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До:  Научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп 
 Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 
 

Предмет:  Извештај за оценка на докторската дисертација 
 

Датум:  21.09.2018 
 
 
 
Научниот совет при Економскиот факултет – Прилеп, на состанокот одржан на 

06.06.2018, решение бр. 02-705/7, формираше комисија за пристапување на 
докторската дисертација на кандидатот Арта Кока-Груби, со наслов Ефектот на 
развојот на човечкиот капитал врз растот на малите и средни претпријатија: 
Меѓународно искуство и согледувања во Косово.  

Комисијата се состои од следните членови: 
- Проф. Др. Авдулах Хоти, Универзит во Приштина, Косово 
- Проф. Др. Димитар Николоски, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 

Битола 
- Проф. Др. Габриела Ракичевиќ, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 

Битола 
- Проф. Др. Славица Роческа, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 

Битола 
- Проф. Др. Снежана Мојсовска Саламовска, Универзитер “Св. Климент 

Охридски” – Битола 
 
Согласно член бр. 63 на универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, 

статут и бр. 51 и 53 од Правилникот за услови, критериуми и прописи за запишување и 
студирање на студиите од трет циклус на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – 
Битола, комисијата го поднесе до научниот совет при Економскиот факулттет – 
Прилеп, следното: 

                                                    
                                                    ИЗВЕШТАЈ 

 
 

1. Биографија на кандидатот 
 
Кандидатот, Арта Кока-Груби е родена на 11 март 1974 во Приштина – Косово. 

Од 2012 таа е кандидат на регионалната заедничка докторска програма 
“Претприемништво и управување со мали и средни претпријатија” (DOCSMES), 
организирана во соработка со следните универзитети: универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола, Македонија, универзитет на Болоња, Италија, автономниот 
универзитет во Баселона, Шпанија и универзитет во Ница - Софија Антиполис, 
Франција. Таа поседува магистратура од универзитетот Стафордшир (Велика 
Британија, мај 2011) и диплома за додипломски студии од Колеџ Дарданија во 2009, 
Приштина. Исто така,  се здобила со А.А. степен од Рочестер институтот за 
технологија. 

 
Со демонстрирањето на извонредно ниво на академски достигнувања, таа стана 

предавач на колеџот Дарданија од септември 2011 година, предавала неколку курсеви 
за управување (управување со човечки ресурси, организациско однесување и човечки 
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реусрси и кариерен развој). Овие курсеви обезбедуваат основни пренципи на 
стратешко управување со човечки ресурси, целокупното разбирање на концептите за 
однесувањето на организацијата за да им се помогне на учениците во препознавањето 
на организациската структура, културата и развојните концепти.Меѓу другото, 
дискутирано е и планирањето на кариерата како континуиран процес преку кој 
поединците ги препознаваат индивидуалните цели во кариерата и идентитетот за да ги 
постигнат. 

 
Во прилог на нејзината силна академска позадина, таа има искуство во 

работата за разни владини и приватни организации.Од 2009 година, таа работи како 
директор за човечки ресурси во IRKO телекомуникации, каде што е одговорна да ги 
обучува и подготвува човечките ресурси на оваа компанија за да стане целосно 
интегрирана во деловното работење на компанијата и  игра важна улога во 
постигнувањето на стратегискиот план на компанијата.Во годините од 2005-2009 таа ја 
извршува функцијата економски советник на министерот за трговија и индустрија и 
локален директор на Европската агенција за реконструкција (институционална 
поддршка на министерството за трговија и индустрија). Таа понуди поддршка за 
економските и индустриските програми во Косово, вклучувајќи и директна 
одговорност за управување со разни проекти и преговори со донатори, странски 
инвеститори, како и презеде водство за идентификување и добивање технолошка 
помош. 

 
Постојано е ангажирана во спроведување на долгорочни и краткорочни 

истражувачки проекти, од кои повеќето се вклучени внимателни истражувања и 
квалитативни истражувања, Нејзините области на истражувачки интереси вклучуваат 
развој на човечкиот капитал, управување со човечките ресурси и и развој на мали и 
средни претпријатија. 

 
Таа има објавено голем број научни трудови: 
 Груби, К.А. &Реџепи (2017), Креирање усогласување во управувањето со 

ефикасноста на вработените, EUSER, ICSS XI 2017, Меѓународна 
конференција за општествени науки Хелсинки IBAN 9786089318591 

 Груби, К.А. (2013) Нова улога на човечките ресурси. Првата меѓународна 
докторска студентска конференција за современи истражувања во 
економијата. Менаџмент и бизнис, Прилеп, Македонија. IBAN 978 – 9989 – 
870 – 71 -2 

 Махмутај, Л.Р., Јусуло, Г. Зилфијај, К. & Груби К.А. (2015), Улогата на 
практиките за управување со квалитет во подобрување на ефикасноста и 
ефективноста на финансиските услуги. Медитеранскиот весник за 
општествени науки, 602S5, pp218-225, MCSER Издава Рим, Италија, ISSN 
2039-2117 (ISSN 2039-9340 

 Зилфијај. К, Резепи. И &Груби. К. А. (2014) авторитарно раководство 
спрема партиципативно лидерство во организациите. Во текот на 
хоризонтот на темпус проекти теорија и практика на управување со 
проекти, pp 447-454 Societa Edurice al Ponte Vecchiow, Amla Master 
Studiorium универзитет на Болоња. Департман ди Сеи, IBAN 
9788865414071, 11 2014 

 Реџепи Л., Јусуфи Г., Груби А &Бекташи С. (2012) Мапа на вредности како 
алатка во поставувањето на болниците. Седма интернационална 
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конференција ICQME 2012 (Квалитет, менаџмент, средина, едукација, 
инженерство), Тиват, Црна Гора ISBN 978-9940-527-28-0 

 
2. Анализа и коментари на докторската дисертација 

 
Докторската дисертација насловена Ефектот на развојот на човечкиот 

капитал врз растот на малите и средни претпријатија: Меѓународно искуство и 
согледувања во Косово. се состои од абстракт, извршно резиме, вовед, пет глави и 
заклучоци. Во прилог на овие тези има голем број на анекси, како што се 
прашалниците користени во ова истражување, другата истражувачка документација и 
листата на референци. 

 
Оваа теза започнува со воведно поглавје како глава еден. Ова поглавје дава 

широк преглед на истражувачкиот контекст, истражувачките цели и истражувачкото 
прашање, како и придонесот на докторската дисертација на знаење. Примарниот фокус 
на истражувачот е да го проучува ефектот на човечкиот капитал врз растот на малите и 
средни претпријатија. Истражувачот ги проучува атрибутите на вработените за развој 
на бизнисот и одржливост. Поконкретно, целите на истражувањето на оваа студија се: 
(1) Да се испита природата на човечкиот капитал во економијата во транзиција, со 
посебен акцент на Косово, (2) Да се анализира влијанието на човечкиот капитал во 
Косово на малите и средни претпријатија, (3)Да се развие предлог за политика во врска 
со зголемување на нивото на влијанието на човечкиот капитал во Косово. Двете 
инвестициски однесувања општи наспроти специфични вештини имаат различни 
политички импликации во однос на тоа кој плаќа и кои се од корист од конкретните 
инвестициски активности. Како и да е, општо клучните наоди од прегледот на 
литературата покажуваат дека компаниите плаќаат за различни видови обука (општо и 
/ или специфични) и се верува дека фирмите имаат корист од таквите инвестиции за 
обука. 

 
Во глава 2 се дискутира релевантната литература и се потпира на 

воспоставената теорија на човечкиот капитал на развојот на малите и средни 
претпријатија. Првиот дел од ова поглавје дава вовед во теоријата за човечкиот 
капитал во специфичен мејнстрим од малите и средни претпријатија, што е проследено 
со преглед на литература за управување со човечки ресурси во рамките на малите и 
средни претпијатија. Примарните резултати се дискутирани во потсекцијата (за 
факторите на влијанието на човечкиот капитал кон управување со човечки ресурси) и 
(детерминанти на човечки ресурси кои се фокусираат на специфичен аспект на 
управување со човечки ресурси: обука обезбедена од фирмата). Основно прашање за 
тоа дали комбинираниот ефект на практиките за управување со човечките ресурси дава 
добри резултати или дали конкретната практика, како што е обуката на вработениот за 
ефектите врз продуктивноста на компанијата, одговара на индикација дека обуката има 
поголемо влијание кога се презема во врска со поддршката управување со човечките 
ресурси и практики. 

 
Објаснувањето на човечкиот капитал е презентирано и вклучено како важна 

разлика помеѓу “општио” човечки капитал и “специфичен за фирма” човечки капитал. 
Во последниот дел се дадени некои општи услови и се дискутираат исходите кои се 
однесуваат на главното тело на знаењето за човечкиот капитал во себе и малите и 
средни претпријатија. Поточно, ова поглавје ги разгледува дефинициите за мали и 
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средни претпријатија, значењето на малите и средни претпријатија за основање 
работни места и економски раст. 

 
Глава 3 ја разгледува состојбата на човечкиот капитал во транзиционите 

економии и нејзината историска транзиција од комунизмот во капитализам и 
демократија.Во оваа студија, ефектот на запишување на писменоста и создавање 
работни места во економијата во транзиција од 1998-2005 со посебен акцент на 
ситуацијата во Косово. Се разгледува слика за општата економска ситуација во 
Југоисточна Европа (SEE), посебно за трендовите на пазарот на трудот на Балканот и 
Косово.Освен тоа, поглавје 3 го анализира квалитетот на образованието, општиот и 
различниот приход во Косово. Се испитува ситуацијата на малите и средни 
претпријатија во околниот регион и нивната улога на човечки капитал во целокупната 
економија. На крај, ова поглавје претставува доказ за моменталната состојба на малите 
и средни претпријатија и човечките ресурси во Косово, и нивната важност за 
економијата.  

 
Глава 4 обезбедува интегрирана анализа за определување на растот на 

фирмите, ги опишува податоците од варијаблите и економетриските модели. Се 
презентираат анализите и статистичките резултати преку инкорпорирање на мулти-
методолошки истражувачки процес, каде што истражувачот ги комбинира основните 
прашања на квантитативните и квалитативните истражувачки пристапи.Се користи 
преглед на податоци кој обезбедува податоци за широк спектар на промени. Тоа дава 
можност да се испитаат детерминантите на растот на фирмите во широк спектар на 
пристап. Ова поглавје ги развива односите меѓу концептите што се изучуваат и 
произведува некоја резултирачка хипотеза. Во оваа студија, истражувачот, исто така, ја 
дефинира како зависно променлива и независно променлива на што влијае растот на 
малите и средни претпријатија. Истражувачот интензивно разговара за детерминантите 
на цврстиот раст од три димензии, поточно индивидуални, организациски и еколошки 
детерминанти. Моделот на логистичка регресија беше искористен за да се предвиди 
дихотомна променлива на цврст раст од променливите на предикторите.Ги презентира 
резултатите, анализата, прашањата за мултиколинеарноста беа анализирани и беа 
разгледани наодите од моделот.  

 
Целта на глава 5 го прикажува вториот придонес на истражувачот бидејќи ова 

поглавје ги разгледува тесно поврзаните емпириски истражувања со идентитетните 
празнини во литературата, други емпириски дела и презентира нови информации во 
оваа област во кои оваа дисертација може да доведе до нов увид. Во подробности 
детално се започна со анализа на квалитативната анализа на податоците. Ова поглавје 
ги обединува анализите на податоците, толкувањата на наодите кои одговараат на 
истражувачките прашања од длабинските интервјуа (спроведена од страна на 
истражувачот), и главните заклучоци во врска со овие истражувачки прашања. 
Првично, се разгледува процесот на собирање на податоци и примерок на 
прашалникот. Анализата на квалитативните податоци за истражување е направена со 
користење на NVivollсофтвер, да кодираат податоци од транскриптите за интервју во 
јазлите во софтверот со процесот на анализа на содржината. Конечно, клучните 
заклучоци од анализата на податоците се нагласени на крајот од ова поглавје, каде што 
се презентирани некои забелешки за тоа како се однесуваат наодите на истражувачите 
и основно тело на знаења и вештини на човечкиот капитал на малите и средни 
претпијатија.  
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На крај, глава 6 дава дискусија за севкупниот обем на работа, за нејзините 
импликации за истражување и пракса и за нејзините придонеси во областа на 
човечкиот капитал и управувањето со човечките ресурси.Оваа студија се фокусира на 
еден од неколкуте канали со кои се верува дека човечкиот капитал влијае на растот на 
компанијата, како и на економскиот развој.Истражувачот истакнува дека резултатите 
од предодредените модели на мешавини со различни детерминанти во ова 
истражување даваат кохерентна слика.Глава 6 укажува дека растот на човечкиот 
капитал влијае врз потенцијалот за раст на производството, а големината на 
постоечкиот фонд за човечки капитал го одредува потенцијалот за раст на 
производството. 

 
Истражувачки студии во врска со ефектот на специфичните фактори на 

вработените на растот на малите и средни претпријатија се ограничени во Косовскиот 
контекст. Затоа, главниот придонес е тоа што истражувачот изврши тесно поврзано 
емпириско истражување за идентификување на недостатоците во литературата и други 
емпириски активности во Косово кои претставуваат нови информации во оваа област 
во кои оваа дисертација може да доведе до генерирање на нов увид.  

 
Претходните студии за косовското претприемништво се концентрирани на 

деловното воспоставување и помалку внимание им се посветува на перцепцијата на 
деловните можности, каде што не е добро разбрано влијанието на општиот и 
специфичниот човечки капитал врз перцепцијата на деловните можности меѓу 
косовските претприемачи. Затоа, се изведува темелна истрага за различните 
импликации на ивестициите во општ специфичен човечки капитал, се  изведува за да 
се подобри толкувањето на перцепцијата на деловните можности каде што влијанието 
на општиот и специфичниот човечки капитал е вклучен во ова истражување. 

 
Затоа, се очекува оваа студија да им помогне на практикантите за човечки 

ресурси–разбирање на важноста на човечкиот капитал за организациите, како извор на 
конкурентна предност. Истражувачот, исто така, предвидува дека практикантите на 
управување со човечки ресурси ќе ја најдат оваа студија корисен водич за подобро 
разбирање на улогата на теоријата за човечкиот капитал на претпријатието и 
влијанието на општиот и специфичниот човечки капитал врз развојот на малите и 
средни претпријатија. Креаторите на политиката можат да ги искористат резултатите 
од истражувањето како вреден придонес во креирањето на прописите и воведување 
мерки за унапредување на активностите за развој на активностите на малите и средни 
претпријатија како суштински предуслов за зајакнување на потенцијалниот раст на 
бизнисот во Косово. 

