподобрување и предлага континуиран професионален развој во согласност со 
планот на наставникот усогласен со планот за професионален развој на 
наставниците во училиштето.  

Во вториот дел, Методолошки пристап кон истражувањето, дадени 
се:појавата, предметот и проблемот на истражувањето, дефинирањето на основните 
поими на предметот на истражувањето, видот, целта, задачите и оправданоста на 
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истражувањето, популацијата, методите, постапките и инструментите за 
истражувањето, како и хипотетската рамка (главна хипотеза и посебни 
хипотези).Главната хипотеза на ова истражување е:Постои разлика меѓу 
резултатите од вреднувањето на наставата од учениците и резултатите 
самовреднувањето на наставата од наставниците, па се добива целосна слика за 
квалитетот на наставата на наставниците во основните училишта во Република 
Македонија. 

Теориското значење на ова истражување се гледа во збогатување на 
методолошките постапки за вреднување и самовреднување на наставата на 
наставниците во училиштата, како и во подобрување на методиката за работа на 
стручната служба во основните училишта. 

Практичното значење на ова истражувањето се гледа низ призмата 
рефлексија на наставната практика. Инструментите користени во ова истражување 
за да се воочи поврзаноста на  вреднувањето на наставата од страна на учениците и  
самовреднувањето од самите наставници од основните училишта на Република 
Македонија во добивање на целосна слика за квалитетот на наставата, може да се 
имплементираат во наставната практика како стандардизирани постапки за 
вреднување и самовреднување на наставата на наставниците.Истражувањето има, 
исто така, и социјално значење. Ефектите од вреднувањето на наставата од 
учениците и самовреднувањето од самите наставници нема да се затвори само во 
училницата, туку ќе има сигурно и позитивно ехо и во други подрачја на воспитно-
образовната работа на наставниците.  

Избраните техники за истражувањесе во согласност со 
научноистражувачките методи и  поставените задачи.  

Популацијата за истражувањето во овој труд се сите наставници од 
основните училишта на Република Македонија кои во учебната 2015/2016 
реализираат настава во деветто одделение, како и сите ученици кои во учебната 
2015/2016 година се ученици во деветто одделение. Примерокот опфаќа 31 основно 
училиште од Република Македонија, и тоа: 21 училиште со настава на македонски 
наставен јазик, 6 училишта со настава на албански наставен јазик и 4 училишта со 
настава на турски наставен јазик. Од училиштата со настава на македонски 
наставен јазик, според наставниот план за деветто одделение, се опфатени по 14 
наставници кои реализираат настава во деветто одделение, а од училиштата со 
настава на албански и турски наставен јазик се опфатени по 15 наставници кои 
реализираат настава во деветто одделение. Значи, примерокот се состои од 444 
наставници, и тоа: 294 реализираат настава на македонски јазик, 90 на албански 
јазик и 60 на турски јазик. Од секое училиште вреднувањето на наставниците кои 
реализираат настава во деветто одделение беше направено од 20 ученици (една 
паралелка). Примерокот на ученици е 620 ученици од деветто одделение. 

За Интрепретација на резултатите од истражувањето, во третиот дел,од 
страна на кандидатката секористеше т-тест  (SPSS – пакет), мерки на централна 
тенденција (аритметичка средина), мерки за стандардно отстапување (стандардна 
девијација), проценти, дијаграми (столбест). 

Секоја посебна хипотеза се однесува на едно обележје на наставата. За секое 
обележје на наставата има по шест тврдења/индикатори во согласност солистата за 
проверка со скала за проценка со која се вреднува наставата на наставниците од 
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страна на учениците и со листата за проверка со скала за проценка со која ќе се 
самовреднува наставата од самите наставниците од основните училиште. 

Наставата е вреднувана од учениците и наставниците од аспект на следните 
обележја: примена на современи техники за учење и поучување, комуникација со 
учениците, користење на ресурси, помош и поддршка на учениците и оценување на 
постигнувањата на учениците. 

Секоја посебна хипотеза се потврдува со потврдување на секој индикатор,со 
користење на т-тест, односно се покажува дека постои разлика меѓу вреднувањето 
на наставата од страна на учениците од аспект на секое обележје и 
самовреднувањето на наставата од страна на наставникот, исто така, од аспект на 
секое обележје. 

Со потврдување на секоја посебна хипотеза се потврди и главната хипотеза, 
а тоа е дека постои разлика меѓу резултатите од вреднувањето на наставата од 
учениците и резултатите самовреднувањето на наставата од наставниците, па се 
добива целосна слика за квалитетот на наставата на наставниците во основните 
училишта во Република Македонија.Затоа една од препораките на кандидатката   
м-р Лидија Кондинска е развивање на попозитивни односи помеѓу наставниците и 
учениците како директни учесници во наставата, на начин на кој наставниците ќе 
ги земаат предвид нивните мислења, при самовреднување на својата работа. 

Во согласност со интрепретацијата на резултатите од истражувањето, 
кандидаткатам-р Лидија Кондинска, во четвртиот дел, прави заклучни 
согледувања и нуди листа на препоракиза кои има реални услови да се 
реализираат во основните училишта на Република Македонија со изготвување на 
соодветен план.На крајот од овој труд е предложена и концептуална рамка за 
вреднување на наставниците во Република Македонија. 

