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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, го донесе  
следниов: 

 
П Р А В И Л Н И К 

                                             за изменување и дополнување на 
    П Р А В И Л Н И К О Т 

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  
И СТУДИРАЊЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ  

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 
 

Член 1 
Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, 
пред членот 38, во насловот „и“ се заменува со запирка, а после зборот „СТУДИРАЊЕ“ 
се додаваат зборовите „И ПРИЗНАВАЊЕ НА ИСПИТИ“. 

 
 

Член 2 
Во членот 38, после ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:  
„Освен начинот и условите за признавање испити предвидени со Правилникот за 

единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, 
односно од една на друга единица на универзитетот, како и Правилникот за мобилност 
на универзитетите во земјата и во странство, на студентот којшто се запишува или 
студира на студиска програма на Единица на Универзитетот, на негово барање, може да 
му се признаат и положени испити, односно стекнати ЕКТС кредити, доколку испитите 
ги положил, односно ЕКТС кредитите ги стекнал претходно, и тоа: на истата единица на 
Универзитетот, на друга единица во рамките на Универзитетот или на друг универзитет 
во земјата и/или странство. 

При признавањето на испитите, односно стекнувањето на ЕКТС кредитите, 
доколку испитот што го положил студентот не е вреднуван со ЕКТС кредити или е 
вреднуван со повеќе или помалку ЕКТС кредити отколку предметот за којшто се бара да 
се признае испитот, истиот ќе се признае со толку ЕКТС кредити колку што носи 
предметот на студиската програма на којашто е запишан студентот, за којшто е 
извршено признавањето. 

Условите и начинот за остварување на правото од став 4 од овој член, ги 
определуваат единиците на Универзитетот. По барањето, на студентот му се доставува 
соодветно решение/одлука со признати испити и број на признати ЕКТС кредити.“ 

 
 

Член 3 
Членот 40  се менува и гласи: „Студентите можат паралелно да студираат и на 

друга студиска програма во рамките на единицата на Универзитетот, на други единици 
на Универзитетот или на други универзитети во земјата. По успешното завршување на 
двете студиски програми студентот добива две дипломи.“ 
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Член 4  
  Во членот 56 се брише: „(вклучувајќи ги и табелите со доделените поени по сите 
основи)“, а после „табла и“ се брише: „/или“.  
 
 

Член 5 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 
 
 
 
 
 
 
            
                      Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 
                      Ректор 
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен 

весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, го донесе  
следниов: 

 
                                                           П Р А В И Л Н И К 
                                             за изменување и дополнување на 
                                                         П Р А В И Л Н И К О Т 

ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  
И СТУДИРАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА 

 УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

 
Член 1 

Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во 
членот 19, после ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: „Кандидатите за втор циклус 
студии плаќаат износ за школарина определен во Конкурсот за запишување на втор 
циклус студии, а единицата може да определи и износ за пријави за испити и вониспитни 
активности, за пријава, оценка и одбрана на магистерскиот труд, кој се внесува во 
договорот за студирање.“ 
 
 

Член 2 
Пред членот 38, во насловот „и“ се заменува со запирка, а после зборот 

„СТУДИРАЊЕ“ се додаваат зборовите „И ПРИЗНАВАЊЕ НА ИСПИТИ“. 
 
 

Член 3 
Во членот 38, после ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:  
„Освен начинот и условите за признавање испити предвидени со Правилникот за 

единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, 
односно од една на друга единица на универзитетот, како и Правилникот за мобилност на 
универзитетите во земјата и во странство, на студентот којшто се запишува или студира 
на студиска програма на Единица на Универзитетот, на негово барање, може да му се 
признаат и положени испити, односно стекнати ЕКТС кредити, доколку испитите ги 
положил, односно ЕКТС кредитите ги стекнал претходно, и тоа: на истата единица на 
Универзитетот,  на друга единица во рамките на Универзитетот или на друг универзитет 
во земјата и/или странство. 

При признавањето на испитите, односно стекнувањето на ЕКТС кредитите, 
доколку испитот што го положил студентот не е вреднуван со ЕКТС кредити или е 
вреднуван со повеќе или помалку ЕКТС кредити отколку предметот за којшто се бара да 
се признае испитот, истиот ќе се признае со толку ЕКТС кредити колку што носи 
предметот на студиската програма на којашто е запишан студентот, за којшто е извршено 
признавањето. 
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Условите и начинот за остварување на правото од став 4 од овој член, ги 
определуваат единиците на Универзитетот. По барањето, на студентот му се доставува 
соодветно решение/одлука со признати испити и број на признати ЕКТС кредити.“ 

 
 

Член 4 
После членот 39 се додава нов член 40, кој гласи: 
„Студентите можат паралелно да студираат и на друга студиска програма во 

рамките на единицата на Универзитетот, на други единици на Универзитетот или на други 
универзитети во земјата. По успешното завршување на двете студиски програми 
студентот добива две дипломи.“ 

 
 

Член 5 
 Членовите 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51 стануваат членови 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 и 52. 

 
 

Член 6 
  Во ставот 1 од членот 52, кој станува член 53, се брише: „(вклучувајќи ги и 
табелите со доделените поени по сите основи)“.  
 
 

Член 7 
 Членовите 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83 стануваат членови 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84. 
 
 

Член 8 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                         Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 

                   Ректор 
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, го донесе  
следниов: 

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

  П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА УСЛОВИТЕ, КРИТЕРИУМИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  

И СТУДИРАЊЕ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА  
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 
Член 1 

Во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
после членот 29, се додава нов наслов кој гласи: „МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ, 
ПАРАЛЕЛНО СТУДИРАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ИСПИТИ“. 
 

Член 2 
После додадениот наслов, се додаваат два нови члена 30 и 31, кои гласат: 
 
                                                              „Член 30 
Студентите имаат право и можност да запишуваат и полагаат предмети на други 

студиски програми во рамките на единицата, на други единици на Универзитетот, на 
други универзитети во земјата и на други универзитети во странство, во рамки на 
програми за мобилност на студенти. 

Кредитите можат да се пренесуваат од една на друга иста, слична или различна 
студиска програма во рамките на високообразовните установи во земјата и странство.  

Критериумите и условите за пренесување кредитите и условите за преминување 
меѓу студиските програми поблиску се уредуваат со Правилникот за единствениот 
кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од 
една на друга единица на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,  
Правилникот за мобилност на универзитетите во земјата и во странство на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и со договорот склучен меѓу 
високообразовните установи. 

Освен начинот и условите за признавање испити предвидени со Правилникот за 
единствениот кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, 
односно од една на друга единица на универзитетот, како и Правилникот за мобилност 
на универзитетите во земјата и во странство, на студентот којшто се запишува или 
студира на студиска програма на Единица на Универзитетот, на негово барање, може да 
му се признаат и положени испити, односно стекнати ЕКТС кредити, доколку испитите 
ги положил, односно ЕКТС кредитите ги стекнал претходно, и тоа: на истата единица на 
Универзитетот,  на друга единица во рамките на Универзитетот или на друг универзитет 
во земјата и/или странство. 

При признавањето на испитите, односно стекнувањето на ЕКТС кредитите, 
доколку испитот што го положил студентот не е вреднуван со ЕКТС кредити или е 
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вреднуван со повеќе или помалку ЕКТС кредити отколку предметот за којшто се бара да 
се признае испитот, истиот ќе се признае со толку ЕКТС кредити колку што носи 
предметот на студиската програма на којашто е запишан студентот, за којшто е 
извршено признавањето. 

Условите и начинот за остварување на правото од став 4 од овој член, ги 
определуваат единиците на Универзитетот. По барањето, на студентот му се доставува 
соодветно решение/одлука со признати испити и број на признати ЕКТС кредити. 
 

 Член 31 
Студентите можат паралелно да студираат и на друга студиска програма во 

рамките на единицата на Универзитетот, на други единици на Универзитетот или на 
други универзитети во земјата. По успешното завршување на двете студиски програми 
студентот добива две дипломи.“ 
 

Член 3 
 Членот 30 станува член 32, а членот 31, кој станува член 33, се менува и гласи: 
 „Комисијата ги објавува резултатите од завршното оценување и конечната оценка 
на огласната табла и на веб страната на Eдиницата најдоцна 15 дена од спроведувањето 
на испитот. Овие резултати се чуваат и во електронска форма.“ 
 

Член 4 
Членот 32 станува член 34, а членот 33 се брише. 

 
Член 5 

Членовите: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, стануваат членови: 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. 
 

Член 6 
Во членот 71 кој станува член 72, во ставот 3, после „циклус“ се додава „студии, а 

единицата може да определи и износ за пријави за испити и вониспитни активности“, а 
после зборот „труд“ точката се заменува со запирка и се додава: „кој се внесува во 
договорот за студирање.“  

 
Член 7 

Членовите: 73, 74, 75, 76, 77, 78 и 79 стануваат членови: 74, 75, 76, 77, 78, 79 и 80. 
 

Член 8 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 
 

 
 
            
                      Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 
                      Ректор 
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Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, го донесе 
следниoв 

 
                                             ПРАВИЛНИК  
                                                  ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА  

П Р А В И Л Н И К О Т 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОД МЕЃУНАРОДНИ ПРОГРАМИ, 

ДОМАШНИ И/ИЛИ СТРАНСКИ ИНСТИТУЦИИ, ВЛАДИ ИЛИ ФОНДОВИ 
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 

 
Член 1 

    Во Правилникот за реализација на проекти финансирани од меѓународни 
програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, во насловот на членот 9, после зборот 
„ПРЕТФИНАНСИРАЊЕ“ се додава: „ /КОФИНАНСИРАЊЕ“. 
 

Член 2 
    Во ставовите 1, 2 и 3 од членот 9, после  зборот „претфинансирање“ се додава: 
„/кофинансирање“.  
 

Член 3 
   Во ставот 2 од членот 9, на  крајот од првата реченица, после зборот „Единицата“ 

се додава: „и Универзитетот.“ 
   Во ставот 2 од членот 9, после точката, се додава уште една реченица која гласи: 

„За претфинансирање/кофинансирање од сметката на Единицата, се формира фонд за 
финансирање на проектот на ниво на Единица. Средствата за фондот можат да се 
обезбедат од сопствени приходи на Единицата, донации, склучени договори со трети лица 
и други извори“. 

 
Член 4 

   Во ставот 3 од членот 9, после точката, се додава уште една реченица која гласи: 
„За претфинансирање/кофинансирање од сметките на Универзитетот, се формира фонд за 
финансирање на проектот на ниво на Универзитет. Средствата за фондот можат да се 
обезбедат од средствата  што ги уплаќаат единиците, донации, склучени договори со трети 
лица и други извори“. 
                  

    Член 5 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 
 
 
 
        
                      Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 
                      Ректор 
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             Врз основа на член 94 точка 43 од Законот за високото образование (Службен 
весник на РМ бр. 82/2018), Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, на 167-та седница одржана на ден 28.01.2019 година, го донесе 
следново 

 
У П А Т С Т В О 

за дополнување на 
У П А Т С Т В О Т О  

за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани од 
меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 
 
 
 

Член 1 
   Во Упатството за давање поддршка при конкурирање за проекти финансирани 

од меѓународни програми, домашни и/или странски институции, влади или фондови на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во ставот 1 алинеа 1 од членот 3, пред  
зборот „кофинансирање“ се додава: „претфинансирање/“. 
 
 

Член 2 
Во членот 3, после алинеата 1, се додава нова алинеа 2, која гласи:  
„- елаборат за претфинансирање/кофинансирање на проектот, изработен од  

апликантот/контакт лицето, кој е претходно одобрен од Деканот на Единицата“. 
 
 

Член 3 
Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 

 

 

 

            
                      Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 
                      Ректор 
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Врз основа на член 94 став 1 точка 14, во врска со член 98 став 1 точка 5 од Законот 

за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/2018), а во согласност со 
Финансискиот план – Расходи за 2019 година усвоен од страна на Универзитетскиот 
сенат, се донесува следната: 
 
 

ПРОГРАМА ЗА ИНВЕСТИЦИИ  
НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ -  БИТОЛА  

ЗА 2019 ГОДИНА 
 
 

Член 1 
Со Програмата за инвестиции на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ -  Битола 

за 2019 година, во натмошниот текст (Програмата), се уредуваат потребите и планираните 
инвестиции содржани во Финансискиот план за 2019 година, на расходните ставки од 
групата 48 – капитални расходи. 

 
Член 2 

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

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

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

услови за подобрување на условите за реализација на настава и вежби, за 
подобрување на функционирањето на Службите за студентски прашања, 
опрема за финансиските служби со цел овозможување на функционирање на 
електронското плаќање, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Член 3 

Реализацијата на Програмата се врши по расходни ставки на Централната стручна 
и административна служба (Ректоратот) и на единиците, согласно Финансискиот план за 
2019 година. 

 
Член 4 

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

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

 
 

Член 5 
Финансиските средства од расходна ставка 481 - Градежни објекти, се предвидени за 

реконструкција на деловните објекти на: 
1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на Универзитетот; 
2. Ветеринарен факултет – Битола; 
3. Научен институт за тутун – Прилеп и 
4. Факултет за туризам и угостителство – Охрид. 