 
3. Дизајн и методологија на истражување 

 
Истражувањето и маин корпорирано мултиметарски истражувачки процес кој 

користи квантитативна и квалитативна примарна должност. Овој метод е одбран, како 
истражувачите веруваат дека обата методи се значајно зависни еден од друг во овој 
истражувачки контекст. Првата фаза вклучува биро студија каде што истражувачот 
постигна вредни увиди во податоците. Првото, квантитативно емпириско 
истражување, приод беше избран да ги истражи истражувачките прашања и да може да 
ги тестира хипотезите статистички. Податоците користени во анализите се богати со 
клучните мерки за продуктивноста на трудот и човечкиот капитал. Истражувачката 
студија користи емпириски податоци собрани од 500 мали и средни претпријатија 
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преку анкета спроведена од Центарот за поддршка на Кососво (БСЦК) за 2012 година, 
што овозможува информации за претприемништвото за малите и средни претпријатија 
во Косово. 

 
Истражувањето беше поддржано од Холандското Министерство за надворешни 

работи преку СПАРК организацијата, што има цел да развие повисока едукација и 
можности за претприемништво за младите што ги водат своите пост-конгликтни 
општества кон просперитет. (БСЦК, 2013). Разни експерти придонесоа да се изработи 
анкетниот прашалник и изборот на примероци. Прашалникот се состоеше од 9 делови, 
што содржеа квалитативни и квантитативни прашања што се однесуваа на 
претприемништвото и растот на малите и средни претпријатија во Косово. Прашањата 
за човечките капитални инвестиции ги вклучуваа сите концептуализации за човечкиот 
капитал што се базираат на искуствата во минатото. Резултатите на човечките 
капитални инвестиции содржеа директни проценки за претприемачко знаење, вештини 
и компетенции. Содржајните индикатори на човечките капитални инвестиции 
користени во истражувањето се образованието, почетните искуства, индустриско 
специфично искуство, менаџерското искуство и работното искуство. Други 
предвидувачи за човечко капиталните инвестиции поврзани со задачите клучуваа 
имање на само-вработен родител или показатели за специфични искуства во 
трговијата, технологијата или впуштање во мали бизниси. 

 
Во примерокот се вклучени мали и средни претпријатија од сите региони на 

Косово, стратифициран од 3 главни делови, со цел да ги одразат разликите помеѓу 
трговијата, продуктивноста и услугите. БСЦК изведе процедура за селектирање на 
големината на примерокот и компаниите да бидат интервјуирани во Ексел и СПСС 
користејќи било каква команда (Красники 2013). После неколку фази на тестирање, 
истражувачкиот тим на БСЦК го стратифицира примерокот во две категории: делови 
на бизнис актовноста и големината на компанијата. Примерокот беше стратифициран 
за да може да овозможи општи заклучоци за целото населени за малите и средни 
претпријатија во Косово. Овој приод беше потребен откако ненадејните објаснувања 
овозможија незадоволувачки резултати претставувајќи ги средните фирми и 
производствените фирми. 

 
Во прилог, лидерите во малите и средни компании во Косово беа одбрани за 

учесници во длабоки интервјуа, споведени од истражувачот. Одговорот од учесниците 
беше добиен лице в лице, преку определени интервјуа. И преку овие интервјуа 
истражувачот беше способен да ги разбере (нивните) искуства и реконструирани 
настани. Прашалникот ги покрива критичните карактеристики на претприемништвото 
(развивање на човечки инвестиции) и бариерите за водење бизнис во Косово. Тие беа 
избрани преку мешан метод на примероци. Првиот користен систем беше снежна топка 
или ланец на примероци кој ги идентификува случаите на интерес од луѓе кои познаваа 
луѓе запознаени со тоа кои случаи се богати со информации. Истражувачот започна 
прашувајќи ја Комората на Косово “Кој е задоволен со многу што се однесува на 
претприемништвото, човечкиот капитал и менаџирање со човечки ресурси?” 
Истражувачот ги побара номинациите. На крајот, неколку имиња се појавија со 
повторување. 

 
Ниво софтверот се користеше за анализа на емпириските податоци. 

Користењето на ниво 11 во анализата на податоците треба да биде исто така 
подвлечено, како и дизајнос на полуструктураните интервјуа за собирање податоци. 
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Кодирањето на анализите е направено преку ниво за ауто кодирање, каде 
категоризацијата е групирана под заглавие со повисок редослед, откако целта беше да 
се редуцира бројот на категории отстранувајќи ги категориите што се слични и 
групирајќи ги за понатамошни анализи. Длабоките дискусии се исто така вклучени во 
овој дел. 

 
4. Наоди и значење на студијата 

 
Резултатот покажуваше дека одредени демографски карактеристики на 

претприемништвото се доста значајни показатели на растот на малите и средни 
претпријатија во Косово. Наодите покажаа дека годините, полот и образованието 
влијаат врз растот на малите и средни претпријатија што се однесува на профитот. 
Второ, истражувањето придонесе на постоечкото знаење презентирајќи различни 
типови на образование, каде претходното искуство значајно ги објаснува варијациите 
на растот на малите и средни претпријатија. Попрецизно, што се однесува на 
образованието и обуката, наодите покажаа дека не сите видови образование и обука 
играат иста улога во образовниот систем во Косово изгледа е пред се недостаток за 
развиток на вработените и голем недостаток во растот на малите и средни 
претпријатија. 

 
Всушност, образованието стекнато надвор од Косово покажа посилна 

поврзаност со растот на малите и средни претпријатија и останатите типови на 
образование стекнато локално. Следствено, некои сопственици се повеќе склони на 
имање вработени со специфични вештини од општото образование стекнато во Косово. 
Следствено, развојот на човечките капитални инвестиции се гледа како значаен фактор 
за растот на малите и средни претпријатија во Косово. Повеќето претприемништва ја 
вреднуваат еднаквата, општата и посебната обука. Како и да е, меѓународното 
образование е многу повеќе ценето поради неправиолниот образовен систем во Косово. 
Повеќето економисти се запознаени со фактот дека образованието и обуката играат 
клучна улога во создавањето на човечкиот капитал. Истражувачот верува дека Косово 
направи значителен напредок во подобрување на пристапноста на образованието и во 
изградбата на институциите. Како и да е, квалитетот на образованието останува 
сиромашен и пристрасен, со значителни регионални, полови и приходни нееднаквости 
и методот за следење на ефикасноста на секторо е неточен. 

 
 Истражувачот исто така тврди дека евалуацијата на косовската 

институционалната филозофија на политиката ги нема достигнато потврдените 
стратешки цели. За да го постигне ова косовската влада треба да работи повеќе на 
подобрување на образовниот систем, структурата на образованието што создава јасна 
поврзаност помеѓу општиот човечки капитал и посебниот човечки капитал. 
Аргументите презентирани во истражувањето покажуваат дека човечкиот капитал е 
водечки фактор во собирањето на производствените ефекти. Подобрувањето на 
образовниот и системот на обука ќе им помогне на работниците да дојдат до 
вработување и да им овозможи на компаниите пристапност до потребните вештини. 
Тоа ќе ја подобри продуктивноста на трудот и ќе му помогне на Косово да се префрли 
во модерните економски сектори. Како заклучок, човечкиот капитал придонесува на 
организационите предности и профити, како и општо на растот на економијата. 

Општо земено, дисертационата теза претставува соодветна научна работа и 
потврдува дека капиталот придонесува на организациските предности и профити и на 
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економскиот пораст општо, како и нуди насоки за практикувачите на човечки ресурси, 
креаторите на политиката и понатамошните истражувачи на ова поле. 

 
5. Заклучоци и предлози 

 
Земајќи ги предвид претходните изјаснувања базирани на анализи на 

доторската дисертација поднесена од кандидатот за доктор Арта Кока Груби 
насловена “Ефектот на развојот на човечкиот капитал врз растот на малите и 
среднип ретпријатија: Меѓународно искуство и согледувања во Косово” . 

” Комисијата за проценка на докторската дисертација го заклучи следново: 
 
 Докторската теза ги исполнува критериумите барани од Стаутот и 

правилникот за постдиполомски студии од трет циклус. 
 

 Прегледот на литературата е напишан со цел студијата на 
истражувачката да ја стави во контекст на постоечките знаења и 
другите студии на човечкиот капитал и малите и средни претпријатија. 
Воспоставува јасни врски со претходните студии идентификува одредени 
празнини во знаењата во оваа истражувачка област, а придонесува кон 
постоечкото знаење со тоа што спроведува нова студија која применува 
јасна и напредна истражувачка методологија. Делови за дискусија и 
заклучоци ја покажуваат способноста на кандидатот критички да ги 
процени економските прашања кои се разгледуваат. Дисертацијата 
содржи важни согледувања од големо значење. Проблелот во 
истражувањето е внимателно дефиниран и поради тоа се поставени 
повеќе јасни, концизни и мерливи хипотези. Хипотезите и аргументите се 
добро поставени во широката палета релевантна литература, што му 
овозможува на кандидатот да ги споведува и соочува наодите. 
Препораките се јасни и произлегуваат од анализата дадена во овој труд 
што ги покажува главните резултати од истражувањето кои ќе 
придонесат кон науката и професијата. Заклучоците се развиени по пат 
на критички пристап. Овој впечатлив истражувачки труд дава значаен 
придонес во областа на развојот на претприемништвото и малите и 
средни претпријатија. 

 Според тоа, комисијата за проценка заклучи дека кандидатот покажа 
способност самостојно да изработи истражувачки труд кој резултира со 
негов оригинален придонес во областа на развојот на малите и средни 
претријатија во Косово. 
 

Земајќи ги во предвид гореспоменатите наоди и заклучоци, комисијата 
едногласно заклучи дека дисертацијата ги исполнува потребните критериуми за 
одбрана, и му предлага на научниот совет при Факултетот за економија – Прилеп да ја 
донесе следнава: 
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                                                   ОДЛУКА 
 

Да ја прифати докторската дисертација поднесена од Арта Кока-Груби 
насловена 
“Ефектот на развојот на човечкиот капитал врз растот на малите и средни 
претпријатија: Меѓународно искуство и согледувања во Косово”.  

 
1. Да определи датум за јавна одбрана. 

 
 

Комисија за проценка на докторската дисертација (имиња и потписи): 
 

- Проф. Др. Авдула Хоти, Универзитет на Приштина, Косово 
 

- Проф. Др. Димитар Николоски, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 
Битола 

 
- Проф. Др. Габриела Ракичевиќ, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 

Битола 
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To:   Scientific Council of Faculty of Economics-Prilep 

University of “St.Kliment Ohridski” Bitola 
 
 

Subject:  Assessment Report of the doctoral dissertation 
 
 
Date:   21.09.2018 
 
 
 

The Scientific Council of the Faculty of Economics – Prilep, at the meeting held on 
06.06.2018, decision No. 02-705/7, has formed a Committee for assessment of the doctoral 
dissertation of the candidate Arta Koka-Grubi, entitled: “The effect of human capital 
development on SMEs growth: International experience and evidence for Kosovo”.  
 
The Committee consists of following members: 

 Prof. Dr.Avdulah Hoti, University in Prishtina, Kosovo 
 Prof. Dr.Dimitar Nikoloski, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola 
 Prof. Dr. Gabriela Rakichevik, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola 
 Prof.Dr.Slavica Rocheska,University "St. Kliment Ohridski" – Bitola 
 Prof.Dr Snezana Mojsovska Salamovska, University "St. Kliment Ohridski" – 

Bitola  
 
According to the article No 63 of the University St. Kliment Ohridski, Bitola, Statute 

and No.51 and 53 of the Rulebook on conditions, criteria and regulations for enrollment and 
studying at the third cycle studies at the University St. Kliment Ohridski”- Bitola, the 
Committee submits to the Scientific Council of the Facilty of Economics - Prilep the 
following: 

 
REPORT 

 
1. Candidate biography 

 
The candidate, Arta Koka-Grubi was born on March 11th, 1974, in Prishtine - 

Kosova. Since 2012 she is a PhD candidate at the Regional Joint Doctoral Program 
“Entrepreneurship and SME Management, (DOCSMES), organized in cooperation with the 
following universities: University of St. Kliment Ohridski in Bitola, Macedonia; Università 
di Bologna, Italy; Universidad Autònoma de Barcelona, Spain (UAB); and University of 
Nice – Sophia Antipolis, France (UNSA). She received her M.A. degree from the 
Staffordshire University, United Kingdom, in May 2011, and her B.A. degree from Dardania 
College in 2009, in Prishtina. She has also received an A.A. degree from Rochester Institute 
of Technology.   

 
By demonstrating an outstanding level of academic achievement, she became a 

lecturer at Dardania College since September 2011, teaching several management courses 
(Human Resource Management, Organisational Behaviour and Human Resource, and Carrier 
Development). These courses provide basic principles of strategic human resource 
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management, overall understanding of organizational behaviour concepts to assist students in 
recognizing organizational structure, culture and development concepts. Amongst others 
issues discussed is career planning as a continuous process through which individuals 
recognise individual career goals and identify ways to achieve them. 

 
In addition to her strong academic background, she has experience working for 

various governmental and private organisations. Since 2009 she holds a position of Human 
Resource Director at IPKO Telecommunications, where she is responsible to train and 
prepare the human resources of this company to become fully integrated into company’s 
business operations and play an integral role in the achievement of company’s strategic plan. 
Through the years 2005-2009, she held the position of the Economic Advisor to the Minister 
of Trade and Industry and Local Director at European Agency for Reconstruction 
(Institutional Support to Ministry of Trade and Industry). She offered support to economic 
and industrial programmes in Kosovo, including direct responsibility for the management of 
various projects and negotiations with donors, foreign investors, as well as took the lead on 
identifying and obtaining technical assistance. 

 
As she has been constantly engaged in conducting long-term and short-term research 

projects, most of which involved careful investigation and qualitative research. Her areas of 
research interests include human capital development, human resource management and 
SME’s development.  

 
She has published a number of research papers: 
 Grubi, K.A. & Rexhepi, L. (2017). Creating Alignment in Employee Performance 

Management. EUSER. ICSS XI 2017. International Conference on Social 
Sciences Helsinki. ISBN 9786069318591. 

 Grubi, K.A. (2013). New Role of Human Resources. 1st International Doctoral 
Student Conference Contemporary  Research Issues in Economics, Management, 
and Business, Prilep, Macedonia. ISBN: 978-9989-870-71-2. 