 

3. Оцена и предлог за трудот 
 

Приложениот ракопис претставува оригинален труд на кандидатката и по 
својата структура, содржина и добиените научни сознанија во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација. 

Имајќи предвид дека во педагогијата постојат прашања и проблеми кои се 
недоволно истражувани, а посебно прашања и проблеми кои се однесуваат на 
вреднувањето на работата на наставникот, слободни сме да констатираме дека 
приложениот труд дава свој придонес во изнаоѓање на (по)квалитетни педагошко-
едукативни решенија кои доведуваат до зголемување на институционалната 
ефикасност во вреднувањето на работата на наставниците. Исто така, трудот дава 
теоретско и емпириско објаснување на поимот вреднување и самовреднување на 
работата на наставникот, со цел да се најдат соодветни решенија за објективно 
вреднување, самовреднување и унапредување на работата на наставникот. 

Трудот Вреднувањето и самовреднувањето на реализацијата на 
наставата од наставникот во основните училишта на Република Македонија 
претставува значаен придонес за политиката на оценување на наставниците од 
основните училишта на Република Македонија, која има за цел да ја зајакне 
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одговорноста на наставниците и да го подобри нивниот развој врз основа на 
самовреднувањето. 

Поради тоа, Комисијата има чест на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет да му предложи да го усвои овој Извештај и да ја закаже 
неговата јавна одбрана.  

 
 

Битола, октомври 2018г. 
 
 

Комисија: 
 

     проф. д-р Јове Димитрија Талески, ментор 
 
 
     проф. д-р Добри Петровски, член 
 
 
     проф. д-р Вангелче Митревски, член 
 
 
     проф. д-р Виолета Јанушева, член 
 
 
     проф. д-р Данче Сивакова-Нешковски, член 
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И З В Е Ш Т А Ј 
 

од Комисијата за оценка на докторската дисертација од 
кандидатот м-р Јахи Јахија, под наслов: 

„Функционалната анализа како алатка за зајакнување на 
капацитетите на јавниот сектор“ 

 
 

Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии - Битола при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на 08.05.2018 година, со 
одлука бр. 02-552/5формирашеКомисија за оценка на докторската дисертација 
од кандидатот м-р Јахи Јахија, под наслов„Функционалната анализа како алатка 
за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор“,во состав: 

 
1. Ред. проф. д-р Жидас Даскаловски, Факултет за безбедност – 

Скопје, ментор 

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

3. Вонр.проф. д-р Младен Караџоски,Правен факултет– Кичево, 
член  

4. Ред. проф. д-р Јове Кекеновски, Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид, член  

5. Вонр.проф. д-р Божидар Миленковски,Факултет за 
информатички и комуникациски технологии – Битола, член  

 
По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, Комисијата 

има чест, до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, да го поднесе следниот: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 
 

Актуелноста на темата е исклучителна за македонското општество. 
Долгогодишните напори да се формира односно да се реформира јавната 
администрација да биде вистински сервис на граѓаните за жал покажаа 
незадоволителни резултати. Јавната администрација е партиски влијаена, не 
ефикасна и гломазна, користи алатки и процеси кои несоодветствуваат со 
модерните процеси и Европеизацијата на Република Македонија. Сепак во 
јавната администрација преку работата на Владата генерално и на 
министерството задолжено за работата на јавната администрација, 
Министерство за информатичко општество и администрација, се во тек процеси 
кои го модернизираат работењето на овој дел од централните власти. Во 
принцип, многу земји во развој не успеаа да ги приспособат јавните улоги / 
функции и да ги обезбедат системите за "стимулации" и "контрола" кои 
позитивно би влијаеле врз однесувањето на владините организации за да 
обезбедат задоволителни владини услуги. Искуствата од Европа покажуваат 
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дека дефиницијата на потребните реформи може да ја спроведе мала и способна 
група лидери. Но, реалната имплементација на реформите бара посеопфатни 
напори. Како што и авторот наведува во докторската теза, потребно е 
надградување на капацитетот на владините институции, како на централно, така 
и на локално ниво, и тоа за да се подобри испораката на услуги на луѓето и да се 
обезбеди успех во спроведувањето на другите реформи, програми и проекти кои 
Владата сака да ги спроведе за да го одржи растот.Всушност, реформата на 
јавната администрација е реформа која ќе го олесни спроведувањето на сите 
други економски реформи. Во таа насока, воведувањето и спроведувањето на 
функционалната анализа како алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот 
сектор, има значајна улога во реформата на јавната администрација и е повеќе 
од битна за Република Македонија. Во секој случај, темата на оваа докторска 
дисертација е од посебна актуелност за општествените текови во државата и ќе 
биде од полза во понатамошните изучувања на реформата на јавната 
администрација и ќе има исклучителна применета вредност за релевантните 
актери во циклусот на креирање на јавни политики. 