 
Член 6 

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

1. Централната стручна и административна служба (Ректоратот) на 
Универзитетот; 

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

 
 

Член 7 
Купување на канцелариски, училишен и друг мебел од расходната ставка 483 - 

Купување на мебел, е предвидено за: 
1. Факултет за информатички и комуникацицски технологии – Битола; 
2. Факултет за биотехнички науки – Битола; 
3. Технички факултет – Битола; 
4. Ветеринарен факултет – Битола; 
5. Научен институт за тутун – Прилеп; 
6. Правен факултет – Кичево и  
7. Факултет за безбедност – Скопје  

 
Член 8 

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

1. Научен институт за тутун – Прилеп и 
2. Факултет за безбедност – Скопје. 

                                                      
Член 9 

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

 Факултет за безбедност – Скопје и 
 Научен институт за тутун – Прилеп. 

 
Член 10 

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

 
 

Член 11 
Финансиските средства на расходна ставка 480 - Купување на опрема и машини, 

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

 
Член 12 

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

 
                                                                        Член 13 

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

 
 

  Член 14 
Распределбата на финансиските средства обезбедени со донации на сметките од 

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

 
 

                                                                    Член 15 
Постапките за инвестиции започнати пред влегувањето во сила на оваа Програма, 

ќе завршат согласно претходно донесените Одлуки. 
 
 

                                                                    Член 16 
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот.   
 
                                                
                
                           Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 
                           Ректор 
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До  

Совет на докторски студии 

Факултет за биотехнички науки-Битола 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација на кандидатот                      

м-р Борче Макаријоски; 

 

Советот на докторски студии на Факултетот за биотехнички науки-Битола, на 

седницата одржана на ден 16.11.2018 година, со одлука бр. 02-976/8, формира 

Комисија за оценка на докторскиот труд м-р Борче Макаријоски, студент на трет 

циклус на студии на студиската програма Технологија и безбедност на прехранбени 

производи, со број на досие 2/дс и пријавената тема за изработка на докторскиот труд 

под наслов: “Оптимизирање на технолошките параметри за производство на 

македонско бело саламурено сирење” во состав: 

 

1. Проф. д-р Стефче Пресилски-претседател; 

2. Академик д-р Марија Балтаджиева-член; 

3. Вон. проф. д-р Гордана Димитровска-член; 

4. Проф. д-р Љупче Кочоски-член; 

5. Проф. д-р Џулијана Томовска-член; 

 

По деталниот преглед на изработената докторска дисертација од кандидатот м-р 

Борче Макаријоски, а во согласност со Законот за Високо образование (Сл. Весник на 

Р. Македонија, бр.35/2008) и согласно со чл. 55 од Правилникот за условите, 

критериумите и правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата до Советот на 

докторски студии го поднесува следниот: 

 

 



14 
 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

Кандидатот м-р Борче Макаријоски, роден е на 01.01.1987 година, во Битола, Р 

Македонија, кадешто завршува основно образование. Средно образование завршува во 

СOУ “Јосип Броз –Тито”- Битола, отсек природно-математичко подрачје, комбинација 

Б. Истото го завршува со одличен успех и примерно поведение, особено истакнувајќи 

се по предметите од областа на математика, хемија, физика и биологија. 

Во периодот од 2005-2009 година, дипломира на Факултетот за биотехнички 

науки-Битола, на насоката Преработка на анимални производи, со просечен успех 9.83, 

со што се стекна со VII/1 степен на стручна подготовка, дипломиран инженер за 

преработка на анимални производи. 

Во периодот од 2009-2012 година, магистрира на Факултетот за биотехнички 

науки, на насоката Преработка на анимални производи, со просечен успех 9.00, со што 

стекна со VII/2 степен на стручна подготовка, магистер по преработка на анимални 

производи. 

Во периодот од 2015-2018 година, се запишува на трет циклус на студии на 

Факултетот за биотехнички науки, на насоката Технологија и безбедност на 

прехранбени производи, каде ги има успешно завршено сите предвидени активности 

согласно студиската програма. 

Кандидатот м-р Борче Макаријоски се одликува со богати клучни способности 

и вештини. Од месец ноември, 2012 година, е вработен во Факултетот за биотехнички 

науки- Битола, како асистент-докторант, во областа 40805 - Хигиена и технологија на 

производи и суровини од животинско потекло и 40808 –Друго.  

Одлично владее со англискиот јазик (Cambridge Certificate-PET), а има и 

основни познавања на германски и грчки јазик. 

Има одлична оспособеност за работа со компјутер (Одлично познавање на 

Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel, Power Point, Outlook, 

Publisher, Visio). 

Поседува и сертификати за учество на студентски смотри со меѓународно 

учество на Faculty of Agriculture во Novi Sad, Faculty of Agronomy во Cacak, 

International young scientist во Plovidv, каде го има добиено сертификатот –The best oral 

presentation award. Автор е и коавтор на 36 научни трудови објавени во меѓународни 

научни списанија. 
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АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

 

Темата за изработка на овој докторски труд под наслов: ”Оптимизирање на 

технолошките параметри за производство на македонско бело саламурено 

сирење” од кандидатот м-р Борче Макаријоски, обработува проблематика која е од 

посебен научен и практичен интерес. Предложената тема ги содржи сите потребни 

елементи за еден самостоен научен труд. 

Во образложувањето на темата кандидатот дава описни податоци од светската 

стручна литература поврзани со физичко-хемиските и микробиолошките параметри 

кои се добиени при производство на најразлични варијанти на бело саламурено сирење 

во светот и кај нас. 

Сирењето претставува храна која ја прифаќаме како нешто вообичаено во 

секојдневниот живот и нешто што само по себе потекнува од нашето време. 

Вештините за производство на сирење кои се развивале во минатото, се развиваат и 

подобруваат и до ден денес, а се со една единствена цел - добивање на што 

поквалитетен производ за исхрана на луѓето. Тоа е најкомплексен и најдинамичен 

прехранбен производ, за чиешто изучување потребно е совладување на повеќе научни 

дисциплини, од кои особено аналитичка и физичка хемија, биохемија, микробиологија, 

реологија како и сензорна анализа. 

 Производството на сирење во Р. Македонија има почетоци од старите древни 

времиња, а се појавило поради потребата на млeко производителите да создадат 

млечен производ кој ќе има трајност поголем период. Производството на сирења во тој 

период се вршело на рутинска основа  и затоа се добивале сирења со нестандарден 

квалитет. Но со развојот на науката, особено во областа на млекарството, се 

разработиле технологии кои овозможуваат производството на сирење да биде во 

контролирани производни процеси, со што ризичните видови на сирења стануваат 

подефинирани, а квалитетот на производот – постојан (стандардизиран).  

Белото саламурено сирење се вбројува во групата на сирења кои ферментираат 

во саламура каде што владеат анаеробни услови и од должината на неговото чување во 

вакви услови зависи неговиот квалитет и сензорните особини. Тоа се карактеризира со 

киселкасто-солен вкус, нема кора, вообичаено со бела боја понекогаш со жолтеникава 
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нијанса, анаеробна ферментација во саламура во пластични или лимени канти и 

парчињата најчесто се во форма на коцки со димензии 10x10x10 см.  

Белото саламурено сирење е наш традиционален производ, кој најчесто се 

произведува и консумира на територијата на Р. Македонија. Голем број мали млеко 

преработувачи како и големи индустриски капацитети кои преработуваат млеко, 

своето производство токму го насочуваат кон белото саламурено сирење заради 

неговата застапеност на нашиот пазар. 

Определувањето и детектирањето на оптималните технолошки параметри за 

производство на бело саламурено сирење е од голема важност, бидејќи со тоа во 

голема мера ќе се допринесе во самиот производствен процес, односно ќе се допринесе 

кон добивање на производ кој ќе ги задоволи и исполни сите квалитетни стандарди.  

Со оптимизирање на технолошките параметри, корисни совети ќе добијат сите 

сегашни но и идни производители на бело саламурено сирење 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

 

Со оптимизирање на технолошките параметри за бело саламурено сирење, ќе се 

создадат можности за нови технолошки решенија за усовршување и развој на 

производството на македонското бело саламурено сирење. Од добиените резултати во 

испитувањата и утврдувањето на оптималните технолошки параметри на основните 

операции, ќе допринесе кон добивање на специфичен типичен традиционален и 

национален квалитет на бело саламурено сирење во Р. Македонија. 

Конкретната цел во оваа дисертација е да се понудат оптимизирани параметри 

за основните технолошки операции во производство на бело саламурено сирење, со 

кои ќе се гарантира производ кој ќе ги исполнува сите квалитетни стандарди и ќе биде 

со постојан квалитет. 

Имајќи го во предвид погоре наведеното, предметот на истражување на оваа 

докторска дисертација се дефинира како: научно истражување во коесо примена на 

голем број методолошки постапки, значително се подобрува процесот на производство 
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на бело саламурено сирење, а со тоа се постигнува производот кој ги исполнува 

бараните квалитетни стандарди. 

Целокупниот процес на истражувачката работасе базира на исполнување на 

следните задачи:  

 Прелиминарна сензорна анализа на петнаесет варијанти бело саламурено 

сирење произведени на индустриски начин во Р. Македонија; 

 Селекција на четири најдобри варијанти, според обработените резултати; 

 Физичко-хемиски и микробиолошки анализа на најдобрите четири 

варијанти бело саламурено сирење; 

 Компаративно - статистичка анализа на резултатите добиени од 

испитуваните квалитетни параметри; 

 Изработка на нови модели на функции за апроксимација на квалитетните 

параметри за производство на бело саламурено сирење; 

 Избор на најдобра варијанта на бело саламурено сирење; 

 Изработка на предлог технологија за производство на македонско бело 

саламурено сирење; 

 

 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Докторската дисертација со наслов „Оптимизирање на технолошките 

параметри за производство на македонско бело саламурено сирење“ е напишана на 

218 страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената 

литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 142 библиографски единици. 

Обработената содржина на текстот е поткрепена со 74 табели и 89 графици. 

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

 

1. Вовед; 

2. Преглед на литература; 

3. Цели и задачи на истражувачката работа; 
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4. Материјали и методи; 

5. Резултати и дискусија; 

6. Заклучоци и препораки за праксата; 

 

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувачката работа. 

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, кои се однесуваат на производството на бело 

саламурено сирење во нашата земја, како и во земјите од нашето опкружување. 

Детално се објаснети параметрите кои треба да ги исполнува основната суровина- 

млекото за добивање квалитетен финален производ, основните технолошки операции 

кои се применуваат за производство на бело саламурено сирење. Опишани се 

промените на физичко-хемиските компоненти кои се случуваат за време на процесот 

на зреење на сирењето, како и условите на чување и лагерување на белото саламурено 

сирење. 

Во Глава 3 опишани се задачите и целите кои се конкретни и добро 

формулирани. Посакуваната цел е постигната, односно кандидатот понуди технологија 

за производство на македонско бело саламурено сирење, со чијашто примена се 

гарантира финален производ со стандарден квалитет. 

Во Глава 4 се прикажани материјалите и методите кои кандидатот ги користел 

во истражувачката работа. Методите кои се применуваат се современи, јасно и 

концизно наведени, а испитувањата од научно-истражувачката работа се изработени во 

акредитирана лабораторија за испитување на квалитетот на млеко и млечни производи 

LbLact, во Пловдив, Р. Бугарија. Кандидатот во својата истражувачка работа испитувал 

вкупно 25 квалитетни параметри на белото саламурено сирење, преку кои понатаму 

направил оптимизација на основните технолошки параметри и понудил своја 

технологија за изработка на македонско бело саламурено сирење. 

Во Глава 5 презентирани се резултатите од научно-истражувачката работа. 

Експерименталните резултати од докторската дисертација се претставени на 139 

страници и истите опфаќаат 63.47% од целокупниот труд. Резултатите концизно и 
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детално се прикажани во 74 табели и 89 графици. Кандидатот со примена на современи 

варијационо-статистички методи направил одлична компарација помеѓу квалитетните 

параметри, а исто така ги определил и сигнификантните разлики на ниво p<0.05, 

насите следените варијанти бело саламурено сирење. Кандидатот изработил и 9 (девет) 

нови модели на функции за испитуваните појави, со кои направил апроксимација на 

основните технолошки параметри за производство на бело саламурено сирење.  

Во Глава 6 се прикажани шест основни заклучни согледувања во врска со 

обработуваната тематика, резимирани се одредени резултати и заклучоци од 

направените истражувања и ги назначува насоките за понатамошна работа. Кандидатот 

исто така изработил десет конкретни препораки за праксата 

 

 

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Борче Макаријоски 

под наслов „Оптимизирање на технолошките параметри за производство на 

македонско бело саламурено сирење“, 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. Прикажување на физичко-хемиските и микробиолошките параметри на 

најдобрите варијанти на бело саламурено сирење произведено во 

Р.Македонија; 

2. Изработена е предлог технологија за производство на бело саламурено 

сирење, со чијашто примена се гарантира финален производ којшто ќе ги 

исполнува сите квалитетни стандарди; 
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3. Прикажување на оптималните параметри за сите основни технолошки 

операции кои се применуваат во процесот на производство на македонско 

бело саламурено сирење; 

4. Одредување на оптималните рангови на физичко-хемиските квалитетни 

параметри за бело саламурено сирење; 

5. Изработени се девет нови модели на функции со кои се апроксимираат 

параметрите за испитуваните појави во истражувачката работа; 

 

Добиените резултати од истражувањето во оваа докторска дисертација поврзани 

со определувањето на оптималните технолошки параметри за производство на бело 

саламурено сирење, ќе имаат научна и апликативна примена во насока на 

проширување на знаењата во соодветната област.  