 Mahmutaj, L.R., Jusufi, G., Zylfijaj, K. & Grubi K.A. (2015).The Role of Quality 
Management Practices in Improving the Efficiency and Effectiveness of Financial 
Services; Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(2 S5), pp.218-225. MCSER 
Publishing, Rome-Italy,  ISSN 2039-2117 (online); ISSN 2039-9340 (print) 

 Zylfijaj, K., Rexhepi, L., & Grubi, K.A. (2014). Authoritarian leadership vs. 
participative leadership in organizations. In Beyond the horizon of tempus 
projects: theoryand practice of project management, pp. 447-454.Società Editrice 
«Il Ponte Vecchio», Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento 
di Sci, ISBN 9788865414071, 11 / 2014 

 Rexhepi L.,  Jusufi G., Jusufi G., Grubi A., & Bekteshi S. (2012). Value Stream 
Mapping as a Lean Tool in Hospital Setting. 7th International Conference 
ICQME 2012 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), 
Tivat, Montenegro. ISBN: 978-9940-527-28-0 
 

2. Analysis and comments on a doctoral dissertation 
 
The doctoral dissertation entitled “The effect of human capital development on 

SMEs growth: International experience and evidence for Kosovo” consist of an abstract, 
an executive summary, introduction, five chapters, and conclusions. In addition to these the 
thesis has a number of annexes, such as the questionnaires used in this research, the other 
research documentation, and the list of references. 
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This thesis starts with an introductory chapter (as chapter one). This chapter provides 

a broad overview of the research context, research’s purposes, and research question, as well 
as the contribution of the doctoral thesis to knowledge. The primary focus of the researcher is 
to study the effect of human capital on SMEs growth. The researcher studies the 
consequences of employees attributes on business development and sustainability. More 
specifically, the research objectives of this study are: (1) To investigate the nature of human 
capital in transition economies, with particular focus to Kosovo; (2) To analyze the human 
capital impact on SME growth; (3) To develop policy proposal related to increasing the level 
of human capital in Kosovo. The two investment behaviors, (general versus specific skills) 
have different policy implications regarding who pays for, and who benefits from, the 
particular investment activities. However, in general key findings from the literature review 
show that companies pay for different types of training (general and/or specific), and it is 
believed that firms benefit from such training investments. 

 
Chapter 2 discusses the relevant literature, and by relying on the established theory of 

human capital on SME development. The first section of this chapter provides an introduction 
to human capital theory in the specific mainstream of SMEs, which is followed by a literature 
review on human resource management within SMEs. The primary outcomes are discussed in 
subsections (on impact factors Human Capital towards Human Resourcemanagement) and 
(Human Resource determinants focusing on a specific aspect of Human Resource 
Management: firm-provided training). A fundamental question of whether the combined 
effect of human resource management practices produces good performance or whether 
specific practices, such as training of an employee, produce effects on company performance 
is answered, with an indication that training has a more significant impact when undertaken 
in connection with supporting Human Resource Management practices.  

The explanation of Human Capital is presented and introduced the important 
distinction between “general” human capital and “firm-specific” human capital. The final 
section, presents some general conclusions and discusses outcomes which relate to the main 
body of knowledge on Human Capital within SMEs. More, precisely this chapter discusses 
the SMEs definition, significance of SMEs to the foundation job creation and economic 
growth. 

 
 Chapter 3 reviews the situation of Human Capital in Transition Economies, and its 

historic transition from communism to capitalism and democracy. In this study, the effect of 
literacy enrolment and job creation in transition economies for 1998-2005 periods, with a 
particular focus on Kosova situation, is performed. A snapshot of south-eastern Europe (SEE) 
general economic situation is discussed, specifically for Balkans Labor Market Trends and 
Kosova. In addition, chapter 3 analyses the quality of education, gender and income 
disparities in Kosova. The researcher examines SME situation in the surrounding region and 
their role of Human Capital in overall economy. In the end, this chapter presents evidence on 
the current state of SME's and Human Capital in Kosovo, and its importance in the economy. 

 
Chapter 4 delivers an integrated analysis on the determinants of firm growth, 

describes the variables, data, and econometric models. It presents the analyses and the 
statistical results, by incorporating a multi-method research process, where the researcher 
combines primary data of quantitative and qualitative research approaches. A data survey is 
used which provides data on a wide range of variables. It provides an opportunity to examine 
the determinants of firm growth in a wide-range approach. This chapter develops the relations 
between the concepts under study and produces some resulting hypotheses. In this study, the 
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researcher also defines the dependent variable and independent variables which impact on 
SME growth. The researcher has extensively discussed the determinants of firm growth from 
three dimensions, more specifically individual, organizational and environmental 
determinants. The logistic regression model was used to predict a dichotomous variable of 
firm growth from predictor variables. It presents the results, the analysis the multycolleniary 
issues were analyzed, and findings of the model were discussed. 

 
The purpose of chapter 5 shows the researchers second contribution to the since this 

chapter reviews closely related empirical research to identify gaps in the literature, others 
empirical work, and present new information in this area in which this dissertation may lead 
to the generation of new insight. It elaborates in detail the qualitative data analysis 
commenced for this study. This chapter brings together data analysis, interpretations of 
findings corresponding to the research questions from in-depth interviews (conducted by the 
researcher), and the main conclusions regarding these research questions. Initially, the 
process of data collection and questionnaire sample is discussed. The analysis of the 
qualitative data research has been done by using the NVivo11 software, to code the data from 
the interview transcripts into the nodes in the software with the process of content analysis. 
Finally, the key conclusions from the data analysis are emphasized at the end of this chapter, 
where the researcher presents some observations on how the researchers findings relate to the 
core body of knowledge and skills of Human Capital on SME.  

 
Finally, Chapter 6 presents a discussion of the overall body of work, its implications 

for research and practice, and its contributions to the field of Human Capital and Human 
Resource Management. This study has focused on one of several channels by which human 
capital is believed to affect growth on the company as well as economic development. The 
researcher points out that the results of predetermined mixture models with different 
determinants in this research provide a coherent picture. Chapter 6 points out that human 
capital growth affects the output growth potential, and the size of the existing human capital 
stock determines the output growth potential.  

 
Research studies concerning the effect of the employees' specific factors on SMEs 

growth are scarce in Kosovo's context. Therefore, the main contribution is that the researcher 
has performed a closely related empirical research to identify gaps in the literature and others 
empirical work in Kosovo, and presents new information in this area in which this 
dissertation may lead to the generation of new insight.  

 
Prior studies on Kosovo entrepreneurship are concentrated on business establishment, 

and less attention has been offered to the perception of business opportunities, where the 
influence of general and specific human capital upon the perception of business opportunities 
among Kosovo entrepreneurs is not well understood. Therefore, a thorough investigation of 
the different implications of investments in general and specific human capital is performed, 
to have an enhanced interpretation on the perception of business opportunities, where the 
influence of general and specific human capital is incorporated in this research.  

 
Therefore, this study is expected to assist human resource practitioners - an 

understanding the importance of human capital to organizations, as a source of competitive 
advantage. The researcher also anticipates that practitioners of human-resource management 
will find this study a useful guide- to better understanding of the role played by enterprise's 
human capital. Hence, the study shall strengthen the theoretical basis of work in the area of - 
human capital theory and the impact of general and specific human capital on SME 
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development. Policymakers can use the research results as valuable input in creating 
regulations and introducing measures for promoting human development activities of SMEs 
as an essential prerequisite for strengthening business growth potentials in Kosovo. 

 
3. Research design and methodology 

 
The research has incorporated a multi-method research process, using quantitative and 

qualitative primary duty. This method is chosen, as the researcher believes that both methods 
are significantly dependable on each other in this research context.  The first phase involved 
the desk study where the researcher attained valuable insights into the data. The first, 
quantitative empirical research, an approach has been chosen to investigate the research 
questions and be able to test hypotheses statistically. The data used in the analysis are rich 
about the key measures of labor productivity and human capital. This research study uses 
empirical data gathered from 500 Small and Medium Enterprises through a Survey conducted 
by the Business Support Centre Kosovo (BSCK) for the year 2012, which provides 
information on the entrepreneurship and SMEs in Kosovo.  

 
This research was supported by the Netherland’s Ministry of Foreign Affairs through 

SPARK organization, which has the aim to develop higher education and entrepreneurial 
opportunities for youth to lead their post-conflict societies into prosperity (BSCK, 2013). 
Various experts have contributed to design the survey questionnaire and sample selection. 
The questionnaire contained nine sections, which included qualitative and quantitative 
questions relevant to the entrepreneurship and SMEs growth in Kosovo. The questions of 
human capital investments included all human capital conceptualizations that are based on 
past experiences. The outcomes of human capital investment integrated direct assessments of 
entrepreneurs’ knowledge, skills, and competencies. The employed indicators of human 
capital investments used in the research are education, start-up experiences, industry-specific 
experience, management experience, and work experience. Other predictors of task-related 
human capital included having a self-employed parent or indicators of specific experiences in 
trade, technology, or small business ventures.  

 
In the sample are included SMEs across all regions of Kosove, and the sample is 

stratified by three main sectors, aiming to reflect the differences between trade, production, 
and services. BSCK performed the procedure for selecting the sample size and companies to 
be interviewed in Excel and SPSS using the random command (Krasniqi, 2013). After several 
testing phases, the BSCK research team stratified the sample into two categories:  sectors of 
business activity and size of the company. The sample has been stratified in order to be able 
to draw generalized conclusions about the whole population of SMEs in Kosovo. This 
approach was necessary since the random sampling provided unsatisfying results while 
representing the medium firms and manufacturing firms. 

 
In addition, leaders at small and medium companies in Kosove were selected as 

participants for in-depth interviews, conducted by the researcher. The response from the 
participants was collected face-to-face, semi-structured interviews and it was via these 
interviews that the researcher was capable to "understand [their] experiences and reconstruct 
events. The questionnaire covers critical features of entrepreneurship (human capital 
development) and barriers to doing business in Kosovo. They were chosen through Mixed 
Method of Sampling. The first system used was Snowball or Chain Sampling which 
identified cases of interest from persons who know persons who are familiar with what cases 
are information-rich. The researcher began by asking the Kosovo Chambers, "Who is 
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acquainted with a lot regarding entrepreneurship, human capital, and human resources 
management?" The researcher asked for nominations until the nominations snowball. In the 
end, few main names were revealed repetitively.  

 
Nvivo software was used to analyze the empirical data. The use of Nvivo 11 in data 

analysis shall also be underlined, as well as the design for semi-structured interviews for data 
collection. Coding analysis is done through NVIVO with Auto coding, whereas 
categorization is grouped under higher order headings, since the aim was to reduce the 
number of categories by removing the categories which are similar and grouping them for 
further analysis. An in-depth discussion is also included in this part.  

 
 

4. Findings and significance of the study  
 

The results recommend that certain demographic characteristics of the entrepreneurs 
are certainly important predictors of the growth of SMEs in Kosova. The findings suggest 
that age, gender, and education affect the growth of SMEs regarding profit. Secondly, the 
research contributes to current knowledge by presenting that different types of education, 
where previous experience significantly explains the variance in the growth of SMEs. More 
precisely, with regards to education and training, the findings show that not all types of 
education or training play an equal role in explaining the growth of SMEs. However, an 
inadequate education system in Kosova seems to be a foremost disadvantage for development 
of employees, and major drawback in the growth of SME’s.  

 
In fact, education received outside Kosova showed a stronger relationship with SMEs 

growth than any other types of education received locally.  Consequently, some owners are 
keener on having employees with specific skills than general education received in Kosova. 
Consequently, Human capital development is seen as a significant factor to SME growth in 
Kosovo. Most entrepreneurs value equally, general and specific training. However, 
international education is much more appreciated due to the not proper education system in 
Kosova. Most of the economists have acknowledged the fact that education and training play 
a key role to human capital creation. The researcher believes that Kosovo has made 
substantial progress in improving access to education and in building institutions. However, 
the quality of education remains poor and biased, with substantial regional, gender, and 
income disparities and the method for monitoring sector performance is inaccurate.  

 
The researcher also states that Kosovo’s institutional philosophy of policy evaluation 

is not up to the affirmed strategic objectives. To accomplish this Kosovo government should 
work more in improving the system if education, a structure of education that creates clear 
links between the general human capital and specific human capital. The arguments presented 
in the research suggest that human capital is a leading factor in generating productivity 
effects. Improving education and training system will assist employees to find employment 
and provide companies access to skills they pursue. It will enhance labor productivity and 
assist Kosovo to move into modern economic sectors. As a conclusion, human capital does 
contribute to the organizational advantages and profits, and an economical increase in 
general. 

 
In general, the dissertation thesis represents proper scientific work confirms that capital 

does contribute to the organizational advantages and profits and an economical increase in 



16 
 

 
 

general, as well as offers strategic guidelines for human resource practitioners, policy-makers 
and further researchers in this field.  

 
5. Conclusion and proposal 

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

dissertation submitted by the PhD candidate Arta Koka Grubi entitled “The effect of 
human capital development on SMEs growth: International experience and evidence for 
Kosovo”, the Committee for Assessment of the doctoral dissertation concluded the 
following: 

 
 This doctoral thesis meets all the criteria’s requested by the Statute and the 

Rules for postgraduate studies of Third cycle. 
 

 The literature review is written to place researcher’s study within the context 
of existing knowledge and other studies in Human Capital and SME. It makes 
clear relations to previous studies and identifies certain gaps in knowledge in 
this area of research that exist, as well as adding to existing knowledge by 
conducting a new study that applies a clear and advanced research 
methodology. The discussion and conclusion sections demonstrate the 
candidate’s ability to critically evaluate the economic issues under 
considerations. The dissertation contains important and significant 
observations. The research problem was carefully defined and therefore a 
number of clear, concise and measurable working hypotheses have been 
raised. The hypotheses and arguments are well set into a broad relevant 
literature, which enables the candidate to compare and contrast her findings. 
The recommendations are clear and derive from the the analysis provided in 
this thesis, which indicate the major research results that will contribute to the 
science and profession. The conclusions are developed applying a critical 
approach. This distinct research work significantly contributes to the area of 
Entrepreneurship and SMEs growth. 

 
 Therefore, the Committee for Assessment concluded that the Candidate has 

demonstrated ability to conduct independently a research work that has 
resulted with original contribution in the field of SMEs development in 
Kosovo.  