 
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

 
Јавниот сектор или државниот апарат претставува област која што се 

карактеризира со постојани промени, адаптации и усовршувања и при тоа се 
соочува со најразлични проблеми, потешкотии и специфичности. Како еден од 
важните чинители во овој сектор, е одговорна за давање на стручна помош со 
цел зголемување на квалитетот, квантитетот и профитабилноста на јавната 
администрација со оптимално искоритување на расположивите ресурси. 
Аналогно на флуктуациите, тенденциите кон напредување и ефикасност на 
јавниот сектор, негово зајакнување и усовршување, се наметнува перманентното 
надоградување на човековите капацитети и системските процеси. Во тој 
контекст се појави и потребата од изработка на соодветен документ кој 
претставува фундамент врз кој што се надоградува институционалната и 
системската ориентација.Ваквата иницијатива, пред сè претставува 
формализација на активностите и процесите и нивна формална визуелизација, 
со што на хартија е проектирано целокупното функционирање на јавниот 
сектор. Функционалната анализа ги поставува организационо-функционалните 
основи на развојот на човековите ресурси, неговите основни карактеристики, 
надоградба, адаптација и стремеж кон нивни поголем квалитет и ефикасност. 
Оттука произлегува и флексибилниот карактер којшто адаптирајќи ја јавната 
администрација на модерните трендови во сферата на советодавните услуги, ќе 
се карактеризира со перманентна надоградба, а би можела да кореспондира со 
современите текови и напредокот во јавната администрација. 

Предмет на анализа во оваа докторска теза е функционалната анализа и 
можностите таа да се употреби во системот на администрација во Република 
Македонија. Целта е да се утврди кои се невралгичните пунктови кои 
оневозможуваат целосно спроведување на функционалната анализа во јавната 
администрација во земјава. 

Во трудот, авторот точно објаснува дека функционалната анализа (ФА) е 
алатка за управување со промени односно истражување кое има за цел да ги 
зајакне ефикасноста и ефективноста на јавните служби. Таа се состои од 
собирање на податоци во врска со функциите кои ги извршуваат јавните 
институции и анализирање на целта на организацијата и нејзините вработени. 
Со неа се создаваат средствата со помош на кои јавната институција ќе може да 
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спроведе само-анализа на своите перформанси и да иницира процес на 
унапредување.  

Кандидатот конзисно објаснува дека освен тоа што претставува законска 
обврска, изготвувањето на функционална анализа се врши и од потребата од 
можна ревизија на донесените акти за внатрешна организација и 
систематизација, детектирање на евентуалните проблеми и потешкотии во 
извршувањето на надлежностите од делокругот на организационите единици, 
поради измена на голем број на законски и подзаконски прописи од кои ги црпи 
своите надлежности. Бидејќи одредени работни процеси се опишани во работни 
процедури, со функционалната анализа ќе се утврди и потребата од евентуална 
измена или дополнување на пишаните процедури.  

Моделот дава добра можност да се направи разлика помеѓу основните 
функции и надлежностите и оние кои само го поддржуваат спроведувањето на 
главните задачи и обврски како што е пропишано во законите. ФА особено 
овозможува идентификација и последователно решавање на проблемот на 
дуплирање на функциите и процесите. Сепак, поголемиот дел од јавните 
институции и нивното раководство не се свесни за важноста и придобивките 
што овој инструмент за управување со промените што што ги овозможува за 
севкупните перформанси и квалитетот на испораката на услугите, а нивните 
ангажмани најчесто се засноваат на законските предуслови и критериуми 
потребни за исполнување целта на усвојување акти на систематизација на 
работните места. Поголемата важност и контекст на ФА се игнорира. 

Авторот во докторската теза прецизно нотира дека тековниот 
подзаконски акт и односните закони даваат многу нејасни упатства за 
практичната имплементација на ФА, со што се создава простор за недостиг на 
доследност и споредливост помеѓу извештаите. Недостасуваат механизми за 
мониторинг и многу малку административни службеници се обучени и 
способни за спроведување на ФА со сите комплексни елементи. Поголемиот дел 
од извештаите од ФА кои се завршени опфаќаат многу тесен аспект, поврзан со 
човечки ресурси, но немаат целосна и длабока анализа зад предложените измени 
во актот на систематизација. Ова доведува до заклучок дека процесот што е 
наведен во законите на земјата не е ФА како што е опишана во методологијата 
ENAIP. Покрај тоа, не постои официјално усвоена методологија, ставајќи ги 
јавните институции во ситуација да мора да импровизираат при спроведувањето 
на ФА.Новите владини структури и нивната посветеност на реформите во 
јавната администрација даваат впечаток на позитивни трендови што доаѓаат во 
иднина. Очекувањата се во врска со потребата од креирање на јасни и прецизни 
функции со поставување на вистинските професионалци на вистинските 
позиции. Овие процеси бараат сериозен ангажман и одлучност на страната на 
раководството, разбирање и слободен став од страната на административните 
службеници. 
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СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

 
Докторската дисертација со наслов: „Функционалната анализа како 

алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор“, е напишана на 170 
страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на 
користената литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 87 библиографски 
единици. 
 