Кандидатот со изработката на оваа докторска дисертација направи сериозен 

придонес во развитокот на производството на бело саламурено сирење во нашата земја. 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка  

на  докторската  дисертација  со  наслов: „Оптимизирање на технолошките 

параметри за производство на македонско бело саламурено сирење“, од 

кандидатот м-р Борче Макаријоски, 

 

 

З А К Л У Ч У В А 

 

1. Докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р Борче Макаријоски 

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 методи и постапки во 

истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и 

дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна; 
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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 способност, креативност, како и сеопфатно познавање на предметот 

на истражување и владеење со презентираната проблематика; 

 

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

изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од 

истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека 

докторантот располага со потребните знаења од областа на науката за млеко, 

технологија на преработка на млекото, а особено производството на бело 

саламурено сирење, за коешто кандидатот понуди своја технологија со 

оптимизирани параметри; 

 

6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Борче Макаријоски 

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; 

 

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. 
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Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 

докторската  дисертација од м-р Борче Макаријоски со особена чест и задоволство, на 

Наставно-научниот  совет  на Факултетот  за  биотехнички науки – Битола, му 

 

П Р Е Д Л А Г А 

 

1. Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 

„Оптимизирање на технолошките параметри за производство на 

македонско бело саламурено сирење“ одкандидатот м-р Борче 

Макаријоски; 

 

2. Да се продолжи постапката за стекнување на титулата доктор 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. 
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Комисија за оценка на докторската дисертација: 

 

1. Ред. проф. д-р Стефче Пресилски, ментор, 
Факултет за биотехнички науки-Битола, 
Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 
 
2. Академик(во пензија) д-р Марија Балтаджиева, член, 
Институтот за изледване и развитие на храните  
Пловдив, Р. Бугарија 
 
3. Вон. проф. д-р Гордана Димитровска,член, 
Факултет за биотехнички науки-Битола, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 
 
4. Ред. проф. д-р Љупче Кочоски, член, 
Факултет за биотехнички науки-Битола, 
Универзитет ,,Св. Климент Охридски,“ - Битола 
 
5. Ред. проф. д-р Џулијана Томовска,член, 
Факултет за биотехнички науки 
Универзитет,,Св. Климент Охридски“ - Битола 
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                                                                     До 
Наставно-научниотсовет на 

Факултет за биотехнички науки – Битола  
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

oд Комисијата за оценка на докторска дисертација на кандидатката м-р 

Иљмије Власаку под наслов ,,Влијанието на хранливите состојки врз 

антиоксидативната активност во  добиточната храна и млекото’’ 

 

Наставно-научниот совет на Факултетот за биотехнички науки – Битола, при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на 

ден16.11.2018 година,со одлука бр.02-976/9, формира Комисија за оценка на 

докторскиот труд на кандидатот м-р Иљмије Власаку, под наслов: ,,Влијанието на 

хранливите состојки врз антиоксидативната активност во  добиточната храна и 

млекото’’во следниот состав: 

1. Д-р Џулијана Томовска, редовен професор на Факултетот за биотехнички 

науки – Битола, ментор, 

2. Д-р Митре Стојановски, редовен професор (во пензија) на Факултетот за 

биотехнички науки - Битола, член, 

3. Д-р Мирјана Менковска, редовен професор (во пензија) на Институтот за 

сточарство, Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ – Скопје, член, 

4. Д-рСтефче Пресилски, редовен професор на Факултетот за биотехнички науки 

- Битола, член, 

5. Д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, вонреден професор на Факултетот за 

биотехнички науки Битола, член. 

Kомисијата гопрегледа,анализира и оцениподготвениот докторскио труд иво 

согласностсо Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – 

Битола (член 55, Пречистен текст, 2011), со посебна чест и задоволство на Наставно – 

научниот совет на Факултетот за биотехнички науки– Битола го поднесува следниов:  
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

Биографски податоци 

М-р Иљмије Власаку e роденa на 23.06.1963 во Качаник Р.Косово. Во периодот 
од 1971-1979 завршува во Основното училиште ,,Mуса Зајми Гњилане,, Р. Косово. Од 
1973-1983 год. завршува во Гимназија ,,Зенел Хајдини Гњилане” Р. Косово, а од 
1983/84 -1988 год. го завршува Земјоделскиот Факултет во Приштина, Р. Косово. Од 
2010 - 2012 запишува на постдипломски студии на Земјоделски Факултет во 
Приштина, Р.Косово и се стекнува со научно звање магистер по земјоделски науки. 
Во 2015 год. се запишува на трет циклус, докторски студии на Факултет за 
биотехнички науки - Битола,Р.Македонија. М-р Иљмије Власаку има работно 
искуство од 20 години  исполнето со плодна работа од различен вид. Во периодот од 
1988 – 2002 год.била професор во средно земјоделско училиште во Приштина, 
Р.Косово. Во 2006 год. се вработува во Министерство за земјоделство,  шумарство и 
водостопанство - Скопје, Р. Македонија.  Во периодот од 2010 – 2015 год. е Директор 
во јавното претпријатије за стопанисување за пасишта во Скопје Р. Македонија. Од 
2015 год. до денес е вработена како раководител во Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство Скопје, Р. Македонија.Добро ги владее албанскиот, 
македонскиот, српскиот, германскиот и англискиот јазик. Од компјутерски вештини 
и способности ги владее програмите: (Word, Exel, Power Point, Windows Xp). М-р 
Иљмије Власаку има публицирано голем број на научни и стручни трудови во 
домашни и меѓународни списанија како и на конференции, симпозиуми и  конгреси. 

 
Научни трудови  

1. Ilmije Vllasaku, 2017. Assessment of Genotoxis Effect Fungicide Propamex 722 sl oat 
Goldfish (Cerassiius auratus ) after Treatment for 96 hours and Investigation of 
Genotoxis Effect of herbicide randap 480 at Goldfish (Carassius).  International 
Journal of Pharmaceutical Sciences, Review and Research . October 2017, IISSNO76-
044X(CODE: IJPSRR)  India.. 

2. IlmijeVllasaku, 2017. Determination of Some Chemical Elements at  Milk  at Тhree 
Cites in Macedonia (Kumanovo,Tetovo ,Gostivar).  International Conference on Food 
Sciences and Technology (ISSN 2223-8387), 27 October  2017,  Drac, Albania.  

3. Ilmije Vllasaku, 2017. .Determination of some Chemical Elements at Animal at Thrre 
city in Mаcedonia (Kumanovo,Tetovo and Gostivar ). VII Internacional Sympozium 
of Livestock Production  14-16 . September, 2017, Skopje Makedonija. 

4. IlmijeVlasaku, JulijanaTomovska, SuzanaStojanovska, Kemal Kurteshi, Mirjana 
Menkovska (2017).  Determination of Some Chemical Elements in Animal Feed from 
Three Regions in Republic of Macedonia, The International Journal of Engineering 
and Science (IJES) Vol. 6, Issue 12, Pages pp. 11-14, 2017. ISSN 9e) 2319-1813 ISSN 
(p): 2319-1805. 
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5. IlmijeVlasaku, 2016.Microbiolocicalanalyzis of waters of river  Nerodime (Kosovo 
during) seasion 2008. XII InternacionalSympozium Tirana 21 December 2016  
Bidiversity and Economik Development . 

6. IlmijеVllasaku, 2015. Microbiological analyzis of water of River Lepenci Kosovo. 
Life sciences Switzerland (LS2) annual meeting, on the 29-30 January 2015 at the 
University of   Zurich Microbiology 63 

7. IlmijVllasaku, 2015. Investigation of productivity at different cultivars of barley. 
Journal of Mountain Agriculture on the Balkans vol.18.02.2015 (000-000) Research 
Institutof  Montain Stockbreeding  and  Agriculture.Troyan, Bulgaria.                       

8. IlmijeVllasaku, 2014. Microbiological analysis of water of river Perlenica during 
spring seaseon 2010. New knowledge journal of sience ISS 1314-5703 Uard  Bulgaria. 
Anniversary international internacional scientific and applied conference Uard, 
Bulgaria   2014. 

9. KemajlKurteshi,IdrizVehapi ,IlmijeVllasaku. Determination  of population in river 
Drini and Bardh during the summer season 2010 Thougth the algal bioindicators .  

10. IlmjeVllasaku, 2011.Algological investigation in river Nerodime during the summer 
sasion 2011. 

11. IimijeVllasaku,2015.Univerzitet EqremQabejGirokastarAlbanija br.41 
(Истражувањенанауката )KerkimeUniverzitare Mat &Shkenc e Natyres  40 ( 2015) 
100-105 ISSN 2226 -  082X.             

12. IlmijeVllasaku, KemajlKurteshi, Different productivity of cultivars of barley – 
Sientific symposium Beneficial and pathogenic microbes for healthier life and safety 
fods,  8-9 April 2015. The Stefan AngeloffInstitut of Microbiology,Sofija Bulgaria. 

13. IlmijeVllasaku, KemajlKurteshi 2017. Microbiological analyzis of water used in 
Btchery .Internacional Conference,  Пловдив 2013. 

14. Salih D. Kemajl K. I.Vehapi.IlmieVllasaku 2012.Investigation of Physico –Chemical 
poperties of dry –cheese :Rona: during maturation. 

15. I.Vehapi.K.Kurteshi, IlmijeVllasaku, D.Salihu,2013.Mikrobiological investigation of 
wters at lake “Shkodra“ Albania. 

16. Mentor Zeqiri, Meri Petreska, ElmiIsufi, IlmijeVllasaku, (2012).Mikrobiological 
composition of water in growning fish in the complex Tajmiste. International 
Cnferenc on Towards future sustainable development 17-16.11.2012 .University of  
Shkoder, LuigjGurakuqi, Albania. 

17. Meri Petreska, ElmiIsufi, Mentor Zeqiri, IlmijeVllasaku. Draw of pure culture 
microorganisms in  the sustainable development of agroecosistems. 

18. Menkoska M., Tomovska J., Vlasaku I., Gjorgovska N., Levkov V. (2018). Food 
microbial    contamination by toxigenic molds - threat for human and animal health. 
Science Inquest, Journal of Nutrition and Diet Supplements. Volume 2, Issue1, pp. 1-5.  

 

АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Поаѓајќи од глобалниот интерес за заштита од оксидативен стрес како на 
човекот, така и на добитокот, произлегува потребата за испитување влијанието на 
хранливите материи врз антиоксидантската активност во добиточната храна и 
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млекото. Штетниот ефект од дејството на слободните радикали станува сè поголеми 
пред сè, се разликува од штетниот ефект од присутнитемногубројни патогени 
микроорганизми во организмот, кои носат високи концентрации на токсини, бидејќи 
штетниот ефект на слободните радикали не е ниту акутен, ниту непосреден. Тоа е 
бавен, но постојан долгорочен процес кој бара да се преземат мерки пред да почне да 
се влошува здравјето на животното и пред се да се спречи одредени органи или ткива 
да почнат да функционираат неправилно. 

Денес постои значителна дебата меѓу нутриционистите, во однос на тоа дали 
суперинтензивната продуктивност, која бара зголемен внес на храна и зголемен 
метаболизам на хранливи материи, предизвикува оксидациски стрес кај животните. 
Се разбира, идејата дека суперинтензивната продуктивност е пропратена со штетен 
оксидациски стрес, не бара понатамошно објаснување. 

Земјоделските стопанства за производство на добиток се соочуваат со повеќе 
предизвици бидејќи потрошувачот посакува висококвалитетни производи од 
животинско потекло, кои се произведуваат во услови на помало негативно влијание 
врз животната средина, а во исто време и без да се влијае врз благосостојбата на 
животните. Поради овие причини, земјоделскиот сектор мора да усвои поефикасни и 
поодржливи методи за производство. Затоа, испитувањето на хемискиот состав, 
минералниот состав, содржината на витамините А, Е, Ц и 
антиоксидантскатаактивност на добиточната храна и млекото и нивното влијаниесе 
од големо значење за заштита на добитокот од слободните радикали, а со нивно 
конзумирање за заштита и на човекот.  

Познавањето на антиоксидантската активност,особено на добиточната храна е 
од големо значење. Изборот на антиоксидант е важен за ефикасно спречување на 
оксидацијата во суровата добиточна храна, во суровините за добивање на добиточна 
храна ина крајот, во цревниот тракт во телото на добитокот, којпонатаму, како храна 
се користи за потрошувачка. 

Еден пристап е воведувањето храна со биоактивни соединенија во исхраната на 
животните (полифеноли, танини, високоефикасни протеини, здрави масни киселини, 
антиоксиданти, ензими и сл.), со што ќе се намалат емисиите од животната средина и 
ќе се подобри квалитетот на производите од животинско потекло (млеко и месо). 
Постојат и многубројни податоци за превентивно додавање на  антиоксиданти во 
добиточната храна, но точната антиоксидатска активност на храните кои ги има во 
повеќе видови и се со различна хранлива вредност не е досега испитувана. 

Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека темата на докторската 
дисертација ,,Влијанието на хранливите состојки врз антиоксидативната 
активност во добиточната храна и млекото’’претставува исклучително актуелна 
тема, а со изведените заклучоци се донесуваат бројни информации за влијанието на 
хранливите материи врз антиоксидантската активност на добиточната храна и 
млекото, во насока на подобрување на добиточната храна со антиоксиданти, а со тоа 
и подобрување на хранливата вредност на добиточната храна и млекото.Точнатa 
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квантификација на нутритивните и антиоксидантските својства на суровините е 
важна за храната и во управувањето со исхраната на добитокот и човекот. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Предмет на оваа докторска дисертација беше да сеиспитавлијанието на 
хранливите состојки кои се составен дел на добиточната храна и млекото врз 
антиоксидантската активност на истите. Антиоксидантската активност како значаен 
фактор за спречување на оксидативниот стрес на добитокот да биде искористена со 
применета соодветна храна богата не само со антиоксиданти, туку и со минерални 
материи и протеини кои се неопходни кофактори и влијаат синергетски на 
антиоксидантската активност. Целта е да се добијат релевантни податоци за количествата 
и промените кои настануваат во квалитетот на добиточната храна за заштита на здравјето на 
кравите, а со тоа и на човекот. 

 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов,,Влијанието на хранливите состојки врз 
антиоксидативната активност во добиточната храна и млекото’’ е напишана на 
230 страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената 
литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 150 библиографски единици. 
Обработената содржина на текстот е поткрепена со 5 слики, 47 табели, 38 графикони 
и одреден број на прилози.На почетокот на Докторската дисертација има Изјава за 
оригиналноста на трудот и автентичното толкување на резултатите, Благодарност, 
Абстракт на македонски и англиски јазик, Кратенки и Содржина. 

 Содржината на Докторската дисертација е организирана во вкупно девет 
глави, и тоа: 

1. Вовед  
2. Преглед на литература 
3. Цели на истражување 
4. Материјали и методи 
5. Резултати од теренски и лабораториски испитувања 
6. Дискусија  
7. Заклучок 
8. Литература 
9. Прилози 
 

Главата 1 претставува Вовед во проблематиката на истражувањето. Во кратки 
црти се објаснети хранливите материи што се прехранбени состојки и служат за да ги 
обезбедат физиолошките и нутритивните барања надомашните животни и во нив 
спаѓаат: протеини, масти, јаглехидрати, минерални материи, витамини и вода. Исто 
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така, во кратки црти е објаснета и самата структурна организација на дисертацијата, 
пред се како и каде е направено испитувањето, на кои фарми и вокои лаборатории, 
кои храни се предмет на испитувања како и кои параметри се цел на испитување. 

Главата 2 е Преглед на литературата која што содржи теоретски основи намногу 
цитирани автори кои работеле на слична проблематика,како што се испитувања на 
хранливите материи, но многу малку на проблематиката за антиоксидантска 
активност во добиточната храна и млекото. Во неколку поглавја од оваа глава се 
дадени општи истражувања како за добиточната храна по дефиниција и нејзини 
општи особини, фуражните култури (луцерка, слама и крмни смески), нивниот состав 
и хранлива вредност. Исто така, даденисе по дефиниција и општите особини на 
млекото, посебно на расата холштајн, исхраната на млечните крави, составот и 
квалитетот на млекото, витамините и антиоксидантите. Наведено е  што 
претставуваат антиоксидантите по дефиниција, нивната присутност и улога, 
механизам и дејство во храната. Заштитната улога и антиоксидантската активност 
денес се од најголем интерес за севкупната јавност.   

Во Глава 3 се дадени Целите на истражувањето. Главната цел произлегува од 
зголемениот глобален интерес да се идентификуваат хранливите материи и 
антиоксидантската активност во растителни извори, во случајот добиточната храна кои се 
фармаколошки потентни и имаат ниски или пак немаат несакани ефекти врз здравјето на 
добитокот, а преку неговата исхрана и врз човекот. Целта на ова истражување е анализа на 
добиточната храна и млекото за да се види влијанието на хранливите материи врз 
антиосидантската активност во храната и млекото. Со цел да се добијат релевантни податоци 

за количествата и промените кои настануваат во квалитетот на добиточната храна. 

 

Главата 4 ги објаснува Материјалот и применетите Методи на испитување. Сите 
користени методи се според Правилниците на Р. Македонија и според најновите 
методи за анализа и истите се применети во научната јавност. 

Во Главата 5 се претставени Резултатите од испитувањата и тоа Табеларно и со 
Графикони, подредени во неколку поглавја: Резултати за хемиски состав, хемиска 
анализа на добиточна храна: луцерка, слама и концентрати, употребени на фармите 
А, Б, В, и млекото; хемиска анализа на хемиски елементи во храната и млекото, 
пресметана е присутноста на секој елемент во употребената храна и млекото, 
пресметана е нивна просечната вредност, вкупната просечна вредност на елементите 
во вкупната храна на сите фарми и нивната споредба, како и споредба на елементите 
во храните соелементите во млекото. Дадедни се резултатите за анализа на 
витамините А, Е и Ц во храните и млекото, и резултатити за антиоксидантската 
активност испитана со методите: фосфомолибдатен метод и метод на отстранување 
на водороден пероксид во храните и млеката како и нивна споредба. 

Во Главата6, Дискусија, на описен начин ги дискутира направените 
истражувања во храните и млеката и истите се покрепени со слични истражувања на 
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автори од научната јавносткај нас и пошироко.  

Во Главата 7 е даден Заклучок од направените истражувања кој се состои од 
пооделни заклучоци и тоа: за хемискиот состав на добиточната храна и млекото и 
нивнаспоредба во сите три фарми; заклучоци за хемиските eлементи во добиточната 
храна и млекото со споредување на истите на трите фарми, исто така за витамините 
во добиточната храна и млеката од сите три фарми, како и заклучоци за 
антиоксидантската активност на храните и млеката од трите фарми и споредба на 
двете применети методи. Од извршените испитувања за влијанието на хранливите 
материи врз антиоксидантската активност на добиточната храна и млекото може да се 
заклучи дека сенажата од луцерка е природна храна која изобилува со антиоксиданси 
и покажува висока антиоксидантска активност во однос на концентратите. Од друга 
страна, високата антиоксидантската активност во концентратите произлегува од 
додатоците - антиоксиданси кои ние не ги испитувавме. Се заклучува дека 
антиоксидантската активност во млеката е значајно помала од онаа во храните, 
посебно на фармата на која се применува поголемо количество на храна и повеќе 
видови  храна. 

Во Главата 8, Литературата, се дадени доволен број на референци од кои се 
исцрпени значителни податоци за компарирање на добиените вредности од ова 
истражување.  

Во Главата 9 се прикажани неколку Прилози кои се во контекст на применетите 
храни и апаратурата. 

 

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Проучувајќи ја Дкторската дисертација од кандидатот м-р Иљмије Власаку под 
наслов ,,Влијанието на хранливите состојки врз антиоксидативната активност 
во добиточната храна и млекото’’, 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. Oвој Докторски труд ќе даде значаен придонес воз големување на 
сознанијата за антиоксидантската активност во добиточната храна и 
млекото, нејзиниот пренос од храната во млекото и потребата за 
додавање над одатоци – антиоксиданти и во добиточната храна, со 
што може да се донесе заклучок и за оправданоста на истражувањата 
во овој докторски труд.  
 

2. Преку Дисертацијата констатирано е дека одредени методи за 
испитување на антиоксидантската активностшто биле применети кај 
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тропски растенија, лековити растенија, кора од овошје и сл.,за прв пат 
се применуваат во добиточната храна (која е од растително потекло) и 
се добиени одлични резултати. 
 

3. Истражувањата од ова, Докторски труд ќе дадат значаен придонес во 
научно истражувачката област за антиоксидантската активност во 
добиточната храна и млекото. Антиоксидантската активност во 
добиточната храна и млекото се од голема важност за намалување на 
оксидативниот стрес на добитокот, а со тоа и на човекот. 
 

4. Овој докторски труд ќе даде придонес за развојот на научните методи 
за докажување на антиоксидантската активност во добиточната храна 
и млекото, нејзиниот премин од добиточната храна во млекото, со 
што ќе даде и значајна подршка во индустријата за производството на 
добиточна храна, во исхраната на добитокот од страна на 
млекопроизводителите, како и во млечната индустрија.  

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка  
на докторската  дисертација со наслов: ,,Влијанието на хранливите состојки врз 
антиоксидативната активност во  добиточната храна и млекото’’, од кандидатот 
м-р Иљмије Власаку, 

 
З А К Л У Ч У В А 
 
1. Докторската  дисертација  од  кандидатот  м-р Иљмије Власаку претставува  

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

 
2. Докторантката вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 

работа, што се согледува со примената на различни методи и постапки во 
истражувањето, како и со интерпретацијана резултатикои автентично се 
дискутираат во Дискусијата и Заклучокот;  

 
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  двата рецензирани  трудови  
во меѓународни научни списанија од соодветната област; 

 
4. Овој Докторски труд ќе даде придонес за развојот на научните методи за 

докажување на антиоксидативната активност во добиточната храна и 
млекото, нејзиниот премин од добиточната храна во млекото, со што ќе даде 
и значајна подршка во индустријата за производството на добиточна храна, 
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во исхраната на добитокот од страна на млекопроизводителите како и во 
млечната индустрија; 

 

5. Кандидатката,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирала 
мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат 
нејзината креативност, како и сеопфатно познавање на предметот на 
истражување, 

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

изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантката 
располага со потребните знаења од областа на науката за добиточната храна 
и млекото; 

7. Со изработената Докторска дисертација, кандидатот м-р Иљмије Власаку 
комплетно одговорила на поставените цели и задачи зацртани при 
дефинирањето на истата; 

 
8. 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 (6,4%), а и врз 
основа на нашите сознанија, трудот не претставува плагијат; 

 
9. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантката  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 Иљмије Власаку со особена чест и задоволство, на 
Наставно-научниот  совет  на Факултетот  за  биотехнички науки – Битола му 

 

П Р Е Д Л А Г А 

1. Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 
,,Влијанието на хранливите состојкиврз антиоксидативната активност 
во добиточната храна и млекото’’одкандидатот м-р Иљмије Власаку; 

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 

дисертацијa. 
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Комисија за оценка на докторската дисертација: 

 

1. Ред. проф. д-р Џулијана Томовска, ментор, 
Факултет за биотехнички науки 
Универзитет,,Св. Климент Охридски,, - Битола 
 
2. Ред. проф. (во пензија) д-р Митре Стојановски, член, 
Факултет за биотехнички науки 
Универзитет,,Св. Климент Охридски,, - Битола 
 
3. Ред. проф.(во пензија) д-р Мирјана Менковска,член, 
Институтот за сточарство, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј “ – Скопје 
 
4. Ред. проф. д-р Стефче Пресилски, член, 
Факултет за биотехнички науки 
Универзитет,,Св. Климент Охридски,, - Битола 
 
5. Вон. проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска,член, 
Факултет за биотехнички науки 
Универзитет,,Св. Климент Охридски,, - Битола 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ 
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Снежана Петреска 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола 
бр. 02-553/3 од 20.11.2018 година бевме определени за членови на комисијата за 
оценка и одбрана на докторската дисертација со наслов “ЛИДЕРСКИТЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ НА ДИРЕКТОРОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕ 
КВАЛИТЕТ ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ” кандидатката м-р Снежанa Петреска. 