 
Having in consideration the above-mentioned findings and conclusions, the 

Committee unanimously concludes that the dissertation fulfills necessary criteria to be 
defended, and proposes to the Scientific Council of the Faculty of Economics – Prilep to take 
the following: 
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                                                  D E C I S I O N 
 
1. To accept the doctoral dissertation submitted by Arta Koka-Grubi entitled “The 

effect of human capital development on SMEs growth: International experience 
and evidence for Kosovo”. 

 
2. To set the date for public defense. 
 
 

Committee for Assessment of the doctoral dissertation (names and signatures): 
 

 Prof. Dr.Avdulah Hoti, University in Prishtina, Kosovo 
 
 

 Prof. Dr.Dimitar Nikoloski, University "St. Kliment Ohridski" - Bitola 
 
 

 Prof. Dr. Gabriela Rakichevik, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola 
 
 

 Prof.Dr.Slavica Rocheska,University "St. Kliment Ohridski" – Bitola 
 
 

 Prof.Dr. Snezana Mojsovska Salamovska, University "St. Kliment Ohridski" – 
Bitola  
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       Дo Наставно-научниот совет на                                 
Факултетот за биотехнички науки Битола 

Врз основа на член 37 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, наставни, научни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола, Рецензионата комисија го дава 
следниот: 

ОДГОВОР 

На приговорот по Рефератот за избор на стручен соработник-лаборант на Факултетот 
за биотехнички науки - Битола. 

Рефератот на Рецензионата комисија за избор на стручен соработник-лаборант  е 
објавен во Анекс на Билтенот 447 од 13.11.2018 година на Универзитетот “Св.Климент 
Охридски”- Битола и против истиот, лицето-учесник во постапката дипл.инж 
Валентина Мицевска од Битола има поднесено приговор преку Рецензионата комисија 
до Наставно-научниот совет и Деканот на Факултетот за биотехнички науки согласно 
член 36 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, наставни, научни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св.Климент Охридски” - Битола. 

Со приговорот се побиваат наводите-оценките на Рецензионата комисија во објавениот 
реферат за предложениот избор за стручен соработник-лаборант на лицето дипл.инж. 
Магеровска Милена од Битола, заради тоа што предложената немала право на предност 
при изборот по ниеден од наведените основи во рефератот (просечен успех, повисоко 
ниво на образование и валидност на потврдата за образованието/обуката/претходно 
вработување).  

Рецензионата комисија цени дека поднесениот приговор е недозволен, бидејќи со 
ниедна одредба од ЗВО таков правен лек не е предвиден, а се предвидува со член 36 од 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, наставни, научни и соработнички звања на Универзитетот “Св.Климент 
Охридски”- Битола, кој согласно член 51 од Уставот на РМ не е усогласен со Законот, 
секој е должен да го почитува Уставот и законите.  

Доколку така не биде одлучено од Наставно-научниот совет приговорот на 
подносителот треба да биде одбиен како неоснован заради следното:  

Поднесениот реферат на Рецензионата комисија содржи оценка за остварувањата на 
кандидатите во согласност со општите и посебните услови за избор во соодветното 
звање, од член 173 став 8 од ЗВО и член 12 став 3 точка 1, 2 и 3 од Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, настано-стручни, 
наставни, научни и соработнички звања на Универзитетот “Св.Климент Охридски”- 
Битола. 



28 
 

 
 

Неспорен е фактот дека и двете кандидатки ги исполнуваат условите од конкурсот за 
избор на стручен соработник-лаборант, меѓутоа Рецензионата комисија му дава 
предност на кандидатот дипл.инж Милена Магеровска при изборот заради следното: 
предложениот кандидат има предност заради стекнатото работно искуство во струката 
што е конкурсен услов-испитување на вода што претставува и дел од испитувањата  на 
вода и храна во лабораториите на Факултетот за биотехнички науки, според подрачјето 
во кое припаѓа и работи факултетот, а за ваквата оценка на Рецензионата комисија има 
придонес и повисокиот просечен успех од студиите.  

Наводите изнесени во приговорот за валидноста на потврдата не се во надлежност на 
Рецензионата комисија бидејќи истата е исклучиво стручно тело, а работењето како 
лаборант на подносителот на приговорот требало да има повисоко ниво во однос на 
предложениот кандидат кој бил помошник лаборант е неосновано, бидејќи нејзиното 
искуство не е во струката како предложениот кандидат, бидејќи подносителот на 
приговорот работела како лабораториски техничар во Клиничка болница Битола. 

Земајќи ги предвид погоре изнесените факти, Рецензионата комисија му предлага на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки Битола да не го усвои 
приговорот на подносителот дипл.инж Валентина Мицевска од Битола и да гласа за 
предлогот на Рецензионата комисија, поточно да биде избран кандидатот дипл.инж 
Милена Магеровска за стручен соработник-лаборант согласно член 37 став 4 в.в член 
39 став 1 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, настано-стручни, наставни, научни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св.Климент Охридски” - Битола.  

 

 

 Рецензиона комисија 

1. Д-р Гордана Димитровска, вонреден професор на 
Факултетот за биотехнички науки, Универзитет 
“Св.Климент Охридски” - Битола (претседател), с.р 

      
2. Д-р Николче Јанкуловски, вонреден  професор на 

Факултетот за биотехнички науки, Универзитет 
“Св.Климент Охридски- Битола (член), с.р 

       
3. Д-р Елена Јошевска, вонреден професор на  

Факултетот за биотехнички науки, Универзитет    
“Св.Климент Охридски” - Битола (член), с.р 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО 
ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ (6), ПОЛЕ НАУКА ЗА КНИЖЕВНОСТА (612), ОБЛАСТ 
ИСТОРИЈА НА ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ КНИЖЕВНОСТИ (61203) И ДРУГО (61226) 

 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, со Одлука бр. 02-517/3 од 01.11.2018 година, донесе 
одлука за формирање нова Рецензиона комисија за избор на еден наставник во насловно 
звање во наставно-научните области: 61203 Историја на јужнословенските книжевности 
и 61226 Друго, во состав: 

- Д-р Катица Ќулавкова, редовен професор (Филолошки факултет „Блаже Конески“ 
– Скопје) 

- Д-р Лидија Капушевска – Дракулевска, редовен професор (Филолошки факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје) 

- Д-р Владимир Мартиновски, редовен професор (Филолошки факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје) 

На распишаниот Конкурс во дневните весници „Вечер“ и „Лајме“ на 05.09.2018 година 
за избор на еден наставник во насловно звање во областа Историја на јужнословенски 
книжевности (61203) и друго (61226) се пријавија следните кандидати: Лилјана Ненад 
ПАНДЕВА, Христо ПЕТРЕСКИ и Славица СВИДЕРСКА. 

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

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Основни био-библиографски податоци за кандидатите: 

Лилјана ПАНДЕВА, Христо ПЕТРЕСКИ и Славица СВИДЕРСКА 

 

1) Лилјана Ненад ПАНДЕВА (3.07.1964, Ново Село, Струмица, моминско презиме 
Малдаревска) има завршено Филолошки факултет, група Историја на книжевностите на 
народите на СФРЈ, кога се стекнува со стручен назив професор по историја на 
книжевностите на народите на СФРЈ со македонски јазик – наставна насока. Се 
запишува на постдипломски студии во Загреб (Група Книжевност и лингвистика на 
Филозофскиот факултет) 1989-та година, а 1996-та се префрлува на Филолошкиот 
факултет во Скопје и магистрира 11 ноември 2010-та година (по 21 година), на тема 
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„Поетските фигури на формата во македонската поезија меѓу традицијата и 
иновацијата“. 2011 година запишува докторски студии на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ во Скопје, а оваа, 2018 година, на 15 мај, ја брани својата докторска 
дисертација „Адвербијализацијата во македонскиот јазик“ на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ – Скопје, насоката за јазик, и се здобива со звањето доктор по 
филолошки науки. Таа е во редовен работен однос во Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации (советник за управување и развој со човечки ресурси) во 
Скопје, каде што живее. Има положено лекторски испит по македонски јазик во 
Министерството за култура на РМ и е член на Претседателството на Здружението на 
лектори по македонски јазик. Во својот работен стаж има работено како лектор по 
македонски јазик во Воената Академија во Скопје, при Дирекцијата за безбедност (каде 
што е вработена од 2006-та година до денес), како и при списанието „Пулс“ (хонорарно). 
Таа е писател, автор на книга раскази (Канцелариски колумни, 2014), книга за деца 
(2005), поезија (2015) и на три романи (Од агендата на Калина Калин, 2009; Возовите на 
Луцерн, 2012; Доилката, 2016). Таа е добитник на наградата за краток расказ на „Нова 
Македонија“ и наградата за најдобро прозно остварување „Стале Попов“ на ДПМ за 
2016 (за романот Доилката). Нејзиниот роман Возовите на Луцерн е објавен на 
германски јазик (BalkanexpressSkopjeLausanne, Wieser 2013). Лилјана Пандева е член на 
Друштвото на писателите на Македонија.  

Д-р Пандева има објавено шест стручно-научни трудови (трите во 2018 година, од 
коишто едниот е во печат). Предмет на научен интерес се поетските фигури на формата 
кај Славко Јаневски и кај Гане Тодоровски, изнесени на Меѓународниот Семинар за 
македонски јазик, литература и култура 2010 и 2011 г., потем јазичната фигура во 
македонските и српските вицеви, како и стилистика на прилозите на текстови од ХIХ 
век, односно прилозите во поезијата на Конески. Во приложените материјали има листа 
на девет стручни трудови, од коишто осум се објавени во списанието „Одбрана“ и еден 
во „Литературен збор“ (2000). Еден нејзин стручен текст за Блаже Конески е објавен во 
угледното списание SlaviaMeridionalis бр. 12/2012: 3019-311 (Варшава, Институт за 
славистика при ПАН) 

На листата на објавени резимеа преовладува интересот за лингвистички прашања 
(Статусот на македонскиот јазик во администрацијата, Велес, 14-15 јуни 2018, Заемки од 
францускиот јазик во Мaкедонската воена терминологија (Скопје, 12-13.12.2011. 
Пандева има лекторирано повеќе од 50 научни и стручни публикации. Нејзината стручна 
посветеност на македонскиот јазики на литературното творештво е континуирана и во 
постојан развој. Д-р Пандева, исто така, солидно го владее францускиот јазик.  

 

2. Христо ПЕТРЕСКИ(4.02.1957, Крушево) магистрира на културолошките студии на 
Институтот за македонска литература при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје, на темата „Хаику поезијата - меѓу елитното и масовното“ и се стекнува со 
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научниот назив „Магистер по културологија“.Докторира декември 2012 г., на 
Педагошкиот факултет во Врање, при Универзитетот во Ниш, Р. Србија, на тема 
„Иновативен пристап кон лектирата врз примери од српската и македонската авторска 
бајка – компаративна анализа“ и се стекнува со стручниот степен „Доктор по 
дидактичко-методички науки“. Оваа диплома му е нострифицирана во Р. Македонија. Д-
р Христо Петрески е избран за доцент, потем за вонреден професор и за редовен 
професор на Универзитетот Европска филмска и театарска академија ЕФТА – Скопје, 
каде што има работено како професор и директор на Институтот за сценски уметности. 
Една година има држено предавања и на државниот Универзитет „Св. Апостол Павле“ 
во Охрид. Од 2018 година предава на државниот Педагошки факултет „Св. Климент 
Охридски“ во Скопје и на Меѓународниот славјански универзитет Гаврило 
РомановичДержавин во Свети Николе и во Битола, каде што е директор на Институтот 
за култура и уметност. Во февруари 2018 г. е избран за редовен професор по група 
предмети од областа на Критика, историја и теорија на филмот, театарот и книжевноста 
при Универзитетот за аудиовизуелни уметности, Европска филмска, театарска и танцова 
академија – Скопје. 

Христо Петрески е автор на повеќе книги поезија, поетски книги за млади и за деца, 
прозни книги за возрасни, прозни книги за деца и млади, афоризми, публицистички 
книги, како и книги критика и есеј. Има приредено и неколку антологиски избори и 
антологии на родољубива поезија, на краток расказ (светскиот расказ), на драмски 
текстови и др. Книгите со критички текстови се: Споени садови (1986), Македонска 
филмска критика (2011), Македонска театарска критика (2011), Зошто хаику (2011), 
Театарот како имагинарен остров (2013), Ликовната уметност е она што (не) се гледа 
(2015), Театарот како режија на светот (2017) и Авторска бајка – компаративна 
анализа (2013). Повеќето од овие книги се објавени од издавачката куќа „Феникс“ 
(чијшто основач и директор е Х. Петрески), како и Универзитетот ЕСРА од Скопје. Тој 
бил уредник на списанието Диоген про култура (Сараево), Книжевна академија 
(Феникс, Скопје) и Тренд (Феникс, Скопје). Бил и директор на Мултимедијална колонија 
и на меѓународниот филмски фестивал Скрипт Фест во Скопје. Како плоден и познат 
македонски писател, колумнист и новинар - публицист, Х. Петрески е добитник на 
бројни признанија и награди (Ацо Шопов, за поезија, Крсте Петков Мисирков, за 
новинарство, Ванчо Николески, Васил Куноски, Крсте Чачански, Иво Андриќ, Гоцевата 
повелба, Книжевно перо, Наим Фрашери, Гогољ, како и наградата Рациново признание 
за романот Лифтот (не) е за двајца. 

Д-р Х. Петрески има доставено листа на девет стручни и научни трудови од 
меѓународни научни собири, објавени во специјалните зборници на тие собири (одржани 
во Врање, Крагуевац, Битола, Охрид и Сомбор.  

Славица СВИДЕРСКА(01.07.1984, во Битола),завршува основно и средно образование 
во Ресен, со одличен успех, како првенец на генерацијата. Дипломира 2007-та год., на 
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Катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ – Скопје, со просек 9,68 и се стекнува со називот„Дипломиран филолог по 
општа и компаративна книжевност“. Магистрира во 2010 година, на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ – Скопје, на насоката Наука за книжевност, со просек 10,00 и 
се стекнува со научниот степен „Магистер на филолошки науки“. Темата на нејзината 
магистерска теза е „КНИЖЕВНОСТА И ДИСКУРСИТЕ НА МОЌТА (компаративни 
паралели: Џон Фаулс и Хулио Кортасар)“. Докторира во 2017, исто така на 
Филолошкиот факултет во Скопје и се стекнува со научниот степен „доктор на 
филолошки науки“,по успешната одбрана на докторската дисертација со наслов: 
„РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ПОЛИТИЧКОТО НАСИЛСТВО ВО НАРАТИВНИТЕ 
ТЕКСТОВИ (врз примери од латиноамериканската и македонската проза и филм).“ Во 
2013 година се стекнува со меѓународна диплома по современ словачки јазик на 
Универзитетот во Печ, Република Унгарија. Освен тоа, таа има одлични познавања на 
српски, англиски и шпански јазик.  