Докторската дисертација е организирана во вкупно шест глави, и тоа: 
 
Глава 1 
Теоретско концептуална рамка на Функционалната анализа 
1.1 Предмет на истражувањето 
1.2. Цели и задачи на Функционалната анализа 
1.3. Методологија на истражувањето 
1.4.Очекувани резултати од истражувањето 
 
Глава 2. 
Секторот Јавна администрација и потребата од негова реформа 
2.1 Поим за Јавна администрација 
2.2. Организационен/ формалин поим на администрацијата 
2.3. Реформата на Јавната администрација 
2.4. Реформите како показател на позитивни промени во ЈА 
2.5. Визија и стратешки цели на ЈА 
2.6. Опсег на стратегија за реформите во Јавната администрација 
2.7. Тековни состојби во областа на реформата во јавната администрација 
2.7.1. Поврзаност помеѓу Стратегијата за РЈА и актуелната економска и 
социјална состојба 
2.7.2. Процесот на РЈА треба да резултира со порационална и професионална 
јавнаадминистрација. 
2.8. Законодавство и други јавни политики 
2.8.1. Тековна состојба во вертикалните сектори на системот на 
јавнаадминистрација 
2.9. Процесот на пристапување кон ЕУ и Реформата на ЈА 
2.9.1. Политички критериуми за членство во ЕУ 
2.10. Оценување на напредокот на Република Македонија во врска 
сопристапувањето кон ЕУ 
2.11. Стекнато искуство од претходните пристапувања 
2.12. Хоризонтални столбови на стратегијата за реформи во ЈА 
 
Глава 3. 
Систем на државна служба и управување со човечки ресурси 
3.1. Правна и институционална рамка 
3.1.1 Тековна состојба 
3.2. Програма за реформи (резултати и недостатоци) 
Функционалната анализа како алатка за зајакнувањена капацитетите на Јавниот 
сектор 
3.3. Градење на капацитети 
3.4. Управување следење и оценување на процесот на РЈА 
3.4.1. Административни структури надлежни за управување, координирање и 
спроведување на Стратегијата за РЈА 
3.4.2. Претходна институционална поставеност 
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3.4.3.Нова институционална поставеност 
3.5. Другиинституции што даваат придонес во процесот на РЈА 
3.6. Финансирање на реформата на Јавната администрација 
 
Глава 4. 
Функционалата анализа, јавната администрација и меѓународни искуства 
4.1 Правна и институционална рамка 
4.2. Реформите на ЈА врз принципите на добро владеење 
4.3. Визијата за процесот на ЈА во периодот 2017-2022 
4.4. Стратешка рамка на РЈА, развој на политики и координација 
4.5. Стратешки приоритети 
4.6. Јавна служба и управување со човечки ресурси 
4.6.1. Моментална состојба 
4.6.2. Предизвици 
4.6.3. Стратешки приоритети 
4.7. Меѓународни искуства од потребата на реформи во ЈА и спроведување на 
ФА 
Меѓународно искуство: Канада 
 Меѓународно искуство – Нов Зеланд 
 Меѓународно искуство – Ирска 
 Меѓународно искуство – Полска 
 Меѓународно искуство – Украина 
 Меѓународно искуство – Русија 
 Меѓународно искуство –Бразил 
 Лекции/поуки за земјите во развој 
 
Глава 5 
Извештај за имплементација на функционална анализа 
5.1. Релевантност и правна основа 
5.2. Состојба во спроведување на Функционалната анализа во рамките на 
централни илокални владини структури 
5.3. Резултати на Функционаланата анализа спроведена во РМ 
Функционалната анализа како алатка за зајакнувањена капацитетите на Јавниот 
сектор 
5.4. Заклучоци 
5.5. Препораки 
5.6. Идни предизвици 
5.7. Консултации и препораки 
5.8. Резултати и анализа од спроведената анкета 
 
Глава 6 
Успешни примери во пракса, препораки и заклучоци 
6.1.Успешни примени во пракса 
6.2. Успешен пример на Грција 
6.2.1.Опсегот и мандатот на централната администрација 
6.2.2.Организациска култура и компетенции 
6.2.3. Креирање политики кои не се базирани на докази 
6.2.4. Управување со човечки ресурси 
6.2.5. Главни препораки за грчката јавна администрација 
6.3. Примерот на Романија 
6.3.1. Управување со политики 
6.3.2. Препораки 
6.3.3. Зголемување на информациите за ефектот од работата 
6.3.4. Обликување на организациони структури 
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6.4. Резултати од спроведеното истражување 
6.5. Заклучоци 
 

Поконкретно, воистражувањетонатемата„Функционалната анализа 
како алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот 
сектор“,концептуалната рамка содржи шест  истражувачкидела. 

Покрајвоведот,вопрвиотделод докторскиот трудподнаслов: 
„Функционалната анализа како алатка за зајакнување на капацитетите 
на јавниот сектор”, истражувањето се насочува кон дефинирање на поимот, 
делокругот и целите нафункционалната анализа во Република Македонија. Се 
дава итеоретскиосврт за начинот и примената. Функционалната анализа се 
јавува како алатка за анализа на основните и суштинските функции на една 
организација. 