Врз основа на извршениот преглед и деталната анализа на докторската 
дисертација, како и на извештајот од „Плагијати“ дека е трудот оригинално дело на 
авторот, Комисијата во состав: проф. д-р Добри Петровски, проф. д-р Драган 
Груевски, проф. д-р Методија Стојановски, проф. д-р Јове Димитрија Талевски и 
проф.д-р Љупчо Кеверески, го поднесува следниов 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
Биографија 
 

М-р Снежана Петреска е родена во 1976 година во Скопје. Основно и средно 
образование завршува во Скопје. Високо образование завршува во Скопје на 
Педагошкиот факултет, на групата предучилишно образование а потоаи на 
одделенска настава. Магистрира на Универзитетот за туризам и менаџмен во 
Скопје – факултот  за менаџмент на човечки ресурси во Скопје во  2014 година. 
Има положен испит за директор на основно училиште во 2011 год. Својата работна 
кариера ја започнува во 2001 год како воспитувач во–О.У„Димо Хаџи Димов„ 
Влае- Скопје, а потоа  професионално се надоградува и работи како одделенски 
наставник. Во своето работење како одделенски наставник, во планирањето, 
подготвувањето и реализирањето на наставата покажува исклучителен ангажман. 
Нејзината  основната замисла е да го пренесе своето знаење кај учениците и со тоа 
да ги направи побогати со знаење. Резултатите од работата со учениците се 
потврдени со дипломи и награди. Меѓувремено е и  Асистент на проектот за            
„ Инклузија на деца со посебни потреби”. Активно се вклучува и в внатрешното 
работење во училиштето со што активности зема и во Училишниот одбор како 
Председател на Училишен Одбор во О.У.Св.„Климент Охридски„ Бутел- Скопје. 
При тоа учествува во изготвување на програма за работење со Училишниот  Одбор 
и изготвување на наставни програми  планови наменети за предучилишна и 
одделенска настава. Од  2011год до 2018год работи. –како директор во ООУ„Ацо 
Шопов“-Скопје и потоа повторно се враќа да работи со ученици ширејки ја својата 
позитивна енергија  во  ООУ Св. „Климент Охридски“ во Скопје . Меѓувремено таа 
е многу активна на професионален план. Има активности во повеќе подрачја на 
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работа, и тоа:, наставни планови и програми , работа на проекти (на пр., Активна 
настава – интерактивно учење, Чекор по чекор до критичко мислење, УСАИД – 
Проект за основно образование, УНИЦЕФ – Математика со размислување во 
почетните одделенија, Јакнење на меѓуетничката интеграција во соработка со 
општините и др.); присуство на семинари реализирани од домашни и странски 
експерти (теми: „Оценување на работата на наставниците од основните училишта“, 
„Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа во училиштата“, 
„Интерактивна настава преку дадена тема“, „Оценување на интерактивна настава“, 
„Модел на интегриран курикулум“, „Тимска работа“, „Соработка со родители“, 
„Користење на современи техники за учење“, „Социјална правда“,, „Запознавање 
со процесите на самоевалвација и развојно планирање“ и др.);стручно усовршување 
на воспитно-образовниот кадар во основните и средните училишта во Република 
Македонија (теми: „Планирање на наставата во одделение“, „Изработување на 
тестови на знаење„Современи техники на учење“, „Проверување и оценување на 
постигнувањата на учениците“, , „Настава по математика на 21-от век“, 
„Формативно оценување“, „Сумативно оценување“, „Примена на ИКТ во наставата 
“, „Интеркултурно образование“ и др.) истражувања (на пр., за наставните 
програми во  одделенсканастава). 

Ги има посетено обуките за: работење на Училишниот Одбор, Обука за 
правата и обврските на членовите на Училишниот Одбор-Членови од Средно 
Медицинско Училиште под раководство на USAID , Семинар за Интерактивна 
настава , Граѓанско образование, , Проект за модернизација на образование на 
програмата за англиски јазик,Обука за Животни вештини- како воведување на нов 
предмет, Обука за користење на образовниот софтвер„Тул Кид„ Обука за примена 
на современи приоди во наставата по математика и по запознавање на околината во 
одденленска настава- USAID,Обука за образовниот софтвер GCOMPRIS за 
одделенска настава при користење на ИКТ во наставата – USAID,Откривањена 
работата на надарени и талентирани ученици, Учество за обука промен на 
списанија за деца во воспитно-образовниот процес, Меѓународен семинар –
Женското луидерство меѓу семејството и професијата,,  

Работи  во областа на науката и образованието и објавува  резултати од свои 
истражувања во форма на статии како и и учетвува на научни конференции 

Позначајни објавени трудови и се: 
-  Улогата на образованиетоврз развојот на човечкиот потенцијал во јавниот 

сектор – издадено во ICONBEST- УТМС Скопје 
- Влијанието на реформите врз квалитетот на образованието издадено во 

ICONBEST- УТМС Скопје 
- Комуникацијата имотивацијата на вработените во ООУ ,,Ацо Шопов,, Скпје  

издадено во  Педагошка ревија на Педагошкиот факултет Св. “ Климент 
Охридски “” - Скопје 

- Реформите ивалитетот на едукација во списанието Internacional Jounrnal of 
edukationteacher – Педагошки Факултет Св.” Климент Охридски “– Битола  

- Управување со човечките ресурси и познавањето на менаџментот во 
списанието- Internacional Jounrnal of edukationteacher – Педагошки Факултет 
Св.” Климент Охридски “– Битола  
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- Лидерските компетенции на директорот во функција на остварување квалитет 
во вопитно образовната работа во основнотообразование -– издадено во 
ICONBEST- УТМС Скопје 

Кандидатката м-р Снежана Петреска била и промотер и рецезент на дел од  
книгите  

1. Крај Девет Гори од м-р Крсте Велески 
2. Вистината и методите на разбирањето од Бранко  Коцески 
3. Вистината и методите на разбирањето  втор дел од Бранко Коцески  
4. Прирачник по македонски јазик за  прво одделение од Љубица Севдинска 

и Лилјана Атанасова 
5. Распеана букварка ,Весело читање, Јазични игри 

 
 
1. Структура на трудот 
 

Приложениот труд “ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА 
ДИРЕКТОРОТ ВО ФУНКЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО 
ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 
кандидатката м-р Снежана Петреска ги содржи сите технички карактеристики на 
докторска дисертација. Структурата на трудот содржи четири дела, и тоа: 
I.Теоретски аспекти на проблемот на истражувањето, II.Методолошки пристап кон 
истражувањето, III.Интрепретација на резултатите од истражувањето, IV.Заклучни 
согледувања и препораки, дополнет со прилози и користена литература. 

 
2. Анализа на содржината на трудот 

 
Во првиот дел, Теоретски аспекти на проблемот на истражувањето, 

кандидатката дава преглед на лидерските компетенции на директорот во функција 
на остварување квалитет во воспитно образовната работа во основното 
образование. Целините се во согласност со проблематиката која во некои делови 
научно и стручно се  истражува и се објаснува, за веродостојно сфаќање на улогата 
на лидерот со високи перформанси во училиштата. Во теоретскиот приод кон 
истражувањето,  фокусот  е  ставен  на  научно прифатени теории засновани на 
различни аспекти на проучување за користените концепции на 
лидерството,особено оние концепции што се засноваат на изграденоста на 
вредносниот систем на лидерите. 

Содржината е концептирана на начин со кој постапно се доаѓа до 
осознавање на лидерот, неговите карактеристики, функции, стилови, улогата која ја 
има лидерот врз функционирањето и развојот на организацијата, а на крајот се 
перципира модел на лидер со високи перформанси карактеристичен за личност со 
чие водење се гради високо ефективна организација. 
Лидерството е една од најтешките области на општествените науки за 
истражување. Повеќето научници се сложуваат со поимањето дека лидерството во 
себе вклучува и администрирање и управување. Лидерството се поврзува со 
демократијата, правичноста,партиципациско одлучување. Според некои сфаќања, 
лидерството не е принудно донесување на одлуки, правила или градење политика. 
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На лидерството силно влијаат персонални и организациони фактори како и 
фактори на окружувањето.Треба да се напомене дека лидерството започнува и 
завршува со луѓето: со нивните аспирации, чувства, мотивации и начинот на кој 
комуницираат. Познавањето на сопствените слабости е дел од доброто лидерство 

Лидерството претставува динамичен процес во работењето на групата, 
пришто еден поединец влијае врз останатите членови на групата да се чувствуваат 
подготвени и одговорни во достигнувањето на целите и исполнувањето на задачите 
на групата. 

Кандидатката укажува дека под лидерство се подразбира водење на другите 
со влијание-изграден авторитет и личен пример, „одење пред нив“, и нивно 
помагање да се постигне успех.  Неопходноста од лидерство е последица од 
динамичниот развој на денешното човечко општество кое го карактеризираат брзи, 
многубројни и турбулентни промени, како во микро така и во макро околината. 
Кандидатката м –р Снежана Петреска става акцент на ова турбулентно време дека 
бара лидерство што преферира високи перформанси во чија комплексност, 
парадоксално се испреплетува мешавина на одлична индивидуална скромност, 
професионална сила и харизматична привлечност. Во овој дел, кандидатката прави 
краток осврт на теориите кои од различен аспект, aво зависност од приоритетот на 
основите и варијабилите, го отсликуваат лидерството секоја на свој единствен 
начин при што се доаѓа до осознавање на различните видувања и се согледуваат 
заедничките елементи сублимирани од изнесените теории. Како посебна целина, во 
првиот дел, се презентирани стиловите на лидерството и нивното влијание врз 
градењето на перформансите на водењето во организациите и методите насочени 
кон остварување на целите на организациите. 

Во овој дел, кандидатката дава преглед на дел од најзначајните теоретски 
сознанија за првите истражувања на лидерството кои се насочени кон проучување 
на успешноста на лидерот, во зависност од личните карактеристики на лидерот. 
Проучувањето на лидерството, преку овие варијабили на личните карактеристики, 
поаѓа од претпоставка дека некои луѓе поседуваат одредени особини, одредени 
карактеристики, а кои другите луѓе ги немаат, овие карактеристики кои ги 
поседуваат тие ги прави да бидат ,,по природа лидери“. Многубројните 
истражувања, што биле насочени кон утврдување, откривање наквалитетите што ги 
поседуваат лидерите, покажале дека не постои силна корелативна зависност помеѓу 
личните карактеристики на лидерот и успешниот лидер. Имено, истражувањата 
покажале разновидност во личните карактеристикишто ги имаат лидерите со 
високи перформанси, способноста да се биде лидер не е генетски предодредена, 
значи ,,лидерот не се раѓа, туку се создава“ (Аџиќ,2007). 
Карактеристики кон кои најпрво била насочена опсервацијата кандидатката ги 
истакнува следниве: 
- физичките карактеристики на лидерот (изглед, години на старост, висина); 
- карактерот на личноста (самодоверба, емоционална стабилност); 
- способности на лидерот (интелигенција, креативност, комуникација и сл.).  

Кандидатката укажува дека наведените карактеристики претставуваат само 
услов дека една личност, доколку повеќе или помалку ги поседува овие 
карактеристики, има веројатност да биде успешен лидер, но ова не е и гаранција 
дека ќе се оствари успешноста само врз основа на тоа што личноста ги поседува 
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наведените карактеристики. Ова произлегува од таму што лидерот во одредена 
ситуација може да биде успешен, а во друга ситуација неуспешен. Кандидатката  
заклучува  дека успехот на лидерот не зависи само од личните карактеристики 
туку зависии од ситуацијата во која дејствува лидерот. 

Кандидатката м-р Снежана Петреска укажува дека лидерството е едно од 
најзначајните аспекти во управувањето. Способноста за успешното лидерство вели 
дека е една важна карактеристика која треба да ја поседува секој, без оглед на тоа 
која организација ја води. Суштината на лидерството е следбеништвото. Со други 
зборови, подготвеноста на луѓето да следат некого е она што некоја личност ја 
прават лидер. Тоа е една од менаџерските функции насочена да се води тоа што 
треба да се работи. Со успешното извршување на оваа функција, секој директор на 
училиште создава амбиент или клима за работа, како „здрава почва која ќе даде 
зрели плодови“. Денес, на директорот на училиштето му се проширени правата, но 
со тоа се зголемени ризикот и одговорноста. 

Осознавањето дека не може да се постави една универзална теорија за 
лидерството, што би била заснована на личните карактеристики на лидерот, 
вниманието на истражувачите се насочува кон друга варијабила, а тоа е 
однесувањето на лидерот, односно се анализираат активностите и работите што ги 
извршуваат успешните лидери. 

Кандидатката м-р Снежана Петреска во делот за моќта укажува дека е од 
голема важност да се влијае врз однесувањето на другите, односно моќта е 
способност да се распоредат човечките, информациските иматеријалните ресурси. 
Ова способност е неопходна за квалитетно извршувањена одредени активности 
потребни за постигнување на поставената цел на организацијата. Инструктивниот 
начин на разгледување на моќта, подразбира разликувањепомеѓу следново: 

- над моќ - способност за доминација; 
- да моќ - способност да се дејствува слободно и 
- од моќ - способност за отпор на барањата од другите . 
 

        Во вториот дел, Методолошки пристап кон истражувањето, дадени се: појавата, 
предметот и проблемот на истражувањето, дефинирањето на основните поими на 
предметот на истражувањето, видот, целта, задачите и оправданоста на 
истражувањето, популацијата, методите, постапките и инструментите за 
истражувањето, како и хипотетската рамка (главна хипотеза и посебни 
хипотези).Главната хипотеза на ова истражување е: Ако се воспостави модел на 
лидер со високи перформанси за директори на училишта, а под претпоставка дека 
кај нив постои став и желба за нивно постигнување преку перманентно стручно 
усовршување, тогаш ќе се подобри работата на училиштето и квалитетот на 
реализираната настава.  

Во денешно време, се наметнува потреба од поинаков пристап на  лидерство 
кај директорите во училиштата. Оттаму, произлегува и појавата што се 
истражуваво докторскиот труд, а тоа е: Лидерство на директорите во училиштата. 
Станува збор за едно широко поле на истражување кое може да се третира од 
многу различни аспекти. 
Во рамките на наведената појава, односно полето на истражување, како проблем 
што се истражува е недоволно поседување на определени високи перформанси кај 
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директорите во училиштата, односно недоволно стручно усовршување во текот на 
извршувањето на својата функција, кое за последица има недоволно висок квалитет 
при менаџирањето во училиштата, односно намален квалитет на наставата. 