Кандидатката д-р Славица Свидерска, од 2008 до 2009 година работи како надворешен 
соработник воЈНУ Институт за македонска литература, на проектот „Дигитализација 
на македонската книжевна периодика“. Во три наврати била стипендист на владата на 
Република Словачка, во рамки на програмата за меѓународна мобилност на истражувачи 
и експерти, во 2011, 2012 и 2013 година. Во рамки на оваа програма работела како 
визитинг истражувач и предавач на Универзитетот „Константин Филозоф“ во 
Нитра, на Катедрата за словачки јазик и книжевност и Институтот за проучување на 
културното наследство на Светите Кирил и Методиј при Филозофскиот факултет. 

Во академската 2016/2017 година, д-р Славица Свидерска работи како надворешен 
соработник – асистент на настава на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – 
Скопје, на Катедрата за романски јазици и книжевности, каде што обавува вежби по 
предметите „Историја на шпанската книжевност“ и „Преглед на хиспаноамериканската 
книжевност“. Нејзината наставно-образовна дејностод овој период е позитивно оценета 
од страна на студентите и наставниот кадар. Д-р Свидерска има учествувано на 
бројнимеѓународни научни конференции и симпозиуми одржани во Скопје и Охрид (Р 
Македонија), односно во Нитра и Трнава (Р Словачка).  

Кандидатката д-р Свидерска е автор е на три научни монографии, како и на четири 
поетски книги. Има преведено 15 книги од словачки, српски, шпански и англиски јазик. 
Добитничка е на бројни награди и признанија за своето есеистичко и поетско творештво. 
Во 2015 година ја основа издавачката куќа Восток. 

Во оваа рецензија посебно ќе ги подвлечеме трите сериозни научни монографии на 
кандидатката Свидерска: -Книжевноста и политичкото насилство (Битола: Восток, 
2018, 289 с.,ISBN: 978-608-4885-21-4); -За смислата и за апсурдот. (Битола: Восток, 
2018, 168 с.,ISBN: 978-608-4885-08-5) и –Книжевноста и дискурсите на моќ. (Скопје: 
Сигмапрес, 2013, 143 с.,ISBN: 978-9989-36-169-2). Монографската студија Книжевноста 
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и политичкото насилство произлегува од нејзиното докторско истражување. За 
смислата и за апсурдот е збирка интерпретативни и теориски текстови во чијшто фокус 
се наоѓаат проблеми како: митот за историската објективност, траумата, фантастиката, 
етичкиот релативизам, родот и сексуалноста, поетиката на апсурдот, есенцијалистичките 
концепти на идентитетот, богомилската нарација и др. Книжевноста и дискурсите на 
моќ е рефлексија на нејзините интердисциплинарни и компаратистички истражувања на 
книжевноста од перспектива на политичката филозофија и политичкото насилство на 
т.н. дискурси на моќ (според Мишел Фуко) на современото општество/држава. 
Интерпретативниот осврт е заснован и реферира врз дела на Хулио Кортасар, Џон 
Фаулси Слободан Мицковиќ. Оваа книга е проследена со поговор од проф. д-р Славица 
Србиновска.  

Д-р Свидерска е автор на десетици критички текстови, компаративни анализи, поговори 
и есеи,1 како и на десетина научни студии објавени во меѓународни рецензирани научни 
зборници од меѓународни научни конференции, меѓу коишто спаѓаат:  

„Concept for a Post-modern Panslavism (Deconstrucion of the historical premises оf power 
and construction of new Slavic cultural exchange)“.In: Tradícia a prítomnosť misijného 
diela Sv. Cyrila a Metoda. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2013.(cc.695-
700). ISBN: 978-80-558-0401-9.  

„Few words on the Intervenions in Cyrilo-Methodian historiography. Pseudofacts and Quasi-
Historiographies“.In:Megatrendy a média 2013. Trnava: Fakulta masmediálnej 
komunikácie, 2013 (cc.164-171)ISBN: 978-80-8015-480-8 

„Jazyk a literúra: oddelené kurikulá na macedónskych stredných školach (návrch zmeny 
v kurikulách a alokácii filológov vo vzdelavácom procese“. In:Cudzie jazyky a kultúry v 
škole 10. Recenzovaný zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie. Nitra: 
Katedralingvodidaktiky a interkultúrnychštúdií, Pedagogickáfakulta, 
UniverzitaKonštantínaFilozofa v Nitre, 2013. (49-55) ISBN: 978-80-558-0642-0  

„Akodobrepoznámesamiseba.ŠtudiúmslovenskýchjazikovvSlovanskýchkrajinách.Sila, 
(auto)stereotypy aslovanofóbia“. In: Cudzie jazyky a kultúry v škole 9. (Ed. Sylvia 
Pokrivčáková): Nitra: PF UKF, 2012.ISBN: 978-80-558-0642-0 

„TheproblemsofDislocation, 
TraumaandMemoryinthestoryVisittothemuseumbyVladimirNabokov“. in: LITERARY 
DISLOCATIONS. 4th International congress. September 1-3 2011. Skopje-Ohrid: Institute 
of Macedonian Literature – Skopje, 2011. (cc. 495-501).ISBN: 978-9989-886-93-5 

„Апориите на идентитетот во Одисеја“. Во: Одисеи за Одисеја (зборник на трудови). 
Скопје: Друштво на класични филолози „Антика“, Друштво за компаративна 
книжевност на Македонија, 2010. (сс. 211-2017). ISBN 978-9989-2616-2-6 

 

                                                           
1Во Прилогот кон оваа рецензија се дадени и другите нејзини текстови објавени во 
научни списанија и списанија, како и список на меѓународните научни конференции на 
коишто д-р Свидерска има земено учество со свој реферат. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДБИ:  

Врз основа на изложените податоци за образованието, истражувачката, научната и 
наставната дејност на тројцата кандидати, како и на нивните истражувачки и 
професионални приоритети, Рецензентската комисија ги усвои следните заклучни 
согледби: 

Кандидатката д-р Лилјана Пандева(1964), истакнат македонски романсиер и раскажувач, 
веќе неколку децении се занимава со лекторска дејност (професионално и хонорарно). 
Нејзиниот интерес за проучување на лингвистиката и на македонскиот јазик е заокружен 
со докторската дисертација одбранета мај 2018 г., чијшто предмет на истражување е 
адвербализацијата на македонскиот јазик, а се огледа и во нејзините објавени трудови, 
главно посветени на граматички и стилистички аспекти на јазикот, анализирани низ 
примери од македонската поезија. Постои долг временски прекин во профилирањето на 
нејзиниот истражувачки интерес поврзан со магистерските студии, што индицира 
отсуство на континуитет во научно-истражувачката дејност, како и недоволно искуство 
во наставната дејност. Таа е во редовен работен однос во Скопје, каде што впрочем и 
живее.  

Д-р Христо Петрески, исто така писател со обемен и значаен книжевен опус, доцна во 
својата професионална кариера се определува за наставна и научно-истражувачка 
дејност. Неговата докторска дисертација му дава легитимитет за настава во областа на 
методиката и дидактиката, но не ја гарантира неговата подготвеност за историја, теорија 
и компаративна анализа на јужнословенската и светската книжевност. Тој има добри 
референци за интермедијални истражувања, што соодветствува и на неговиот ангажман 
при Европската филмска, театарска и танцова академија ЕФТА – Скопје, потем на 
Универзитетот во Свети Николе и на Педагошкиот факултет во Скопје. Всушност, 
неговиот професионален интерес е дифузен и опфаќа широк спектар на интереси, при 
што наставно-научното истражување на јужнословенските и светската книжевност не 
спаѓа во неговите приоритети. 

Третиот кандидат, д-р Славица Свидерска е исклучително солидна кандидатка која 
континуирано напредува и се усовршува во областа на науката за книжевноста и 
нејзините дисциплини – теорија на книжевноста, книжевна критика, книжевна 
методологија и компаратистиката. Тој континуитет е неспорен и видлив уште од 
додипломските, постдипломските студии и докторските студии, што таа успешно ги 
завршува. При тоа, кандидатката Свидерска во континуитет покажува високи резултати 
и се одликува со највисок образовен просек.Нејзината севкупна досегашна дејност е 
фокусирана врз заокружување на книжевно-научната наобразба, врз наставата и 
истражувачката дејност. Таа покажува несомнено најдобри резултати во проучувањето и 
толкувањето на книжевноста и во примената на референтните книжевно-научни и 
херменевтички методи, што ја квалификува за доцентското звање по предметот Историја 
на јужнословенските книжевности, за коешто, впрочем, е распишан овој Конкурс 
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наПедагошкиот факултет – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола. 
Објавените трудови во домашни и меѓународни списанија, учеството на меѓународни 
конференции и симпозиуми го потврдуваат академскиот капацитет на кандидатката и 
нејзиниот професионален развој.  

Освен тоа, би требало да се имаат предвид и неколку други факти кои одат во прилог на 
кандидатката Свидерска. Имено, д-р Свидерска живее во Битола и тоа е еден од 
споредните, но не и небитни услови за нејзина редовна и целосна посветеност на 
наставната дејност на Факултетот. Таа во мигов не се наоѓа во редовен работен однос и 
тоа, иако е спореден, не е небитен момент во создавањето на целосната претстава за 
егзистенцијалните услови во коишто работи кандидатот. Посветеноста на книжевната 
наука на Славица ГаџоваСвидерска беше видлива и во тек на нејзините додипломски и 
постдипломски и докторски студии, како и во нејзината досегашна творечка, а делумно 
и наставна и истражувачка активноство земјава и во странство. И познавањето на 
неколкуте светски јазици, важно за компаративните проучувања, ја дополнуваат сликата 
на професионалниот профил на д-р Славица Свидерска.  

ПРЕДЛОГ НА КОМИСИЈАТА: 

Според Законот за високо образование и Правилникот за критериумите и постапката 
за избор на наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, кандидатката д-р Славица 
Свидерска ги исполнува сите услови да биде избрана во звањето насловен доцент во 
подрачјето Хуманистички науки (6), поле: Наука за книжевност (612), област: Историја 
на јужнословенските книжевности (61203) и друго (61226).  

Врз основа на претходното образложение и аргументација, ни претставува особена чест 
да му предложиме на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола да ја 
избере д-р Славица Свидерска во звањетонасловен доцент во подрачјето на 
Хуманистичките науки (6), поле: Наука за книжевност (612), област: Историја на 
јужнословенските книжевности (61203) и друго (61226).  

Рецензентска комисија: 

Академик Катица Ќулавкова, ред. проф. 
------------------------------- 

Д-р Лидија Капушевска – Дракулевска, ред. проф. 
------------------------------- 

Д-р Владимир Мартиновски, ред. проф. 

------------------------------ 
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ПРИЛОГ кон Рецензијата: 

Библиографски единици на д-р Славица Свидерска: 

„Слободата што заробува и ропството што ослободува“. Во: Современост – списание за 
литература, култура и уметност 2018/2. Скопје: Современост, 2018. ISSN: 0038-5972 

(Анти-расизам). „Двогласната реч на нараторот во Срце на темннинатаод Џозеф 
Конрад“. Во: Спектар 2008/51, Списание на Институтот за македонска литература. 
Скопје: ЈНУ Институт за македонска литература, 2008. (107-115). ISSN: 0352-2423 

„Медеја низ призмата на современите теории“.Во: Спектар 2009/54, Списание на 
Институтот за македонска литература. Скопје: ЈНУ Институт за македонска 
литература, 2008. (71-79). ISSN: 0352-2423 

Поговори и критики:  

„Кон поезијата на Митко Гогов“. Во: Гогов, Митко. Ледена вода. Скопје: Антолог, 2014. 
(53-54). ISBN 978-608-243-012-6  

„Фатумот на невдоменоста во поезијата на СеидаБегановиќ“. Бегановиќ, Сеида. Жените 
кои немаат куќа и три обични дена. Скопје: Израз, 2014. (83-86). ISBN 978-608-
65455-1-2 

„Фернандо Песоа - португалскиот гениј со многу имиња“. Песоа, Фернандо. Поезија 
(избор). Скопје: Магор/ Ѕвезди на светската книжевност, 2013. (219-225). ISBN 978-
608-223-297-3  

„Од стилски естезис до филозофски гносис (кон поетската збирка Стрмоглаво кон 
височините од Марта Маркоска)“.Во: Маркоска, Марта. Стрмоглаво кон 
височините. Скопје: Магор, 2013. (49-54). ISBN 978-608-223-179-2 

„Игра отаде видливото“. Во: Гогов, Ацо. Извод од матичната книга на родените. 
Скопје: Антолог, 2012. (91-93). ISBN 978-608-4507-65-9 

„Одомаќинување во апсурдистан: за артикулација на поетскиот глас во бучавата на 
светот: (кон Чоколада во портфолио од Звонко Танески, "Блесок", 2010).Во: АКТ 
број 41-41. Скопје: Улис, 2012.( 13-14). ISSN 1857-7253 

„Подемот и падот на паркинсоновата болест или деконструкција на претпоставките на 
европската цивилизација“. Во: Басара, Светислав. Подемот и падот на 
паркинсоновата болест. Скопје: Три, 2010. (201-204) ISBN 978-608-4577-48-5 

Интерпретативни текстови во меѓународни научни списанија:  

„Од стилски естезис до филозофски гносис. Кон поетската збирка Стрмоглаво кон 
височините од Марта Маркоска“. Во: Konštantinove listy– medzinarodný vedecky 
časopis/Internationalscientificjournal. Nitra: UniverzitaKonštantina Filozofa v Nitre, 
2013. 6/2013. ISSN 1337-8740 

„Неколку збора кон студијата Беседа против Богомилите на Презвитер Козма од Илија 
Велев.“Во: Konštantinove listy – medzinarodný vedecky 
časopis/Internationalscientificjournal. Nitra: UniverzitaKonštantina Filozofa v Nitre, 
2013. 5/2012. ISSN 1337-8740 
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(Online публикации):  

„Играта на слепилото и проникнувањето во расказот Апокалипса во Солентинаме од 
Хулио Кортасар“.www.mirage.com– Списание за компаративна книжевност, 2010. 