Главата  два пак обработува проблематика која го опфаќа секторот 
Јавна администрација и потребата од негова брза реформа, со цел 
приближување до една европска администрација. Тука се опфатени и 
визијата и стратешките цели, моменталните тековни состојби на Јавната 
администрација како и стратегијата за нејзина брза реформа, приоритети и 
насоки. Но како и секој процес, потребно е да се направи анализа на 
законските акти, тековната состојба во вертикалните сектори на системот, а 
сето тоа да резултира кон професинална и пропорционална јавна 
админситрација.  

Главата три пак го опфаќа системот на државната служба и 
човечките ресурси. Тука е направена елаборација на програмата за 
реформи, недостаоци и резултати, на градење на капацитети, како и 
процесот на управување, следење и оценување на реформите во јавната 
администрација. Во оваа глава е опфатено и финансирањето на реформите 
на јавната администрација. 

Главата четири дава поблизок пристап на функционалната анлиза 
низ меѓународни искуства и досегашна примена. Овде се опфатени и 
реформите за јавна администрација на принципот на добро владеење, како 
и визијата на процесот на јавната администрација во периодот 2017-2022 
година.  

Аналогно на тоа се прикажани бројни искуства од европски земји 
кои спровеле функционална анализа и успешни реформи во Јавната 
администрација.  

Главата 5 се задржува на анализа на податоците добиени од 
Министерството за информатичко општество и администрација, за 
спроведувањето на функционалната анализа во Република Македонија.  

Од тука, од добиените резултати се извлекуваат препораки и 
заклучоци кои во иднина би се искористиле во насока на подобрување на 
реформските процеси.  

Последната глава, или глава 6, прави сублимација од досегашните 
искуства и препораки на успешни примери во светот, со посебен осврт на 
Грција и Романија како водечки земји во процесот на спроведување на 
функционалната анализа. Акцентот се става на заклучните согледувања и 
препораките за во иднина, со цел зголемување на информациите за ефектот 
од работата на иснтитуциите и обликување на нови организациони 
структури. 
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ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р ЈахиЈахија под 
наслов: „Функционалната анализа како алатка за зајакнување на 
капацитетите на јавниот сектор“, Комисијата определена за оценка на 
дисертацијата заклучува дека истата е успешно завршена. Имено, станува збор 
за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални сознанија, а со својата 
содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува и исполнува 
критериумите потребни за една докторска дисертација.  

Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во 
следниве точки: 
 

 Докторскиот труд преку темелна обработка на функционалната анализа 
ги мапира нодалните точки на реформата на јавната администрација како 
еден од главните стратешки приоритети на Владата на Република 
Македонија. , програмите на политичките партии го утврди односот на 
партиите кон вработувањето. Правилното користење на функционална 
анализа е во функција на создавање на администрација која претставува 
основа на целокупниот јавен сектор од кој зависат демократските 
процеси, бизнис-климата, економскиот развој и интеграцијата на земјата 
во ЕУ, ќе обезбеди ефикасно креирање на политики во корист на 
граѓаните и фирмите и нивна доследна примена.Воведувањето на 
функционална анализа, како посебна алатка во рамките на целиот процес 
за управување со квалитет, е тесно поврзана со потребата од 
синхронизација на законодавството на земјата со законодавната рамка на 
ЕУ во однос на јавната администрација. 
 

 Тезата дава преглед на примена на функционалната анализа во 
меѓународни рамки(во Канада, Нов Зеланд, Ирска, Полска, Украина, 
Русија, Бразил).Авторот корекно ги одсликува добрите пракси на 
примена на функционаната анализа (Грција и Романија) како мотив за 
понатамошна реформа на јавната администрација во Република 
Македонија со цел правилно да се спроведе функционалната анализа. 
 

 Докторската теза прецизно укажува декаконечниот исход од процесот на 
функционална анализа може да создаде предуслови за усвојување на 
нова филозофија во организацијата и зголемен фокус за постигнување 
на целите и задачите на владата. Ова се постигнува со помош на: 
консултации во рамките на организацијата, разгледување на постоечките 
процедури; ослободување на финансиски и човечки ресурси преку 
отстранување на непотребни функции и дупликации; намалување на 
обемот и големината на владата; приближување на структурата во 
согласност со функции; исполнување на основните функции на 
институциите преку подобрување на ефективноста;идентификација на 
нови функции и компетенции. 
 

 Во основа дисертацијата јасно и концизно успеа да ги опише сите 
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активности за воведување на функционалната анализа во Република 
Македонија. Станува збор за тоа дека првата функционална анализа во 
земјата  беше спроведена во 2001/2002 година од страна на проектот 
Велика Британија / ДФИД во соработка со Генералниот секретаријат на 
Владата во тоа време, долго пред донесувањето на новото законодавство 
и воведувањето на процесот на децентрализација. Законските обврски од 
2014 година наваму ја утврдија ФА како главен инструмент за 
планирање во сите јавни институции, како на централно, така и на 
локално ниво.   
 