Според предходно изнесеното, како предмет на истражување e 
„Моделирање на лидер со високи перформанси кај директорите на училиштата“. 
Всушност, проблемот штосе истражува, во овој докторски труд е: Недоволно 
поседување на определени високи перформанси кај директорите во училиштата, 
односно недоволно стручно усовршување во текот на извршувањето на својата 
функција. 

Избраните техники за истражување се во согласност со научно 
истражувачките методи и  поставените задачи. Во истражувањето како техника, се 
користи анкетирање, а за нејзино спроведување се користи подготвен инструмент 
за таа цел (анкетен прашалник со скала на ставови). 

Како примерок на истражувањето, спроведени се и користени се примероци 
од 20 испитаници директори-лидери на основни и средни училишта, 30 стручни 
соработници и 200 наставници на територијата на Р. Македонија. Анкетата е 
анонимна, а воедно содржи 36 прашања од затворен тип. 

Освен основната цел на истражувањето, за која сметаме дека е во целост е  
остварена, од спроведеното истражување можеме да заклучиме дека и 
перформансите, во голема мера, влијаат врз управувачките структури во 
образованието. Директорот, како носител на голем дел од одговорноста за 
приспособување на училиштето со кое управува за промени, има тешка и 
одговорна задача, а за чие остварување му е неопходна поддршка од внатре, во 
училиштето, но и од сите структури во државата, посебно институциите од 
образованието. Спроведеното истражување во целост покажа дека директорот, како 
лидер во образовните институции, ја носи одговорноста за иницирање и за 
имплементирање на методи и техники за успешно водење на училиштето.  

На овој предизвик, директорот во никој случај не би можел да одговори без 
соработката со останатите субјекти во образовниот процес, на прво место 
соработката со вработените во институцијата со која управува. Кандидатката м_р 
Снежана Петреска вели дека успешен е оној директор кој ќе успее да создаде 
комплементарен тим со чувство за соединети разлики, разлики кои кога се 
обединети си ги надополнуваат слабостите. Сите овие моменти уште еднаш 
потврдуваат дека професијата директор е одговорна и ниту малку едноставна 
професија. Директорот и лично и професионално треба да поседува високи 
перформанси. Професијата директор, како и сите други професии, бара 
извршување на конкретна дејност во вид на специјалност од страна на поединци, 
оспособени за таа дејност. Ова зборува за фактот дека професијата директор 
вклучува специјалност, дејност подложна на постојани промени и усовршувања, 
што дава едно поинакво светло на основната едукација на менаџерите, но и на 
потребите од постојано доедуцирање. Она што како специјалност го има 
директорот и неговите перформанси, постојано треба да се надградуваат. Само така 
ќе одговори на сложените задачи што се дел од неговата работа. Во текот на целиот 
наш живот, ние постојано учиме и се надоградуваме себеси. Стекнуваме формално 
и неформално образование и вештини. Зошто го правиме сето тоа? Пред сѐ, затоа 
што се надеваме дека еден ден сето тоа ќе ни биде од полза. Доаѓаме до периодот 
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кога директорите кои завршиле високо образование се наоѓаат на крстопатот на 
којшто теба да се одлучат по кој пат ќе продолжат понатаму, односно во која 
област ќе се доообразуваат и специјализираат. 

Лидерство со перформанси треба да биде дел од неговата основна едукација 
за успешно да ги оствари сите улоги коишто се дел од неговата 
професија.Образовниот систем, во нашата земја и пошироко,треба да создава 
компетентна работна сила, според потребите на пазарот на трудот, индивидуалните 
потреби на граѓаните и потребите на државата. Истражувањето што е спроведено, 
во овој труд, постави повеќе варијабли кои недвосмислено укажуваат на 
поврзаноста на климата и организациското учење во развивањето на 
перформансите во функција на зголемување на ефикасноста воработата на 
директорите. 

Во согласност со интрепретацијата на резултатите од истражувањето, 
кандидатката м-р Снежана Петресска, во четвртиот дел, прави заклучни 
согледувања и нуди листа на препораки за кои има реални услови да се 
реализираат во основните училишта на Република Македонија со изготвување на 
соодветен план.. Резултатите од трудов, можат да бидат искористени за 
унапредување на училиштата во кои е спроведено истражувањето, но секако и во 
секое друго училиште каде што има потреба од унапредување на работата, особено 
со поглед на моделирање на лидерство со високи перформанси. Лидерот треба да 
биде еден вид ментор и ако е потребно, дури и обучувач на другите вработени за да 
се овозможи спроведување на инструментите. Лидерот може да им помогне на 
останатите да ги координираат потребите во училиштето со потребите за лична 
надградба и за развој. Директорот знае што е можно и дозволено во самото 
училиште. 

 
3. Оценка и предлог за трудот 

 
Приложениот ракопис претставува оригинален труд на кандидатот и по 

својата структура, содржина и добиените научни сознанија во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација. 

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

 
Трудот ”ЛИДЕРСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ДИРЕКТОРОТ ВО 

ФУНКЦИЈА НА ОСТВАРУВАЊЕ КВАЛИТЕТ ВО ВОСПИТНО ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”претставува значаен придонес  за  да 
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ја зајакне одговорноста на лидерите т.е директорите во основните училишта и да го 
подобри нивниот развој со што ќе овозможи остварување на повисок квалитет во 
воспитно- образовната работа во основното образование. 

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

 
 
 

   Комисија: 
 
проф. д-р Добри Петровски  

проф. д-р Драган Груевски  

проф. д-р Методија Стојановски  

         проф. д-р Јове Димитрија Талевски 

         проф.д-р Љупчо Кеверески  
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Р Е Ф Е Р А Т 
за избор на наставник во научните области “Дипломатија (50705) и 

Политички науки (50700)” на Правен факултет – Кичево при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 

 
Врз основа на член 110 став 1 точка 21, а во врска со член 173, член 164, член 
165 и член 166 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ, 
бр. 82/2018), и член 29 од Правилникот за единствените критериуми и постапка 
за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот “Св. Климент Охридски”–Битола, Наставно-научниот совет 
на Правниот факултет во Кичево на седницата одржана на ден 03.12.2018 
година, со Одлука бр. 02678/4 од 03.12.2018 формира Рецензентска комисија 
за избор на Наставник на Правен факултет-Кичево во сите наставно-научни 
звања од научните области “Дипломатија (50705) и Политички науки 
(50700)”– еден извршител за време од 5 (пет) години, во следниот состав: 
 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски – претседател, 
 

2. Проф. д-р Илија Тодоровски – член, 
 

3. Проф. д-р Горан Илиќ – член. 
Членовите на Комисијата, уважувајќи ја одлуката на Наставно-научниот совет, 
свесни за укажаната чест, одговорно, сериозно и со целосно внимание ги 
разгледаа добиените документи и материјали од спроведениот конкурс, и го 
подготвија следниот: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
Врз основа на презентираната документација констатирано е дека на 
распишаниот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
научните области “Дипломатија (50705) и Политички науки (50700)” 
објавен на ден 06.11.2018 во дневните весници Нова Македонија и Лајм, се 
пријави само 1 (еден) кандидат, а тоа е д-р Елена Тиловска-Кечеџи, 
наставник со звањето доцент на Правниот факултет- Кичево. 

Биографски податоци за доц. д-р Елена Тиловска-Кечеџи 

Д-р Елена Тиловска-Кечеџи е родена на 26/07/1980 година во Битола. 
Основното образование го завршува со одличен успех во Битола, додека 
средното образование го започнува во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола 
каде ги завршува со одличен успех прва и втора година. Остатокот од средното 
образование го продолжува и завршува во Соединетите Американски Држави, 
во средното училиште Cicero-North Syracuse High School, Syracuse, New York, во 
периодот од 1996 до 1997 година со одличен успех. Своето образование го 
продолжува на факултетот The American College of Thessaloniki – „ANATOLIА“, 
во Солун, Грција, во периодот од 1997 до 2001 година, и се стекнува со 
Диплома по Историја и Меѓународни односи, со специјализација во 
надворешни односи и меѓународни односи.                                                       

Заради продлабочување на стручните и научните сознанија од областа на 
меѓународните односи и дипломатијата во 2003 година се запишува на 
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последипломски студии на Меѓународниот Универзитет „Schiller International 
University“, во Париз, Франција. Магистерските студии ги завршува во рекорден 
период и во мај 2004 година се стекнува со научен степен Магистер по 
Меѓународни односи и дипломатија. На 25/9/2012 година на Институт за 
социолошки и политичко-правни истражувања при Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“- Скопје успешно ја одбранува докторската дисертација со што се 
стекнува со научен степен – Доктор на политички науки. 

Наставно-образовна дејност 

Д-р Елена Тиловска-Кечеџи е вработена на 14/10/2008 година со одлука од 
страна на Правен факултет - Кичево како асистент по група предмети од 
областа на политичките и правните науки. Aнгажирана е на предметите 
Маѓународно јавно право, Политички системи, Локална самоуправа и Уставно 
право на првиот циклус на студии на Правниот факултет – Кичево. Преку овој 
ангажман се стекнува со неопходното искуство и знаење за понатамошно 
извршување и реализација на наставно-образовната и истражувачката дејност. 
Од 2013 година работи како доцент на Правниот Факултет-Кичево со 
дисперзирани студии во Битола и Стуга. Ангажирана е на предметите Наука за 
политика, Уставно право, Право на Европска Унија, Локална Самоуправа, 
Цивилно општество на прв циклус студии. На втор циклус студии ангажирана е 
на предметите Меѓународни организации и Политички партии и интересни 
групи. Искуството и посветеноста во наставната дејност и подготвување на 
наставен и научно-истражувачки подмладок се видиливи и од позитивната 
самоевалуација. 

Научно–истражувачка и стручно–апликативна активност 
Покрај во наставно-образовната дејност, д-р Елена Тиловска-Кечеџи активно е 
вклучена и во научно-истражувачката дејност, преку учество на голем број 
домашни и меѓународни конференции, конгреси и семинари. 
 
Листа на објавени научни рецензирани трудови во референтна научна 
публикација во периодот 2008-2013 
 
 М-р. Елена Тиловска-Кечеџи. Македонија буре барут на денешницата. 

Ирис-Принт, Струга. 2008 (ISBN: 978-608-207-005-6) 
 М-р. Елена Тиловска-Кечеџи. Европската Унија како меѓународна 

организација и нејзините односи со Македонија, презентирано преку 
процесот за асоцијација и стабилизација. Ирис-Принт, 
Стуга.2008.(978-608-207-004-9) 

 М-р Елена Тиловска-Кечеџи, Д-р Константин Петковски. Некои аспекти на 
лидерството во политичките партии. Ирис-Принт, Струга 
2007.(978-608-207-003-2) 

 М-р Е. Тиловска-Кечеџи, м-р Е. Темелковска. Прекршување на човековите 
права и Меѓународниот кривичен суд. Годишник “Хоризинти”2009. 

 М-р. Е. Темелковска, м-р. Е. Тиловска-Кечеџи. Република Македонија во 
Европа или во западен Балакан. Годишник “Хоризинти”2009.  
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 Eлена Темелковска. Елена Тиловска-Кечеџи. “The Social dimension of the 
enviromental policy with an emphasis on sustainable development ”. Union of 
Scientists in Bulgaria, Plovdiv. 2009. 

 М-р. Елена Тиловска-Кечеџи. Превентивната дипломатија на НАТО во 
Македонија. Годишник “Хоризинти”2010.(Година VI бр. 6) 

 М-р. Е. Тиловска-Кечеџи, М-р Е. Темелковска-Аневска. „Интегрирањето на 
Западниот Балкан во Европската Унија„ Меѓународно списание 
„Хоризонти„ - Универзитет „Св. Климент Охридски„ (Година VII, бр 7). 
2011 

 М-р. Е. Темелковска-Аневска, М-р. Е. Тиловска-Кечеџи. „Португалија и 
Шпанија – од изолација до европска интеграциј„. Меѓународно списание 
„Хоризонти„ - Универзитет „Св. Климент Охридски„ (Година VII, бр 
7).2011 

 М-р. Елена Тиловска-Кечеџи. „Неспособноста на Заедничката Надворешна 
и Безбедносна Политика да се справи со кризата во Босна и Херцеговина и 
инволвираноста од Западно Европската Унија„. Годишник на Правниот 
факултет во Кичево. Универзитет „Св. Климент Охридски„ Издание бр. 1, 
2011г. 

 М-р. Елена Тиловска-Кечеџи. „Процесите на интегрирање на Република 
Македонија во  ЕУ„. Вовед во правото на ЕУ. Доц. Д-р. Горан Илиќ. 
Универзитет „Св. Климент Охридски„  Правен факултет-Кичево, 2011. 

 М-р. Е. Тиловска-Кечеџи, М-р. Е. Темелковска. „Children Affected by armed 
conflict”. Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 
series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XIII, ISSN 1311-9192 -2011 

 М-р. Е. Темелковска, М-р. Е. Тиловска-Кечеџи. “EU Enlargement and social 
standards”. Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, 
series B. Natural Sciences and Humanities, Vol. XIII, ISSN 1311-9192 -2011 

 Д-р. Елена Тиловска-Кечеџи. „Европската Унија подготвена за ново 
проширување или не?„. Годишник на Правниот факултет во Кичево. 
Универзитет „Св. Климент Охридски„ Издание бр. 2, 2013 г.  