„Нарацијата и етичкиот релативизам во романот Читачот на БернхардШлинк“. 
www.mirage.com– Списание за компаративна книжевност, 2009. 

„Фантастичното како семиотизација на траумата во расказот Посета на музејот од 
Владимир Набоков“.www.mirage.com– Списание за компаративна книжевност, 
2009. 

„Интерпретација и насилство - врз пимери од филмот ’Ничија земја’ на 
ДанисТановиќ“.www.mirage.com– Списание за компаративна книжевност, 2008. 

„Пергамент и папирус – деконструкција на канонизираните историски вистини во 
романот ’Александар и смртта’ од Слободан Мицковиќ“.www.mirage.com– 
Списание за компаративна книжевност, 2008. 

„Хазарски речник – постмодерно деконструирање на митот за историската 
објективност“. www.mirage.com– Списание за компаративна книжевност, 2007. 

„Танцот на Ерос и Танатос во македонската поезија“. www.mirage.com– Списание за 
компаративна книжевност, 2006.    

 
Учество на меѓународни научни конференции:  

Мај 2016: „За душата“. Здружение за компаративна книжевност//Здружение на антички 
филолози „Антика“ и Филозофско друштво на Македонија. 

Април 2013: „Megatrendy a médiá 2013“. Fakultamasmediálnejkomunikácie UCM v 
TrnaveUniverzitasv. Cyrila a Metoda v Trnave. „Мегатрендови и медиуми 2013“. // 
Факултет за масмедијална комуникација при Универзитетот Св. Кирил и Методиј, 
Трнава, Република Словачка.  

Април 2013. „Cudziejazyky a kultúry v škole 10“. Katedralingvodidaktiky a 
interkultúrnychštúdií, Pedagogickáfakulta, UniverzitaKonštantínaFilozofa v Nitre. // 
„Странските јазици и култури во наставата 10“.Катедра за лингводидактика и 
интеркултурни студии, Педагошки факултет, Универзитет Константин Филозоф, 
Нитра, Република Словачка.  

Ноември 2012: „Tradícia a prítomnosťmisijnéhodielasv. Cyrila a Metoda“, 
podzáštitouprezidenta SR IvanaGašparoviča, UniverzitaKonštantínaFilozofa v Nitre. // 
„Традицијата и присуството на делото на Св. Кирил и Методиј“, под заштита на 
претседателот на Република Словачка, Иван Гашпарович, Универзитет Константин 
Филозоф, Нитра, Република Словачка.  

Април 2012: „Cudziejazyky a kultúry v škole 9“, Katedralingvodidaktiky a 
interkultúrnychštúdií, Pedagogickáfakulta, UniverzitaKonštantínaFilozofa v Nitre. 
„Странските јазици и култури во наставата 9“. // Катедра за лингводидактика и 
интеркултурни студии, Педагошки факултет, Универзитет Константин Филозоф, 
Нитра, Република Словачка 

Септември 2011: „Дисклокации - IV интернационален конгрес на Европската мрежа за 
компаративни книжевни студии“. Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје/ 
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Институт за Македонска литература/ Европска мрежа за компаративни книжевни 
студии, Охрид, Конгресен центар на УКИМ.  

Мај 2009: „Одисеи за Одисеја“. Катедра за општа и компаративна книжевност, 
Филолошки факултет „Блаже Конески“ и Институт за класични студии, 
Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје.    
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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.02-523/3-7.2 од 25.10.2018 година, формирана е Комисија за оценка на 
докторски труд со наслов: 
KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО КЛУЧЕН 
ФАКТОР ВО МАРКЕТИНГПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА 
ДЕСТИНАЦИЈА 
поднесена од кандидатот М-р Неџмије Кабаши. 
 

По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата во 
состав: 

1. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 
2. Проф. Д-р Науме Мариноски 
3. Проф. Д-р Софронија Миладиноски 
4. Проф. Д-р Лидија Симонческа 
5. Проф. Д-р Симона Мартиноска 
 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

Во докторска дисертација со наслов: KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА 
ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ВО МАРКЕТИНГ 
ПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА кандидатот 
М-р Неџмије Кабаши се обидела да воспостави своја за цел утврдување на квалитетотвна 
услугите кои ги даваат патничките  агенции во Косово а кои се од битно значање за 
развојот на туризмот во Косово воопшто и посебна натуристичката дестинација како 
приоритетен дел од развојот на вкупната економија на Косово. Апликативноста на темата 
се гледа во можноста за имплементирање на резултатите, заклучоците и предлог мерките 
кои произлегуваат од истражувањето во праксата на патничките, со цел да се поттикне 
развојот на туризмот во Косово. Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања 
кои се во тесна врска со тематската преокупација на трудот истата се однесува на 
третманот на квалитетот на услугите на патничките агенции како клучен фактор во 
маркетинг промоцијата на Косово која се набљудува како реална туристичка дестинација 
на Балканот. Сето тоа има за одредена цел да се подобрат перформансите на носителите 
на туристичката индустрија во Косово. 
 

Во трудот кандидатот спровел опсежна анализа на досегашниот развој во туризмот 
на  Косово како и  анализа на услугите кои влијаат преку патничките агенции врз развојот 
на туризмот во земјата, според нивната структура одредена врз основа на релевантната 
литература како и теренски истражувања. Понатаму кандидатот ги проучил  состојбите во 
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туризмот во окружувањето во просторот на кој проектот се однесува, во смисла 
компарирање, соработка и конкуренција. Сето ова го ставил во корелација со 
туристичките текови во рамките на европскиот туристички пазар како дел од светските 
туристички текови. На овој начин тој ги идентификувал проблемите во услугите со кои се 
влијае преку патничките агенции на развојот на туризмот во земјата, но исто така ги 
расветлил и можностите и перспективите на идниот развој во рамките на поширокиот 
пазар. 
 

Во истражувањето, кандидатот ја поставил основната хипотеза: 
Развојот на туризмот во Косово е во функционлана зависност со различните услуги 
кои ги даваат патничките агенции кој функционираат согласно позитивните 
закнски прописи на Косово. 
 

Од ваквата поставеност на основната хипотеза и од самото истражување можат да 
се извлечат и неколку посебни хипотези 
 
 
 
ПОСЕБНИ ХИПОТЕЗИ 
 
1. Истражувањето на целниот туристичкиот пазар обезбедува насоки за за тоа какви 
услуги треба да создадат патничките агенции со кои ќе се создатат услови за развој на 
туристизмот 
2. Туристичката побарувачка иницира иновативни форми на услуги кои во досегашниот 
период не се присатни во агендата на патничките агенции 
3. Со ваквите иновативни форми патничките агенции влијаат на  зголемување на 
туристичката  побарувачка 
4. Патничките агенции влијаат врз креирањето на самата туристичката понуда 
 

При разработката и докажувањето на овие хипотези кандидатот се фокусирал на 
барање одговор на следните прашања:  
 Каква е вистинската состојба и положба на оваа земја во однос на развојот на 

туризмот во регионот 
 Кои се основните карактеристики на понудените услуги од страна на патничките 

агенции со кој се влијае на развојот на туризмот во Косово 
 Со кој потенцијал на услуги располагаат патничките агенции во досегашниот период 

и како тие влијааеле врз развојот на туризмот 
 Какви се можностите за прифаќањеи давање на нови услуги кој во наредниот период 

ќе можат да се понудат а со тоа да се влијае на самиот развој на туризмот 
 Кои се проблемите со кои се соочуваат патничките агенции кои го онеовозможуваат 

нивното место за давање на импулс за развојот на туризмот во Косово. 
Во истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники на 

прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на соодветна 
научна и стручна литература од областа. 
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 Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со  
поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување и ги 
изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и предлози, а се 
состои од вовед, шест  поглавја и завршни согледувања: 
 
Вовед 

 
I. МЕСТОТО И УЛОГАТА НА АГЕНЦИИТЕ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПАЗАР 
1. Поим и дефиниција на патничките агенции 
2. Современи трендови во развојот на патничките агенции  
3. Прилагодување на патничките агенции кон барањата на потрошувачите 
4. Трендот на елиминирање на традиционалните патнички агенции како посредници во 

туристичкиот пазар 
 
II. ПOИМ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТУРИСТИЧКАТА ДЕСТИНАЦИЈА 
1. Поим и дефинирање на туристичката дестинација  
2. Основни компоненти и карактеристики на туристичката дестинација 
3. Концепти и типови на туристичката дестинација 
4. Дестинацијата како систем 
5. Управување со туристичката дестинацијаи видови модели  
6. Конкурентност на туристичката дестинација 
7. Животен циклус на туристичкатадестинација 
8. Позиционирање туристичката дестинација 
9. Одржливост на туристичката дестинација 
 
III. КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ ВО ТУРИЗМОТ 
1. Дефиниција и основни карактеристики на туристичките услуги 
2. Концепт и дефинирање на квалитетот на туристичките услуги 
3. Модели за оценка на квалитетот на услугите 
4. Ентитети и елементи на квалиетот на услугите на патничките агенции  
 
IV. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО 
1. Карактеристики на Косово како туристичка дестинација 
2. Институционална рамка 
3. Анализа на посетителите и бројот на остварени ноќевања 
4. Приходи од областа на туризмот 
5. Tуристички региони на Косово 
6. Потенцијали и пречки за развој на туризмoт во Косово 
 
V. БРЕНДИРАЊЕ НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА  
1. Примена на маркетинг стратегијата на туристичкиот пазар во Косово 
2. Туристички производ на Косово од аспект на маркетингот 
3. Цена туристичкиот производ 
4. Дистрибуција на туристичкиот производ 
5. Промоција на туристичкиот производ 
6. Позиционирање, создавање и брендирање на Косово како туристичка дестинација 
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7. Конкурентност и одржливост на Косово како туристичка дестинација 
 
VI. ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ ВО КОСОВО И НИВНАТА УЛОГА ВО 

ПРОМОЦИЈА И РАЗВОЈ НА  ТУРИЗМОТ  
1. Улогата на патничките агенции во промоцијата на Косово како туристичка 

дестинација 
2. Емпириски истражувања во врска со улогата на патничките агенции врз промоцијата 

на Косово како туристичка дестинација и влијанието на квалитетот  
3. Релативната важност на петте сервисни фактори во предвидување на целокупното 

задоволство со примена на регресиона анализа 
 

Во воведот на докторската дисертација даден е осврт на актуелноста и 
атрактивноста на темата и нејзиното значење, што всушност претставува и основен мотив 
за изработка на оваа тема, но, исто така и накратко е презентирана и глобалната структура 
на тезата. Потоа, јасно е определен предметот на научното истражување и дадена е 
операционална дефиниција на проблемот како рамка на истражувањето. Со цел да се 
определи смислата на научното расветлување на проблемите, поставени се целите, а во 
функција на остварување на целите воспоставени се задачите на истражувањето. 
Специфицирањето на методите е неопходно за да се откријат законитостите кои се 
карактеристични за научното истражување. Сложеноста, комплексноста и ширината на 
предметот на проучување подразбира примена на бројни научни методи. Во ова 
истражување користени се методите: анкета, интервју, компаративна анализа и 
математички и статистички методи кои соодветствуваат со предметот на 
истражување.Добиените сознанија како и заклучоците од истражувањето кое се однесува 
на овој труд, ќе дадат придонес за презентирање на сопствените видувањаприпроектирање 
на улогата на патничките агенции во давањето на услугите со  кои се влијае на развојот на 
туризмот во Косово а со тоа и на целокупната индустрија на Косово. 

Вопрвиот дел кој носи наслов “Местото и улогата на агенциите на 
туристичкиот пазар”опфатено е од сгтрана на кандидатот поимот и дефинирањето на 
патничките агенции кои се посматраат како еден од главните фактори преку кпои може да 
се влијае на развојот на туризмот во Косово. Во тој контекс авторот ги одредува 
современите трендови во развојот на самите агеннции кои денес се прифатени и се 
применуваат во современиот свет. Во современите услови на стопанисување сите агенции 
кои се вкључени во областа на туризмот било по кој основ треба да се прилагодат на 
просторот и пазарот кој со своите специфики е организиран или треба се организира на 
просторот во Косово. Не е  ни чудно што во согледувањето на авторот се предвидува и 
бришење на некој традиционални агенции од оваа област кои нема да се прилагодат на 
современите барања што ги диктира современиот туристички пазар. 

Третманот на самата туристичка дестинација се истражува во вториот дел кој носи 
наслов “Поим и елементи на туристичката дестинација”. Тука се истакнуваат 
основните компоненти на  туристичката дестинација каде со свој осврт ги определува 
видовите на дестинации кои скоро секоја има свои карактеристики и за нив ќе треба да се 
создадат посебни услуги кои ќе е одразад реалната позиција на дестинацијата.Самата 
дестинација авторот е посматра како систем кој егзистира со прифаќање на различните 
структури од големиот систем кои се имплицираат и делуваат на дестинацијата како 
систем. Во ваков систем се позиционира самата туристичка агенција која поместуваќи се 
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,,лево-десно,, обезбедува свое место за сопствено одрќување и сопствен развој во 
дестинацијата а со тоа и во земјата.  

Во третиот дел се расправа за квалитетот на туристичките услуги во почетокот 
дефинираќи ги основните поими и основните карактеристики на услугите. Во 
понатамошниот текст се осврнува на самиот квалитет на  услугите истакнуваќи ги 
предностите и недостатоците на квалитетот на услугите кои ќе ги мотивираат 
туристичките посетители да бидат корисници на соодветните услуги. Затоа и третиот дел 
носи наслов “Квалитет на услугите во туризмот”. Задоволство треба да биде општ став 
кон потрошувачот, односно купувачот на одреден производ или услуга, кој ќе биде 
базиран на емотивна реакција според разликата помеѓу она што се очекува и она што се 
добива во поглед на исполнување на некоја цел, желба или потреби.Затоа, разбирањето на 
потрошувачите, неговите аспирации, желби, цели, навики, карактеристики, трошењето, е 
мошне важно за испорака на успешни и квалитетни услуги. Со други зборови станува збор 
за неопходност од примена на маркетингот како пазарно ориентирана деловна концепција.  