 Дисертацијата концизно и успешно елаборира за состојбата во 
Министерството за информатичко општество и администрација - МИОА 
како носител на процесот на реформа на јавната администрација во 
земјата. Авторот критички се осврнува на состојбите каде иако околу 23 
јавни институции имаат поднесено акти за систематизација до МИОА 
врз основа на функционална анализа, спроведувањето на ФА е 
поттикнато единствено од потребата за одобрување на актите за 
внатрешна организација и систематизација на работните места, а не 
од вистинска потреба за подобрување на ефикасноста и ефективноста на 
институциите. Како последица на тоа, препораките на ФА не се 
имплементираат целосно, туку делумно. 
 

 Конечно, дисертацијата е една сèопфатна научна анализа правилно 
елаборира дека клучен чекор во севкупните реформски процеси за 
отворање на патот кон квалитет во испораката на услуги во земјата е 
извршувањето на општата хоризонтална Функционална анализа на сите 
извршни владини тела (министерства, државни органи, агенции, итн.). 
Ова би оневозможило дупликации во извршувањето на функциите, што 
би значело прекин во постоењето на одредени институции, тела и 
човечки ресурси. Паралелно со ова, ќе биде неопходно да се донесат 
нови закони коишто ќе одговараат на поефективната и поефикасна 
структура на јавната администрација. Овој процес треба да биде во 
согласност со одредбите за Општата Функционална Анализа. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за 

оценка на докторската дисертација со наслов: „Функционалната анализа како 
алатка за зајакнување на капацитетите на јавниот сектор“,од кандидатот м-р 
Јахи Јахију, 

 
 

 
З А К Л У Ч У В А 

 
1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Јахи Јахијапретставува 

самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува 
значителен придонес во областа на анализираната проблематика;  

 
2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 

работа, со користење на соодветни методи и постапки во истражувањето, 
од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и дискусијата по 
однос на добиените резултати, од друга страна;  

 
3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените 

резултати се исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски 
аспект, што е потврдено со публикување на рецензирани трудови во 
зборници на научни трудови презентирани на меѓународни академски 
собири, како и во меѓународни научни списанија од соодветната област; 
И Кандидатот, во текот на изработката на дисертацијата, реализирал 
мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат 
неговата креативност, сеопфатно познавање на предметот на  
истражување  и владеење со презентираната проблематика – 
политичкиот и социолошкиот аспект при вработувањето и влијанието на 
реформите а посебно функционалната анализа како алатка за 
зајакнување на капацитетите на јавниот сектор;  

 
4. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 

изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 
докторската дисертација непобитно укажува на фактот дека докторантот 
располага со потребните знаења од областа на политичките системите за 
современа јавна администрација воопшто, а посебно во однос на 
вработувањата во јавната администрација и борбата со невработеноста;  

 
5. Со изработената докторска дисертација, кандидатката м-р Јахи Јахија 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при 
дефинирањето на истата;  

 
6. Според законските прописи на Република Македонија, трудот е внесен 

во базата на податоци на Министерството за образование и наука 
plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа 
на нашите сознанија, трудот не претставува плагијат;  
 

7. Согласно со наводите од Извештајот, докторантот ги исполнува сите 
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската 
дисертација, во постапката за стекнување на докторат на науки.  
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Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската 
дисертација од м-р Јахи Јахија, со особена чест и задоволство, на Наставно-
научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – 
Битола му 
 

П Р Е Д Л А Г А  
 

1. Да го прифати извештајот за оценка на докторската дисертација со 
наслов„Функционалната анализа како алатка за зајакнување на 
капацитетите на јавниот сектор,“од кандидатотм-р Јахи Јахија;   

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;  
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација;   
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската 

дисертација.  
 
 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 
 

1. Ред. проф. д-р Жидас Даскаловски, ментор 
Факултет за безбедност – Скопје 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 
 

2. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, член 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 

3. Вонр.проф. д-р Младен Караџоски,член 
Правен факултет – Кичево 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 

4. Ред. проф. д-р Јове Кекеновски, член 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 

5. Вонр.проф. д-р Божидар Миленковски,член 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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До 
Наставно-научниот совет на  
Факултет за туризам и угостителство-
Охрид 
Преку Служба за студентски 
прашања 

 

 

Предмет: Извештај за оценка на докторска дисертација  

Наслов на 
пријавена тема 

ДЕТЕРМИНИРАЊЕ НА ФИСКАЛНОТО ВЛИЈАНИЕ НА 
ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ СО ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ НА 
ПРИМЕРОТ НА МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ 

Кандидат М-р Бурим Гаши 

Студиска програма  Царина и шпедиција 

 

Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на 
својата седница одржана на 04.09.2018  год., со Oдлука бр. 02-382/3-11 , формира 
Комисија за оценка на докторска дисертација за горе наведениот наслов во следниов 
состав:  

1. Проф. Д-р  Јованка Билјан 
2. Проф. Д-р  Ивица Смиљковски 
3. Проф. Д-р Ристо Речкоски 
4. Доц. Д-р Лариса Василеска 
5. Проф. Д-р Ристо Гогоски 

 

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

 

И З В Е Ш Т А Ј 

.  