 PhD. Elena Tilovska-Kechegi. “The European Union, an international 
organization or a state?”. Horizons International Scientific Magazine Series A 
Social Sciences and Humanities. Year IX, Volume 10, Bitola, May 2013 Indexed 
in EBSCO database 

 Elena Tilovska-Kechegi. “Ohrid Framework Agreement - a model for Conflict 
resolution”. International Scientific Conference “The Balkans between Past and 
Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration” 5-8 June 
2013 Program commitеe consists of 11 countries.  

 
Листа на објавени научни рецензирани трудови во референтна научна 
публикација во периодот 2013-2018 
 
 PhD Elena Tilovska-Kechedzi. PhD ELizabeta Tosheva. “The Future of the 

European Union: Managing Globalization”. International Conference of Young 
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Scientist “Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv” 
series C, National Sciences and Humanities, Vol. XVI, ISSN 1311-9192 13-15 
June 2013. 

 PhD Elizabeta Tosheva, PhD Elena Tilovska-Kechedzi. “Institutions and 
economic growth”. International Conference of Young Scientist “Scientific 
Research of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv” series C, National 
Science and Humanities, Vol. XVI, ISSN 1311-9192 13-15 June 2013. 

 PhD Elena Tilovska-Kechedzi and PhD Elizabeta Tosheva. “Political and 
Economic Effects of the New Regionalism: Presented Through the European 
Union”. Зборник на трудови 2014. First International Scientific Conference 
Social Change in the Global World. University Stip. Програмски одбор се 
состои од 17 земји 

 Elena Tilovska- Kecedzi. “The European Union as a Global Actor presented 
through its Foreign Policy”. Зборник на трудови 2015. Second International 
Conference Social Change in the Global World. University Stip. Програмски 
одбор се состои од 17 земји 

 Elena Tilovska-Kechedzi. “Religion, Terrorism and World Politics”. Зборник на 
трудови 2016. Third International Conference Social Change in the Global 
World. University Stip. Програмски одбор се состои од 17 земји 

 Elizabeta Tosheva, Elena Tilovska-Kechegi. “Interlinking education, innovation 
and enterprenuarship”. Third International Conference Education across borders. 
Conference proceedings. University “St. Kliment Ohridski” Bitola 6-7 Oct. 2016 

 Ph.D. Angelina Stanojoska, Ph. D. Elena Tilovska-Kechegi, Ph. D. Mirjana 
Ristovska. “In the Lаbyrinth of Pain There is no Such Thing as Selected Victims: 
The Evolution of Trafficking in Human Beings’ Definition”. Journal of Easter - 
European Criminal Law, Faculty of Law, University of Timisoara. No. 2 - 2016 
3rd year. The journal is indexed in databases SSRN, EBSCO, HeinOnline.  

 Elena Tilovska-Kechedji. “The Refugee Crisis Affecting EU Foreign and 
Security Policy”. IJASOS - International E-Journal of Advances in Social 
Sciences Volume II - Issue 4 April, 2016  The Journal is indexed in: OpenAIRE, 
Google Scholar, ResearchBib Academic Resource Index, Microsoft Academic, 
Scilit Database, Research gate. Conference Proceedings cited in Thomson 
Reuters database 

 PhD Elena Tilovska-Kechedji. “International Law Influencing European law in 
the case of Human Rights”. Annals of the West University of Timissoara Law 
Series Nr. 1/2017 Indexed in HeinOnline and EBSCO  

 Elena Tilovska-Kechedji. “A Migrant is a Human Being too” Zbornik radova. 
International Scientific Conference Freedom, Security: The Right to Privacy. 
Novi Sad 2017. Program board consists of 13 countries 

 Angelina Stanojoska PhD, Julija Jurtoska MSc, Elena Tilovska-Kechegi PhD, 
Mirjana Ristovska PhD. “Lives in a Pocket: In the Labyrinth of Smuggling of 
Migrants Business along the Balkan Route in Times of “Closed Doors””. 
Balkanska Migrantska ruta: izmedzu politike prava I bezbednosti. Beograd 2017. 
Издавачки совет од три земји 
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 Elena Tilovska-Kechedji PhD. “European Public Prosecutor’s Office: To be or 
not to be?”  Journal of Eastern European Criminal Law No. 2, 2017 The Journal 
is indexed in databases: SSRN, EBSCO, HeinOnline  

 Darko Dimovski, Ivan Ilić, Elena Tilovska-Kechedji. “Primena Medjunarodnih 
Standarda o Pravu na Besplatnu Pravnu Pomoć”. Rad je realizovan u okviru 
projekta br. 17906 Ministerstva za prosvetu, nauku I tehnoloski razvoj Republike 
Srbije. Regionalna Naucna Konferencija Besplatna Pravna Pomoc. Beograd, 
2017. 

 Ivona Shushak, Elena Tilovska-Kechegi. “Family and Juvenile Delinquency”. 
Knowledge - International Journal Vol.20.2 Skopje, December 2017. Global 
Impact & Quality Factor 1.322 Cited in EBSCO host database.  

 Elena Tilovska-Kechedji, Ivona Susak, Valentina Stefanovski. “The Balkan 
Route: A never ending tragic story”.  Knowledge - International Journal Vol. 20. 
3 Bansko, December, 2017. Global Impact & Quality Factor 1.322 Cited in 
EBSCO host database. 

 Elena Tilovska - Kechedji. “Israeli-Palestinian relations: Waging for Peace or 
Lost Desperately”. IJASOS- International e-Journal of Advances in Social 
Sciences. Vol 4, issue 10 April, 2018. The Journal is indexed in: OpenAIRE, 
Google Scholar, ResearchBib Academic Resource Index, Microsoft Academic, 
Scilit Database, Research gate. Conference proceedings indexed in Thomson 
Reuters  

 Elena Tilovska-Kechedji. “Migrants and terrorism: A link or misconception”. 
Journal of Advanced Research in Social Sciences and Humanities. Vol;. 3 Issue 2 
(59-67) DOI: https://dx.doi.org/10.26500/JARSSH-03-2018-0203  

 Elena Tilovska - Kechedji. “US and Russian Diplomacy in the Middle East: 
Individual interests or future collaboration and what about the EU?”. Proceedings 
of IBAD 2018 - 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and 
Social Sciences, July 9-11, 2018 Skopje, Macedonia.  

 Elena Tilovska-Kechedji Phd, Milica Kolakovic-Bojovic PhD, Veljko Turanjanin 
PhD. “EU New Strategic Policies Towards The Western Balkans: Hope For the 
Future or Endless Postponement”. Conference Proceedings Volume I, 
International Scientific Conference “Towards a better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”. Faculty of Law, University St. 
Kliment Ohridski Bitola 2018. International Programme Committee consists of 
17 countries. 

 Milica Kolakovic-Bojovic PhD, Veljko Turanjanin PhD, Elena 
Tilovska-Kechedji PhD. “Support to Victims of Crime: EU Standards and 
Challenges In Serbia”. Conference Proceedings Volume I, International Scientific 
Conference “Towards a better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development”. Faculty of Law, University St. Kliment Ohridski 
Bitola 2018. International Programme Committee consists of 17 countries. 

 Elena Tilovska - Kechedji. “Protecting the Rights of Children in the Immigration 
Movements”. Zbornik radova. Medzunarodni naucni tematski skup “Pravda po 
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meri deteta” 6-7 juni 2018 Palić, Serbia. Programme committee consists of 10 
countries 

 Ph.D. Elena Tilovska- Kechedji Ph.D. Darian Rakitovan. “The Digital World 
Affecting Children Rights and the Affects of Internet Governance”. Journal of 
Eastern -European Criminal Law No. 1/ 2018 The Journal is Indexed in Database 
SSRN, EBSCO, HeinOnline. 

 Elena Tilovska-Kechedji. “The European Court of Human Rights Efficiency on 
Protection on Migrant Rights”. Srpsko Udruzenje za Krivicnopravnu Teoriju I 
Praksu. Organizacija pravosudza I efikasnost sudske zastite (Evropski Standardi I 
stanje u Srbiji) Krivicnopravni aspekt LVIII Redovno godisnje savetovanje 
udruzenja. Zlatibor, septembar 2018.  

 Ph.D. Elena Tilovska-Kechedji Ph.D. Darian Rakitovan Ph.D. Milica Kolakovic 
Bojovic. “Digital Diplomacy in the Changing World”. International Scientific 
Conference Security, Political and Legal Challenges of Modern World. 
Conference Proceedings Vol. I. 19-21 Oct. 2018 University “St. Kliment 
Ohridski” Bitola and Hanns Seidel Stiftung. Scientific board consists 9 countries. 

 Milica Kolakovic-Bojovic, Elena Tilovska-kechegi. “The Uniform Application of 
Law - EU Standards and Challenges in Serbia”. Yearbook Human rights 
protection From Unlawfulness to Legality No. 1 Novi Sad, 2018 Scientific board 
consists of 10 countries 

 Elena Tilovska-Kechedji, Darian Rakitovan. “The European Union Humanitarian 
Diplomacy used as a soft power in the Middle East and Turkey”. Zbornik 
Instituta za kriminoloska I socioloska istrazivanja Godina XXXVII/ 2018 Broj. 2  
 

Меѓународни конференции и конгреси 2008 -2018 
 

 International Scientific Conference “International Promotion of Higher Education 
experiences and challenges - Budapest” 23-24 Маrch 2009 

 International Conference of Young Scientist “Scientific Research of the Union of 
Scientists in Bulgaria - Plovdiv” June 2013. 

 International Scientific Conference “The Balkans between Past and Future: 
Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic Integration” Ohrid, Macedonia 
5-8 June 2013  

 First International Scientific Conference Social Change in the Global World. 
University Stip. Macedonia 11-13 Sept. 2014 

 Second International Conference Social Change in the Global World. University 
Stip. Macedonia 3-4 Sept. 2015 

 Third International Conference Social Change in the Global World. University 
Stip. Macedonia 1-2 Sept. 2016 

 International Conference “Education and Research Across Time and Space”. 
Faculty of Education University St. Kliment Ohridski Bitola, Macedonia 6-7 Oct. 
2016 

 3rd International Conference on Education and Social Sciences 8-10 February, 
2016 Istanbul, Turkey 
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 International Biennial Conference Faculty of Law of the West University of 
Timisoara, Romania 11th Edition 28-29 October 2016 

 International Scientific Conference „Freedom, Security: The Right to Privacy“. 
Novi Sad, Serbia 2017.  

 International Conference The Legal Aspects of Migration in the Region. Novi 
Sad, Serbia 2017  

 Универзитетска Интерна Конференција УИК 29.9-30.9. 2017 Крушево, 
Македонија 

 8th International conference on “Engineering & technology, Computer, Basic 
&Applied Sciences”. Collective Campus Melbourne, Australia March 11-12, 
2017 

 International Scientific Conference “International Developments in Geographical, 
Historical, Social, Economical, and Cultural Focus”. Fan S. Noli University  
Nov 3, 2017 Korce, Albania  

 XV International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE - Capital 
of the Future,  Bansko, Bulgaria 15-17 Dec. 2017 

 5th International Conference on Education and Social Sciences INTCESS 
February 2018, Istanbul, Turkey 

 International Scientific Conference “Towards a better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”. Faculty of Law, University „St. 
Kliment Ohridski“ - Bitola 2018.  

 Конференција „Стогодишнина од Македонскиот фронт во Првата Светска 
Војна“ 31мај-3 јуни 2018 Битола 

 Мedzuanrodni Naucni tematski skup “Pravda po meri deteta”. Palic 6-7 Juni 
2018 

 3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences 
(IBAD - 2018) 9-11 July 2018 Skopje 

 Srpsko udruzenje za krivicnopravnu teoriju I praksu “LVIII redovno godisnje 
savetovanje udruzenja” 20-22 Septembar 2018, Zlatibor 

 International Scientific Conference “Security, Political and legal Challenges of 
Modern World” University “St. Kliment Ohridski”, Hans Seidel Stiftung, Faculty 
of Security and Law faculty19-21 Oct. 2018 Bitola 

 Medzunarodna konferencija u saradnji sa Hans Zajdel Fondacija “Migrantska 
kriza - odgovor institucija”. 23-24 Okt. 2018 Sombor 

 International Scientific Conference Human Rights Protection “From 
Unlawfulness to legality” Novi Sad 30-31 Oct. 2018 

 12th edition of the International Biennial Conference Faculty of Law of the West 
University of Timisoara, Romania 2-3 November 2018 

 
Учество на проекти, обуки, работилници и семинари 

 
 Присуство на семинар за разгледување на можностите за апликација на 

проекти преку Министерството за образование и наука. Одржано на 
13/2/2009 година при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 



64 
 

 
 

 На 1 и 2 април 2009 во Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола се 
одржа консултативен состанок за поднесување на проектни апликации на 
вториот конкурс на TEMPUS IV- Second Call for Proposals NoEAC/01/2009. 

 Семинар “Academic recognition of study periods spent abroad”. Одржан на 
19/5/2009, Битола. Организиран од Универзитетот „св. Климент Охридски“ 
–Битола. 