Во четвртиот дел, вниманието е посветено на анализа на туристичката понуда во 
Косово, согледувајќи ги постоечките сместувачки капацитети и проектирајќи ги идните 
потреби за сместување. Акцент се става и на потребата за трансформирање и креирање 
конкурентен и препознатлив туристички производ на Косово. Со цел да се заокружи 
прашањето за значењето на туризмот во економската активност на Косово,  направенае  
детална анализа од која  се гледа неговиот придонес во вкупната економска активност на 
земјата, влијанието кое го има врз вработеноста, како и ефектите кои ги предизвикува врз 
платниот биланс. Значајно место во последната целина од овој дел ќе заземе анализа на 
oдржливиот туризам во Косово, имајќи ја во предвид стратегија за развој, насоките и 
ограничувачките фактори. Забележителни се разликите во концепцискиот пристап во 
развојот на туризмот во Косово во зависност од тоа за кој дел од земјата станува збор. 
Притоа треба да се земат во предвид социолошки фактори неопходни за подобро 
разбирање на карактеристиките на оваа земја.  

“Брендирање на Косово како туристичка дестинација” е петтиот дел на оваа 
дисертација каде сеанализира зошто е потребно целосно вклучување на маркетинг 
ориентација во развојот на туризмот во Косово.Имено, во овој дел се истакнува зошто е 
потребно да се спроведе маркетинг истражување пред и по употребата на туристичкиот 
производ од страна на туристите, потоа зошто е потребно соодветно креирање, и 
прилагодувањена цената што би одговарала на нивото и стандардот на туристичките 
производи, конкуренцијата, сезоната кога производот се користи, соодветна промоција на 
туристички производи и туристички дестинации, начин и место на одржување 
дистрибуција на туристички производи кои ги носат како барања за туристички водичи.Во 
оваа смисла, маркетинг на туристичката понуда треба да се планира и координира за 
подобра презентација и да се доближува до посетителите и туристите пред да донесат 
одлуки, при користење на туристички услуги и, се разбира, да продолжат да ја следат 
реакцијата на корисниците-туристи, дури по конзумирање на услуги, со цел да се подобри 
нивото и квалитетот на понудата во иднина.Акцентсе става и на потребата за 
трансформирање и креирање конкурентен и препознатлив туристички производ на 
Косово.  

Патничките агенции во Косово и нивната улога во промоција и развој на 
туризмотепоследниот дел од докторската дисертација каде поконкретно и на аналитички 
начин авторот е прикажува улогата и карактеристиките на патничките агенции во Косово. 
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Во рамките на овој дел исто така се истакнати и предностите, односно слабостите на 
патничките агенции во Косово. Централно место во оваа глава имаат емпириски 
истражувања со помош на прашалник кој е  испратен до патничките агенции во Косово од 
чии одговори сецрпат нивните ставови и мислења во врска со карактеристиките на Косово 
како туристичка дестинација. Ваквиот приод на проучување на оваа специфична 
проблематика има за цел да одговори на прашањето колку Косово е слично или различно 
со поразвиените туристички земји, во поглед на делувањето и улогата на патничките 
агенции во промоција на туристичките дестинации. Примената на овие насоки во праксата 
ќе бидатосновен предуслов за Косово да стане атрактивна туристичка дестинација.  

Завршните согледувања до кои е дојдено при изработката на оваа докторска 
дисертација презентирани се во овој дел на дисертацијата, а се однесуваат на правилно и 
успешно проектирање на концептот за квалитетот на патничките агенции како дел од 
маркетинг стратегија со цел да се поттикне развојот на туристичката дестинација а со тоа 
и туризмот во Косово. 

 
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при 

Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека овој 
труд е оригинален (со процент 5,44%) 

 
ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 
Докторскиот труд со наслов KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА ПАТНИЧКИТЕ 
АГЕНЦИИ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ВО МАРКЕТИНГПРОМОЦИЈАТА НА 
КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА одкандидатот М-р Неџмије 
Кабаши претставува самостоен научен труд во кој со примена на современа методолошка 
постапка кандидатот дошол до значајни резултати, податоци и заклучоци во врска со 
квалитетот на услигите на патничките агенции преку кој се влијае на развојот на 
туристичката дестинација во Косово. Опсежното теоретско и емпириско истражување му 
овозможило на кандидатот да дојде до релевантни информации во врска со предметот на 
истражување, што пак во понатамошната постапка резултирало со значајни заклучоци, но 
и предлози.  
Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на туризмот 
на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за оваа туристичка 
дестинација се се` уште малубројни. Со тоа се зголемува прагматичната вредност на 
трудот, кој во некој иден временски период би можел да им биде корисен на релевантните 
фактори за развој на туризмот на Косово.  
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата едногласно 
смета дека докторскиот труд со наслов: KВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ НА 
ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ВО МАРКЕТИНГ 
ПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА кандидатот 
М-р Неџмије Кабаши во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се 
дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да 
реализира квалитетен и оригинален 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 
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да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов KВАЛИТЕТОТ НА 
УСЛУГИТЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АГЕНЦИИ КАКО КЛУЧЕН ФАКТОР ВО 
МАРКЕТИНГ ПРОМОЦИЈАТА НА КОСОВО КАКО ТУРИСТИЧКА 
ДЕСТИНАЦИЈА изработена од кандидатот М-р Неџмије Кабаши. 

 
 
 
 
 

        ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, с.р. 
 

2. Проф. Д-р Науме Мариноски, с.р. 
 

3. Проф. Д-р Софронија Миладиноски, с.р. 
 

4. Проф. Д-р Лидија Симонческа, с.р. 
 

5. Проф. Д-р Симона Мартиноска, 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.02-523/3-7.1 од 25.10.2018 година, формирана е Комисија за оценка на 
докторски труд со наслов: 
 
 

ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ-СЛУЧАЈОТ НА  

КОСОВО 
 

поднесена од кандидатот М-р Ружди Кабаши. 
 
 По прегледувањето и проучувањето на текстот на докторскиот труд, Комисијата во 
состав: 

        1. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 
                    2. Проф. Д-р Митре Авраноски 
                    3. Проф. Д-рСофронија Миладиноски 
                    4. Проф. Д-р Зоран Тунтев 
                    5. Проф. Д-р Васо Цуцулески 
 

 
 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 
 

  
ИЗВЕШТАЈ 

 
Во докторска дисертација со наслов: Примена на маркетинг менаџментот како 

фактор за зголемување наперформансите на хотелите-случајот на Косово, кандидатот 
М-р Ружди Кабаши  имал за цел да ги истакне бенефициите од примената на маркетинг 
менаџментотврз зголемувањето на перформансите на хотелите во Косово. 
Апликативноста на темата се гледа во можноста за имплементирање на резултатите, 
заклучоците и предлог мерките кои произлегуваат од истражувањето во праксата на 
импементацијата на маркетинг менаџментот во хотелите во Косово.Во таа 
насока,кандидатот спровел опсежна анализа на досегашниот развој во туризмот на  
Косово како и  анализа на факторите кои влијаат врз развојот на туризмот во земјата, 
според нивната структура одредена врз основа на релевантната литература како и 
теренски истражувања. 

 
Предмет на истражување во оваа докторска дисертација е: 

 Утврдување на местото, улогата и функциите на маркетинг менаџментот; 
 Современите тенденции во хотелската индустрија; 
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 Запознавање со концептот и елементите на маркетинг менаџментот; 
 Согледување на состојбата во хотелската индустрија во Косово; 
 Примената на маркетинг менаџментот во хотелите во Косово; 

 
Целта на истражувањето е да се покријат сите критични области на управувањето 

со хотелите  и да се дадат препораки за успешно управување. Направена е анализа на 
моменталната состојба со хотелската индустрија во Косово, а  параметрите се земени од 
литературата во оваа област. Обработени се сите критични прашања на управувањето со 
хотелите.  

Главната цел на ова истражување е да се даде одговор на прашањето за тоа како да 
се зголемат перформанците на хотелите, а со тоа и да се зголеми нивната конкурентност 
на пазарот. Целта е да се потенцираат клучните аспекти на еден хотел и да се укажена 
конкретните активности и ситуации, во обид да се постигне постојано зголемување на 
квалитетот. 

Во  истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники на 
прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на соодветна 
научна и стручна литература од областа. 

Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со  
поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување и ги 
изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и предлози, а се 
состои од вовед, четири поглавја и завршни согледувања: 

 
ВОВЕД 
 
 

I.ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ ВО ХОТЕЛИТЕ 
1. Дефинирање на маркетингот 
2. Менаџирање на маркетинг концептот во работењето на хотелите 
3. Развивање на маркетинг стратегии и планови 
4. Креирање на понуда и градење бренд на хотелите 

 
 
II. ПОИМ, ЗНАЧЕЊЕ И СПЕЦИФИЧНОСТИ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО 

1. Историски развој на хотелиерството 
2. Поим за Хотел и Хотелиерство 
3. Значење на хотелиерството 
4. Специфичности на хотелиерството 
5. Хотелот како деловна единица 
6. Функции на хотелите 
7. Видови н ахотелски услуги 
8. Видови на хотели 

 
 
III. CОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ И ПРЕДИЗВИЦИ ВО ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Влијанието на глобализацијата и интернационализација врз хотелската индустрија 
2. Промени во деловната ориентираност на хотелите 
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3. Меѓународни хотелски синџири и брендови 
4. Фактори за формирање на меѓународни хотелски ланци 
5. Идни предизвици на стратегискиот менаџмент во хотелите 

 
 
IV. АНАЛИЗА НА СОСТОБАТА СО ХОТЕЛИЕРСТВОТО ВО КОСОВО 

1. Карактеристики на хотелската индустрија во Косово 
2. Приходи од областа на туризмот 
3. Потенцијали за развој на хотелиертсвото во Косово – SWOT анализа 
4. Емпириски истражувања во врска со улогата на маркетинг менаџментот во 

зголемување на конкурентноста на хотелите во Косово 
 

 
ЗАКЛУЧОК 

 
 

Во воведот на докторската дисертација даден е осврт на актуелноста и 
атрактивноста на темата и нејзиното значење, што всушност претставува и основен мотив 
за изработка на оваа тема, но, исто така и накратко е презентирана и глобалната структура 
на тезата.  

Потоа, јасно е определен предметот на научното истражување и дадена е 
операционална дефиниција на проблемот како рамка на истражувањето. Со цел да се 
определи смислата на научното расветлување на проблемите, поставени се целите, а во 
функција на остварување на целите воспоставени се задачите на истражувањето. 
Специфицирањето на методите е неопходно за да се откријат законитостите кои се 
карактеристични за научното истражување. Сложеноста, комплексноста и ширината на 
предметот на проучување подразбира примена на бројни научни методи. Во ова 
истражување користени се методите: анкета, интервју, компаративна анализа и 
математички и статистички методи кои соодветствуваат со предметот на истражување. 

Добиените сознанија како и заклучоците од истражувањето кое се однесува на овој 
труд, ќе дадат придонес за презентирање на сопствените видувањапри импементирање на 
маркетинг менаџментот во работењето на хотелите на Косово, со цел да се постигне 
зголемување на перформансите на хотелите. 

 
Во првиот дел од докторската дисертација со наслов Имплементација на 

маркетинг менаџментот во хотелите, се дефинира маркетингот како концепција на 
работење на хотелите. Потоа се анализираат сите менаџмент активности што менаџерите 
во хотелот ги преземат за успешна имплементација на маркетинг миксот во работењето. 
Следува обработката на развивањето на маркетинг стратегии и планови за исполнување на 
зацртаните цели. На крајот од овој дел посветено е внимание на креирањето на понудата 
на хотелите како начин за подобро позиционирање на пазарот и притоа градење 
препознатливост и бренд на хотелот. 

 
Поим, значење и специфичности на хотелиерството е вториот дел од докторската 

дисертација каде прво даден е историскиот развој на хотелиерството, а потоа се 
анализирани поимите и основните елементи на хотелите и хотелиерството. Понатака во 
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овој дел обработенисе значењето и специфичностите на хотелиерството како и функциите 
на хотелите и разните видови на услуги кои ги нудат хотелите на своите клиенти. 

 
Современитрендови и предизвицивохотелскатаиндустрија е третиот дел. Во овој 

дел најпрво е анализирано современото деловно опкружување во кое работат сите деловни 
субјекти, вклучувајќи ги и хотелите. Во турбулентни услови се усложнува и хотелското 
работење. Имено, се почесто и помасовно големите хотелски ланци, воведуваат 
дополнителни услуги за различни категории на гости и што неминовно предизвикува 
потреба од се подобра интеграција на техниките за управување со секојдневното 
работење. Паралелно со зголемената комплексност на хотелското работење, 
опкружувањето станува се понеизвесно и покомлексно, со мноштво на канали за 
комуникација, што директно влијае за многу кратко време да се донесуваат правилни 
стратешки одлуки. Во такви турбулентни услови на работењето искуство и знаење за 
управување со хотелите добива се поголемо значење.  

На крајот од овој даден е осврт на процесот на интернационализаација и 
глобализација на хотелите, глобалните стратегии, како и идните насоки на стратегискиот 
менаџмент. 

 
Четвртиот дел од докторската дисертација се однесува на Анализа на состојбата 

со хотелиертвото во Косово. Во последниот дел од докторската дисертација поконкретно 
и на аналитички начин прикажани се карактеристиките на хотелите во Косово, преку 
освртот на одредени избрани индикатори (број на хотели, понуди, број на свезди и сл) . 
Понатаму во оваа глава исто така со помош на SWOT анализа направена е анализа на 
хотелите во Косово, со цел да се утврди кои се нивните предности, односно 
недостатоците, поточно можностите и заканите.   

На крајот од оваа глава врз основа на одговорите од извршената анкета и 
направетана статистичка анализа дадени се соодветни за зголемување на перформансите 
на хотелите во Косово. Анкетата беше спроведена помеѓу менаџерите на поголемите 
хотели во Косово, со цел да се утврдат нивните ставови, мислења и насоки како 
функционира и како според нив би требало да функционира примената на стратегискиот 
менаџмент во нивните хотели. Примената на овие насоки е во функција хотелите во 
Косово да ги  зголемат своите перформанси, што би влијаело врз зголемана понуда да 
услуги и би предизвикало зголемување на бројот на посетители како во нивните хотели, 
така и во Косово како дестинација. 

 
Завршните согледувања до кои се дојде при изработката на оваа докторска 

дисертација презентирани се во овој дел на дисертацијата, а се однесуваат на бенефициите 
што хотелите во Косово ќе ги имаат од зголемувањето на перформансите на како резултат 
од примената на маркетинг менаџментот во нивното работење. 