 Докторската дисертација под наслов “Детерминирање на фискалното влијание 
на царинските постапки со економски ефекти на примерот на мали и отворени 
економии”, изработена од кандидатот М-р Бурим Гаши претставува самостоен научен 
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труд во кој е детерминирано фискалното влијание на царинските постапки со 
економски ефекти  преку анализа на примерот на три мали и отворени економии, и тоа 
Република Македонија, Република Црна Гора и Косово, кои според низа 
специфичности имаат доста заеднички, но и различни системски карактеристики. 

Малите економии, се нужно отворени, доколку се заинтересирани за економски 
просперитет. Затоа при анализата на фискалното влијание мора да се уважи фактот 
дека секоја национална економија е дел од светската економија. Од тој аспект, за да 
можат да постигнат економски просперитет, малите и отворени економии голем дел 
од своето дејствување треба да посветат на увозно а посебно извозната компонента.  

Целта на овој труд е да ја докаже важноста од примената на царинските 
постапки со економски ефекти за целокупната економија на една земја,  преку 
зголемување на фискалните приходи и јакнење на националниот буџет. 

 Методи кои се користат во ова истражување се: 

- Дескриптивна метода, преку презентирање на редовната царинска постапка и опис 
на царинската постапка со економски ефект од моментот на апликација за 
добивање на овластување до моментот на нивното аплицирање и примена во 
практиката. 

- Индуктивен метод, се користи при систематизирање на важноста на царинските 
постаки со економски ефекти за подобрувањето на економските перформанси на 
земјата. 

- Дедуктивна метода, која се користи при извлекување на заклучоци во врска со 
сегашната состојба на примена на царинските постапки со економски ефекти, како 
и нивото на примена, вклучително и носење залучоци за состојбата во која се 
наоѓаат извозно ориентираните компании кои ги применуваат ваквите царински 
постапки. 

- Компаративна метода, служи да се изврши опсежна компаративна анализа од 
примената на царинските постапки со економски ефекти кај три земји, кои по 
својот карактер се мали и отворени.  

Основна хипотеза на овој труд претставува детерминирање на важноста од 
користењето на царинските постапки со економски ефекти за анализираните 
економии и нивното влијание врз севкупниот економски развој. Ако се има во вид 
значењето што го има извозот за развојот на ваков вид на економии, тогаш како 
клучен момент се наметнува потребата од правење на еден пресек од досегашната 
примена на овој вид на постапки, детерминирање на нивното фискално и 
нефискално влијание, како и давање на препораки за евентуално надминување на 
конретните проблеми во насока на зголемување на нивната ефикасност при 
примена. Истражувачкиот дел во овој труд тргнува од посебната важност која ја 
имаат царинските постапки со економски ефекти. Истражувањето ја покажува 
моменталната состојба со примена на царински постапки со економски ефекти, 
како и можноста за нивно подобрување во насока на постигнување на потполна 
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ефикасност. Од друга страна се анализира и фискалното и нефискалното влијание 
од нивната примена. 

Помошна хипотеза што е во функција и ја надополнува основната, гласи: 
зголемената примена на царински постапки со економски ефект значи и подобрување 
на севкупните економски перформанси на земјата 

Овој труд претставува солидна основа за постојните ефекти од примената на 
царинските постапки со економски ефекти и тоа како од фискален, така и од 
нефискален карактер. Исто така, преку истражувањето се даваат конкретни препораки, 
проекции и предлог мерки со чие имплементирање би се овозможило подобрување на 
момонталните состојби во примената и ефектите од примената на царинските 
постапки со економски ефекти. 

Препораки и заклучоци 

Докторската дисертација структурално е конципирана од вовед, шест глави и 
заклучок соджани во 220 страни и искористени се 227 литератури и 40 линкови. Во    
воведниот дел на дисертацијата, најпрвин  даден e кус приказ на предметот и целите 
на истражувањето, општата и посебните хипотези, како и методологијата која е 
применета. Во продолжение на овој дел прикажана e и основната структура на трудот.  

Во првата глава Теоретско определување на царинската политика како 
предмет на разработка го зема определувањето на самиот поим царина, нејзините 
теоретски обележја, видовите на царини кои денес наоѓааат примена во современите 
држави како и нивните елементи. Акцент е ставен и на обработка на целите кои ги 
имаат царините вклучително и ефектите кои се остваруваат преку нивната примена 
како што се ефектите од примената на царината врз увозот, домашниот производ, 
ефектот врз понудата и побарувачката на стоки, цените, нивното кумулативно дејство, 
фискалните ефекти како и останатите нефискални ефекти на царините. Понатаму е 
направена определба на улогата која ја има царината во даночниот и економскиот 
систем во една држава. Оваа глава завршува со опредлување на поимите е-царина, 
мултилатералните договори за надворшната трговија, и со осврт на значењето на 
хармонизацијата на царинскиот систем и политика на Европската Унија.  