 
Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при 

Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека овој 
труд е оригинален (со процент 5,66%) 
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ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Докторскиот труд со наслов ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ 
КАКО ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ-
СЛУЧАЈОТ НА  КОСОВО од кандидатот М-р Ружди Кабаши  претставува самостоен 
научен труд во кој со примена на современа методолошка постапка кандидатот дошол до 
значајни резултати, податоци и заклучоци во врска со влијанието на маркетинг 
менаџментот врз зголемувањето на перформансите на хотелите во Косово.Теоретското и 
емпириското истражување му овозможиле на кандидатот да дојде до релевантни 
информации во врска со предметот на истражување, што пак во понатамошната постапка 
резултирало со значајни заклучоци, но и предлози.  

Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на 
туризмот на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за оваа 
туристичка дестинација се сеуште малубројни. Со тоа се зголемува прагматичната 
вредност на трудот, кој во некој иден временски период би можел да им биде корисен на 
релевантните фактори за развој на туризмот на Косово.  

 
Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 

едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: ПРИМЕНА НА МАРКЕТИНГ 
МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА 
ХОТЕЛИТЕ-СЛУЧАЈОТ НА КОСОВО во целост ги задоволува критериумите и барањата 
со кои се дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да 
реализира квалитетен и оригинален 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 ПРИМЕНА НА 
МАРКЕТИНГ МЕНАЏМЕНТОТ КАКО ФАКТОР ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ХОТЕЛИТЕ-СЛУЧАЈОТ НА  КОСОВО, изработена од 
кандидатот М-р Ружди Кабаши.    

 
 
 
                                       ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, с. р. 
 

2. Проф. Д-р Митре Авраноски, с. р. 

 
3. Проф. Д-р Софронија Миладиноски, с. р. 

 
4. Проф. Д-р Зоран Тунтев,с. р. 

 
                    5. Проф. Д-р Васо Цуцулески,с. р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

од Комисијата за оценка на докторската дисертација 
од кандидатот м-р Владимир Настески, под наслов 

„Користење на алгоритми за класификација на големи 
податоци за подобрување на перформансите при нивна 

обработка“ 

 

 Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница 
одржана на 18.09.2018 година, со Одлука бр. 02-626/23 формира Комисија за оценка на 
докторската дисертација од кандидатот м-р Владимир Настески под наслов 
„Користење на алгоритми за класификација на големи податоци за подобрување на 
перформансите при нивна обработка“, во состав: 

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

2. Ред. проф. д-р ЦветкоАндреески, Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 
член 

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

4. Вонр. проф. д-р Снежана Савоска, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, член 

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

По предлогот 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 

Денес сè повеќе се популаризира користењето на големите количества на 
податоци паралелно со новите технолошки достигнувања и инфраструктура 
коиовозможуваатнивно подобро процесирање и нивна подобра анализа. Моќта на 
процесирањето секојдневно се зголемува, а со тоа истовремено опаѓа цената на 
процесорите, со што се овозможува оваа технологија да им стана попристапна на 
малите и средни компании. 

Големите податоци не претставуваат само податоци кои зафаќаат голем 
простор. Хетерогеноста, скалирањето, комплексноста и приватноста се само дел од 
предизвиците со кои се соочуваат големите податоци. За разбирање на вредноста на 
големите податоци потребни се нови или пак надоградени алатки и методи за анализа 
кои ќе се разликуваат од алатките и методите кои се применуваат кај традиционалните 
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системи. На овој начин се надминуваат и недостатоците кои се јавуваат кај 
традиционалните системи за анализа во однос на нивната неможност во целост да се 
справат со предизвиците на големите податоци. Науката за податоци е новата 
дисциплина на која се адресираат предизвиците кај големите податоци. Алгоритмите за 
машинско учење се покажаа како доста ефективни во обработката на големите 
податоци преку создавање на моќен систем за учење и нивна анализа. 

Во оваа насока е и оваа докторска дисертација, каде што се разгледани 
алгоритми за машинско учење преку создавање на модели врз основа на одредени 
студии на случај. Моделите се тестирани, анализирани, оптимизирани и подобрени во 
тест околина развиена со помош на визуелна рамка за создавање Apache Spark 
апликации. Развиените модели се базирани на алгоритми за класификација, каде во 
зависност од природата на податоците и студијата на случајот, истите се подобрени и 
оптимизирани со користење на одреден метод за оптимизација. Во одредени модели 
резултатите водат и кон подобрени претпоставки или приближување кон емпириските 
вредности. На крај моделите се евалуирани, а резултатите се споредуваат преку 
користење на различни етикети за проверка, со цел утврдување на точноста на 
моделот. За секој од моделите се дадени препораки за нивно подобрувањеи препораки 
за натамошно работење. 

Врз основа на претходно изнесеното може да се заклучи дека темата на 
докторската дисертација „Користење на алгоритми за класификација на големи 
податоци за подобрување на перформансите при нивна обработка“ претставува 
исклучително актуелен проблем, а со изведените заклучоци се донесуваат бројни 
информации во насока на подобрување на моделите за користење на алгоритмите за 
машинско учење при обработката на големите податоци. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Денешниот развој на информатичките технологии се соочува со големи 
предизвици поврзани со процесот на обработка на големите податоци во однос на 
нивната ефективна и ефикасна обработка. Големите податоци можат да се опишат како 
природен извор кој сé повеќе се зголемува. Како и секој ресурс, некои од податоците 
тешко можат да се извлечат заради нивната разновидност, односно заради постоењето 
на различни типови на податоци. Исто така, во големиот број на случаи големите 
податоци можат тешко да се прочистат или пак анализираат. Голем дел од компаниите 
не навлегуваат во нивните детали: ги игнорираат податоците, односно ги обработуваат 
само тие што им се потребни, или пак ги користат само за одредена цел. 

За повеќето компании анализата на податоци претставува предност за 
подобрување на бизнисот, бидејќи на индиректен начин иднината на бизнисот зависи 
од анализата на податоците. Најчесто компаниите не можат сами по себе да ја вршат 
анализата. Во таа смисла, информациите кои ги добиваат за понатамошна анализа мора 
да бидат доверливи. 

Големите компании преку вложување во истражувањата поврзани со големите 
податоци се фокусираат кон помагање на останатите компании да ги разберат 
проблемите што се генерираат од обработката на големите податоци.Секоја компанија, 
на самиот почеток треба да го разбери концептот на големите податоци и да може да 
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согледа која бизнис вредност може да ја извлече од нив за постигнување на одредена 
бизнис цел. 

Секој систем одлично работи за одредени use-case-и, па секоја компанија 
користи комбинација на алатки за да постигне одредена цел. Имајќи ги во предвид 
најопштите применливи случаи, меѓу најпознатите use-case-и што се користат од 
страна на дистрибуирана рамка претставува и машинското учење. 

Конкретната цел во оваа дисертација е анализа на алгоритмите претставени во 
библиотеката за машинско учење MLlib, што е дизајнирана за едноставност, 
скалабилност и лесна интеракција со другите алатки. 

Имајќи го во предвид погоре наведеното, предметот на истражување на оваа 
дисертација се дефинира како: истражување, примена и подобрување на моделите за 
студии на случај со користење на алгоритми за машинско учење на платформа за 
развој на модели за обработка и анализа на големи податоци. 

Фокусот на истражувањето е поставен врз истражување и примена на практични 
студии на случај во околина каде преку обработка на големи податоци со помош на 
различните алгоритми за машинско учење се добиваат напредни анализи за 
остварување на различни цели. За оваа потреба се користи одредена платформа за 
обработка и анализа на големи податоци која е лесно скалабилна за тестирање и 
креирање на различни модели, каде што лесно може да се имплементираат различните 
алгоритми за машинско учење.  

Целокупниот процес на истражувањето се базира на следните активности:  

 Преглед и користење на Hadoop податочниот систем за пренос на податоци 
во облак. 

 Користење на слободни бази на податоци или бази на податоци од одредена 
институција. 

 Анализа на постоечки модели на студии на случај. 
 Преглед на постоечки платформи за големи податоци. 
 Планирање и креирање на практични модели за обработка на големи 

податоци и напредни анализи на моделите за различни студии на случај. 
 Примена и истражување на различни алгоритми за машинско учење, нивна 

анализа, развивање, оптимизирање, анализирање на модели и креирање 
препораки за практична примена на истите. 

Имајќи ги во предвид повеќето познати use-case-и што ги користат алгоритмите 
за машинско учење и имајќи ја во предвид генерализацијата на одредени use-case-и за 
различни одлуки, се наметнува и теоретската цел на докторската дисертација: како 
примената и креирањето препораки врз одредени алгоритми за машинско учење со 
новокреирани модели на студии на случај ќе влијае врз подобра анализа и ќе креира 
подобри претпоставки за задоволување на одредени цели преку користење на 
платформа за обработка на големи податоци. 
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СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов „Користење на алгоритми за класификација 
на големи податоци за подобрување на перформансите при нивна обработка“ е 
напишана на 155 страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на 
користената литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 50 библиографски единици. 
Обработената содржина на текстот е поткрепена со 38 слики, 12 табели, 7 кодови и 
еден додаток кој се однесува на работната околина. 

Докторската дисертација е организирана во вкупно шест глави, и тоа: 

1. Вовед  
2. Големи податоци 
3. Машинско учење 
4. Имплементација на алгоритми за машинско учење за подобрување на 

перформансите при обработка на големи податоци 
5. Анализа и резултати од обработката на моделите со помош на алгоритмите 

за машинско учење 
6. Дискусија на заклучните согледувања и препораки за иден развој на 

алгоритмите за класификација на големите податоци 

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувањето. Прикажани се 
мотивите за отпочнување на истражувањето, предметот и целта на истражувањето како 
и очекуваните резултати од него. Исто така во кратки црти е објаснета и самата 
структурна организација на дисертацијата. 

Глава 2 содржи теоретски основи на големите податоци. На почеток е опишана 
динамиката на развој на големите податоци, карактеристиките, инфраструктурата и 
посебен акцент е даден на алатките и методите за анализа на големите податоци. Исто 
така, во продолжение прикажани се неколку платформи за големи податоци. 

Глава 3 дава детален преглед на проблематиката со машинското учење, каде е 
прикажан самиот процес на машинско учење, а исто така опишани се и типовите на 
машинско учење: надгледувано и ненадгледувано учење. Во оваа глава теоретски се 
прикажани и неколку метрики за евалуација кои понатаму се користат во моделите. 
Исто така, оваа глава претставува теоретска основа за неколку алгоритми за 
класификација кои понатаму се воведени. 

Глава 4 претставува теоретски и практичен приказ на околината за креирање на 
моделите, каде посебен акцент се става на основната библиотека MLlib. Во оваа глава 
прикажани се три практични модели во кои се искористени алгоритмите за 
класификација. Моделите се креирани, тренирани, тестирани и оптимизирани во 
зависност од природата на самите податоци и целите на моделот преку користење на 
одредени методи за оптимизација. 

Глава 5 ја прикажува анализата за секој модел одделно, од каде потоа се 
извлечени препораки за нивно подобрување. 

Глава 6 презентира и дискутира заклучни согледувања во врска со 
обработуваната тематика, резимира одредени резултати и заклучоци од направените 
истражувања и ги назначува насоките за понатамошна работа. 
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ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Владимир Настески 
под наслов „Користење на алгоритми за класификација на големи податоци за 
подобрување на перформансите при нивна обработка“, Kомисијата определена за 
оценка на дисертација 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: 

1. Направен е обид за лесна и сеопфатна примена на процесот на обработка на 
податоци и креирање на препораки за подобрување на веќе постоечките модели во 
подобрување на решавањето на практични проблеми за одредени студии на случај. 

 
2. Преку дисертацијата констатирано е дека користењето на одредени методи за 

оптимизација директно влијаат врз резултатите од моделот. Преку примената на 
различни алгоритми на различни модели, оптимизацијата значи и подобрување на 
резултатите, потврдено преку процесот на евалуирање на самите модели. 
 

3. Примената на одредени метрики за евалуација врз моделите не значи само 
потврдување на точноста од резултатите на моделот. Резултатите од евалуацијата може 
да водат и кон дополнително тестирање на моделот, вклучувајќи и тестирајќи го истиот 
со нови методи за оптимизација, или пак комплетно трансформирајќи го истиот со цел 
добивање на сè поточни резултати. 

 
4. Дел од процесот на оптимизација и подобрување прикажан во дисертацијата 

преку подесување на различните параметри кои се составен дел од алгоритмите 
претставува засебна конфигурација чија вредност не може да се предвиди од типот на 
самите податоци. 

 
5. Најчесто параметрите од моделот се проценуваат со помош на користење на 

соодветна стратегија за оптимизација на алгоримот, што претставува ефективен тип на 
пребарување низ можните вредности од параметрите. 

 
6. На крај, како предлог за идна работа во поглед на подобрување на моделите 

потребно е да се развие конкретна стратегија и избор на соодветен метод за 
оптимизација на алгоритмот, во зависност од неговата природа. Исто така, потребно е 
креирање на нова модуларна платформа која ќе се основа на автоматско градење на 
стратегија за оптимизација на моделите и добивање на оптимални резултати, односно 
претпоставки. 

 

Се разбира, ова истражување претставува само составен дел на низа 
истражувања во областа на алгоритмите за класификација на големи податоци за 
подобрување на перформансите при нивната обработка. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесенитефакти и констатации, Комисијата за оценка  
на  докторската  дисертација  со  наслов: „Користење на алгоритми за класификација 
на големи податоци за подобрување на перформансите при нивна обработка“, од 
кандидатот м-р Владимир Настески, 

 
З А К Л У Ч У В А 

 
1. Докторската  дисертација  од  кандидатот  м-р Владимир Настески 

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

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 
работа,  што се согледува низ примената на различните математички 
формализми, 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 и апликативен 
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; 
 

4. 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 – наука за податоците, анализа, 
евалуација и резултати од обработка на модели со помош на алгоритмите за 
машинско учење; 
 

5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот 
располага со потребните знаења од областа на науката за податоци, воопшто, 
а посебно од имплементацијата на алгоритми за машинско учење за 
подобрување на перформансите при обработка на големи податоци; 

 
6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Владимир Настески 

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

7. 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; 
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8. 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. 

 

Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 
докторската  дисертација од м-р Владимир Настескисоособена 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 
„Користење на алгоритми за класификација на големи податоци за 
подобрување на перформансите при нивна обработка“ одкандидатот м-р 
Владимир Настески; 

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 Виолета Маневска, ментор 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

2. Ред. проф. д-р ЦветкоАндреески, член 
Факултет за туризам и угостителство 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

3. Ред. проф. д-р Илија Јолевски, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

4. Вонр. проф. д-р Снежана Савоска, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

5. Вонр. проф. д-р Томе Димовски, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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