Во втората глава Концептот на фискална политика во современите држави 
предмет на разработка e определувањето на самиот поим на фискална политика. Во тој 
контекст ставен e акцент на самиот концепт на фискалната политика заедно со сите 
нејзини елементи во рамките на концептот на современите држави. Фискалната 
политика игра мошне значајна улога за нормалното функционирање на државата. 
Имено, преку системот на јавни приходи и јавни расходи од една страна државата 
проектира средства и извори на средства кои и се потребни и неопходни за 
финансирање на своите потреби и извршување на своите функции дадени со Устав и 
закони. Од друга страна државата е таа која преку еден концепт и структура на 
трошоци настојува на најоптимален начин да ги исполни така зададените задачи и 
обврски и секако да придонесе кон целосна благосостојба на своето население. Во тој 
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правец, анализирани се елементите на фискалниот систем и политика, детерминирајќи 
ги основните поими и сегменти што се битни за фискалната политика. Впрочем, 
фискалната заедно со монетарната политика ја детерминираат макроекономската 
стабилност на една земја. Во таа насока, се анализираат целите што ги има фискалната 
политика низ призмата на современите развиени држави. Но, покрај примарна цел на 
фискалната политика – постигнување на макроекономска стабилност, секако дека се 
анализирани и низа други цели како што се стабилизациона, редистрибутивна, 
алокациона и слични функции и цели. Во оваа глава  се обработуваат инструментите 
што и стојат на располагање на фискалната политика заради остварување на 
претходно поставените цели и задачи. Улогата на фискалната политика можеби е 
исклучително најзначена посебно на примерот на Косово, ако се има во вид фактот 
дека Косово не располага со сопствена национална валута, што значи не води 
автономна монетарна политика, со што сите цели, задачи и претпоставки за економска 
стабилност и просперитет се оставени во рацете на носителите и креаторите токму на 
фискалната политика.  

Во третата глава Примената на царинските постапки со економски ефекти се 
определуваат поимите и одредниците што ги отсликуваат царинските постапки со 
економски ефекти. Во таа смисла, се обработува поимот царински постапки со 
економски ефекти, кои се предностите што ги нудат ваквите царински постапки, со 
кои предизвици се соочуваме при воведувањето на ваквите царински постапки, кои 
специфичности ги имаат истите во однос на примената на царинските постапки и сл.  

Четвртата глава Фискални ефекти од употребата на царинските постапки со 
економски ефекти - компаративна анализа на мали и отворени економии го опфаќа 
истражувањето на фискалното влијание што го имаат царинските постапки со 
економски ефект. Во оваа глава се врши компаративна анализа на фискалното 
влијание што го имаат овие постапки на примерот на мали и отворени економии, а за 
таа цел предмет на анализа се три земји: Македонија, Црна Гора и Косово, кои по 
својот карактер се отворени економии, а истовремено се и мали земји. Преку една 
опсежна анализа се настојува да се апроксимира фискалното влијание што го имаат 
царинските постапки со економски ефект. Директното влијание е анализирано преку 
приходите кои се остваруваат по основ на данок на додадена вредност, по основ на 
акцизи, по основ на царини, како и приходи по други основи, а кои имаат директно 
влијание од воведувањето и користењето на овој вид на царински постапки. 
Добиените податоци се користат за да се види какво е влијанието на овој вид на 
постапки во секоја од аналзираните земји, да се детектира степенот и нивото на 
користење на овој вид на постапки и сл. 

Во петтата глава од овој труд насловена како Компаративна анализа на 
ефектите од царинска фискална политика на Република Македонија, Црна Гора и 
Косово, е прикажана анализа на макроеконосмките индикатори на царината и 
фискалната политика на Република Македонија, Црна Гора и Косово преку 
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истражување на степенот на наплатени приходи и основните макроекономски 
индикатори.  

Во последната глава од овој труд Препораки за надминување на проблемот на 
неефикасно користење на царинските постапки со економски ефекти и за 
елиминирање на можноста за фискална евазија се проектирни можните препораки и 
предлог-мерки што се дадени како резултат на претходно детектираните слабости и 
недостатоци од спроведената компаративна анализа, како и теренското истражување 
во секоја од анализираните земји.  

 

 

Оценка и предлог 

Изработката на докторската дисертација под наслов “Детерминирање на 
фискалното влијание на царинските постапки со економски ефекти на примерот на 
мали и отворени економии” претставува сериозен обид да се согледа и утврди 
фискалното влијание на царинските постапки со економски ефекти на примерот на 
мали и отворени економии. Преку теоретски и апликативни истражувања, кандидатот 
М-р Бурим Гаши успеал мошне умешно да обработи современа и особено актуелна 
тема што произлегува од потребата за евалуација на фискалните ефекти од користењето на 
царинските постапки со економски ефект на примерот на мали и отворени економии, како што 
се Македонија, Косово и Црна Гора. Дополнително, фактот што оваа проблематика не е 
доволно истражувана и обработувана, уште повеќе го акцентира значењето на ова 

истражување. Консултирајќи обемна и современа литература и користејќи различни 
методи на истражување, кандидатот дошол до нови сознанија кои се користат како 
основа за дадените предлози и препораки за натампшно дејствувањe.  

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов “Детерминирање на 
фискалното влијание на царинските постапки со економски ефекти на примерот на 
мали и отворени економии”, изработена од страна на кандидатот М-р Бурим Гаши 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 
овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов 
“Детерминирање на фискалното влијание на царинските постапки со економски 
ефекти на примерот на мали и отворени економии”  изработена од кандидатот М-р 
Бурим Гаши. 
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