 Семинар “Како да се добијат средства од Програмата FP7 од Европската 
Комисија” одржан на 1/6/2009, Битола, Хотел Епинал. Организиран од 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –Битола 

 Семинар одржан на 13/5/2011 во просториите на Универзитеот Св. Климент 
Охридски “TEMPUS IV Project: 145165 – TEMPUS -2008- SE- SMHES 
(2008-4763) Designing and implementing of the NQF”. 

 Обука „Решете го спорот – да, преку медијација“, во организација на 
Институтот за европска политика (ЕПИ) – Скопје во соработка со 
Министерството за правда, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, во рамките на МАТРА проектот „Подршка за подобрување на 
имплементацијата на медијацијата во Македонија“ подржан и финансиран 
од Амбасадата на Кралството Холандија. (2012).  

 
Обуки, семинари одржани во период 2013-2018 

 
 Обука „How to get money for your idea in 7 days or less?” CEFE Macedonia 

&Economic Chamber of Macedonia 18 June, 2016 Macedonia 
 Обука „Социјално истражување и квалитативни истражувачки методи во 

контекст на анализа и мониторинг на јавни политики“. 9-11/11/2016 Охрид, 
„Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување 
на ЕУ фондовите“ Проектот е финансиран од ЕУ.   

 Твининг проект „Развивање соработка помеѓу високообразовните 
институции, приватниот сектор и релевантните органи“ МК 13 ИПА СО 01 
16 Р Проектот е финансиран од ЕУ.  

 Обука за подготовка на ЕУ проекти 12-13 Март 2016 Проефект - Скопје 
 Размена на најдобри практики од Европската Унија во следење на 

антикоруптивни мерки на локално ниво ЛОТОС ѐ-транспаретно и отчетно 
финасирано од EУ и Центар за истражување и креирање политики  

 Семинар „Добро Владеење преку отворено Владино Партнерство“ Center for 
European Development and Integration, Center for Research and Policy Making, 
EU, Policy Association for an open society 3/11/2016 - 19.11.2016 Битола, 
Македонија 

 Втора Тркалезна маса „Моќностите на законот за заштита на укажувачите и 
спречувањето на корупцијата во високото образование во РМ“ ИСИЕ 
(Институт за стратешки истражувања и едукација) 14.12.2016  

 Информативен ден за доделување грантови за промоција на 
претприемништвото од немнозински етнички групи 19/12/2016 Битола, 
Финансирано од ЕУ 
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 Локална конференција за креирање на локална стратегија за социјална 
инклузија - проект Македонска активна платформа за социјална инклузија 
МАПСИ 20/12/2016 

 Предавање „Finding and retrieving academic information with EBSCO# 
11/5/2017 

 Обука за HORIZON 2020 проекти INFO DAYS 27-28 November 2017 Skopje 
Ministry of Education and Science, Macedonia, European Commission  

 WIN-WIN форум Соработка на Универзитеот со работодавачите кон 
поквалитетни и поатрактивни студиски програми 27/4/2018 Битола, 
Универзитет Св. „Климент Охридски“ 

 Работилница, тренинг за зголемување на капацитетите на Универзитетите за 
примена на законот за заштита на укажувачите како алатка за превенција на 
корупцијата во високото образование во Македонија, „Универзитет без 
Корупција„ организирана од Институт за стратешки истражувања и 
едукација и Американска Амбасада, 7 Мај 2018 

 TAIEX workshop on HORIZON 2020 project management aspects organized in 
co-operation with Ministry of Education and Science of Republic of Macedonia 
14-15 May 2018 Skopje 

 Форум за Јавни политики „Перспективите од НАТО интеграцијата - Што ќе 
донесе пристапниот процес за Македонија и нејзините граѓани?“. Проект на 
УСАИД за граѓанско учество 14/9/2018 

 Работилница „ЕУ за ТЕБЕ“ во општините. Работилници за механизмите на 
финансиска поддршка на ЕУ. Септември 2018 

 
Проект 

 
 Учество во проект преку Организацијата „КАСИОПЕА“ со Граѓанско 

општество за Европска Интеграција истражување на тема „Дискриминација 
за Иницијатива за застапување“ кој заврши на 12/1/2017 

 
Координатор на два проекти на Правниот факултет-Кичево (во процес 

на дообработка и аплицирање) 
 

 BALAREC project as part of the Jean Monnet programme. A project conducted 
in collaboration between the Faculty of Law and the Institute for ethical and 
regional studies Maribor. “Academic support in the process of reconciliation of 
the Western Balkan countries as a key element in the EU politics”.  

 And Erasmus+ KA3 EDULAW (in the process of application) The legal 
education in the high schools in collaboration with the Faculty of Social and 
pedagogical sciences, University Valadolid Spain. 
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Посебни услови содржани во Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, 

наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
- Битола 

Кандидатката д-р Елена Тиловска-Кечеџи покрај општите услови наведени во 
Законот за високо образование ги исполнува и следните посебни услови 
содржани во Анекс 1 од Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола. Од првиот 
критериум, цитирана е во повеќе трудови (приложено во документацијата), од 
вкупниот број објавени трудови има објавено трудови индексирани во EBSCO, 
Thomson Reuters и други бази на податоци а трудовите се нотирани во 
универзитетскиот репозиториум (е-prints), има објавено 21 дополнителни 
трудови од предвидениот број со општите услови за избор, има учествувано во 
научно-истражувачки проект, има одржано пленарно предавање на 
Меѓународниот Научен Истражувачки Конгрес на 9/7/2018, како и била 
модератор на многу научни конференции (приложени сертификати), член на 
организациски и програмски одбори на меѓународни научни конференции и 
списанија (евидентирано во трудовите), и била рецензент на 
научно-истражувачки трудови. Член е на меѓународната академска асоцијација 
за Планирање, Право и Право на сопственост. Понатаму, од вториот критериум 
ги исполнува следните услови: учествува во реализација на прв и втор циклус 
студии, реализирала мобилност на Правниот факултет при Универзитетот во 
Темишвар, Романија преку ERASMUS+ и реализирала стручно предавање на 
оваа институција, била член во Комисија за оценка и одбрана но и ментор на 
дипломски и магистерски трудови, учествувала во изработка на елаборат за 
акредитација на студиска програма на прв, втор и трет циклус на студии, и има 
стекнато искуство на Правниот факултет-Кичево како продекан и сенатор, и 
има позитивна просечна оценка од 4.5 од спроведените самоевалуации. Од 
третиот критериум има посетувано доста обуки, семинари, тркалезни маси, 
форуми, работилници од стручен и професионален карактер, поседува 
сертификати за стручно и професионално усовршување, учествувала во 
реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ, и 
учествувала во доста промотивни активности на факултетот. Во периодот од 
2016-2017 година беше CEEPUS координатор. Во склоп на нејзиното 
надоградување би го напоменале и одличното владеење, покрај на македонскиот 
и на влашкиот јазик, на неколку странски јазици: англиски, грчки, и француски 
јазик. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 
Понудените материјали и документи, како и позитивната самоевалуација 
укажуваат на тоа дека на конкурсот за наставник на Правниот факултет-Кичево 
се пријавил кандидат кој има импресивен и амбициозен творечки опус во сферата 
на високото образование и во научното истражување. Во досегашниот 
професионален ангажман на кандидатката д-р Елена Тиловска-Кечеџи 
забележливо е нејзиното позитивно трудољубиво залагање и искуство во сите 
аспекти на академското образование и во напредувањето во нејзината 
универзитетска кариера. Достигнатиот степен на наставно-научното звање, 
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големиот број научни трудови, од кои значителен број се објавени во престижни 
индексирани меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации, 
учеството на бројни меѓународни конференции и научни собири, соодветниот 
придонес во наставата, валоризираното искуство во вршењето на 
наставно–научната и научно–истражувачката работа, како и позитивната оценка 
од спроведената самоевалуација покажуваат дека станува збор за солидно 
поткована и успешна академска кариера. Очигледно е дека станува збор за 
кандидат кој е професионално ориентиран и инволвиран во академскиот 
амбиент. Д-р Елена Тиловска-Кечеџи учествува активно и сериозно во 
наставно-научниот и научно–истражувачкиот процес со исклучително богато 
методолошко искуство и научно познавање во областа на Дипломатијата и 
Политичките науки, за што сведочи и импресивниот број на научно– 
истражувачки трудови од конкретната област. Со ваквите квалитети д-р Елена 
Тиловска-Кечеџи е адекватна на пропишаните услови за занимавање со 
академската професија. Таа е кандидат кој и натаму ќе става видлив печат во 
едуцирањето на идните кадри кои излегуваат од Правниот факултет-Кичево. 

Согласно критериумите и условите за избор во наставни звања предвидени во 
Законот за високото образование, условите предвидени во општите акти на 
Универзитетот и Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”-Битола, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатката д-р Елена Тиловска-Кечеџи ги исполнува условите 
за избор на наставник во научните области “Дипломатија (50705) и 
Политички науки (50700)” во звање вонреден професор. 

Врз основа на тоа, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Правниот факултет-Кичево, кандидатката д-р Елена 
Тиловска-Кечеџи, согласно конкурсните услови, да биде избрана за наставник во 
научните области “Дипломатија (50705) и Политички науки (50700)” во 
звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР. 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 

Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски, с.р. 

 

Проф. д-р Илија Тодоровски, с.р. 

 

Проф. д-р Горан Илиќ, с.р. 

 
Кичево, јануари 2019 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 
 

За делото „Основи на економија (избрани теми)“  од авторoт д-р Снежана С. 
Мојсоска, вонреден професор на Факултетот за безбедност - Скопје 

 
         По предлог на Наставно - научниот совет на Факултетот за безбедност - 
Скопје, Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, 
на ден 14.11.2019 година со Одлука број 03-912/3-3 и на ден 26.12.2018 година со 
Одлука број 03-26/1 нé определи за рецензенти на делото: „Основи на 
економија (избрани теми)“ од проф. д-р Снежана С. Мојсоска.  
          Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, до Наставно научниот 
совет на Факултетот за безбедност - Скопје го поднесуваме следниов  
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДЕЛОТО  
 
 Обем на делото 
 

Делото Основи на економија (избрани теми) од авторот проф. д-р 
Снежана С. Мојсоска е изработенo на вкупно 381 страница, B5 формат, 
големина на букви 11, во Times New Roman (со македонска поддршка). Во 
изработката на трудот користени се вкупно 356 извори од домашни и странски 
автори. Содржината на трудот е распределена, класифицирана и систематизирана 
во три делови и вкупно 13 глави. Секоја глава содржи: преглед, цели кои 
студентот треба да ги постигне, вовед, главен текст, резиме, прашања за 
дискусија и користена литература. Во трудот, покрај предговорот и прегледот на 
користената литература, издвоен е и посебен дел за економски поимник.  
 
Содржина и структура на делото 
 

Содржината на делото претставува јасна мисловно-логична целина. Тоа, 
во основа, е составено од три дела:  

Првиот дел - Економијата како наука - содржи две глави: Воведни 
разгледувања и Основни економски поими. Во овој дел авторот ги објаснува 
принципите на економската наука, нејзиниот предмет на изучување, како и 
врските на економската наука со останатите научни дисциплини. Во воведната 
глава, меѓудругото,  авторот посветува посебно внимание на основните 
економски поими, како што се: факторите на производство, границата на 
производни можности, економските системи и сл.  
 Вториот дел, со наслов Микроекономија, содржи четири глави. 
Започнува со главата Побарувачка и понуда, при што се обработени: oсновните 
елементи на побарувачката и понудата, eластичноста на побарувачката и 
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понудата и пазарната рамнотежа. Понатаму, во втората глава - Економски систем 
– авторот започнува со објаснување на видовите економски системи. Значаен дел 
во оваа глава е посветен на поимот и видовите бизнис организации, основните 
цели на функционирање на компаниите, како и на економските критериуми за 
успешност на фирмите во услови на пазарна економија. Во посебен дел 
разработени се финансиските пазари и институции. Во последниот дел од оваа 
глава авторот се осврнува на процесот на приватизација во Република 
Македонија. Во третата глава со наслов - Основи на теоријата на производството 
и анализа на трошоците - фокусот е ставен на прашањата поврзани со 
производната функција, вкупениот, маргиналниот и просечниот производ, 
законот за опаѓачки приноси и економиите од обем. Анализата на трошоци 
опфаќа дефинирање на поимот трошоци, класификација на трошоците и нивна 
поделба. Во овој контекст, акцентот е ставен на маргиналниот, вкупниот и 
опортунитетниот трошок. Главата завршува со елаборација на финансиските 
извештаи, билансот на состојба и билансот на успех. Четвртата глава од вториот 
дел е насловена како Државна регулација. Во оваа глава авторот ги разработува 
прашањата поврзани со пазарниот неуспех, домените на пазарна неефикасност и 
дистрибуцијата на доходот. Посебен дел е посветен на структурата, принципите 
и целите на даночниот систем.  
 Во третиот дел (кој се состои од 7 глави) поместени се прашања и 
проблеми од областа на макроекономијата. Притоа, акцентот е ставен на: 
клучните макроекономски поими, мерењето на вкупната економска активност 
(бруто домашниот производ), парите и банките, невработеноста и инфлацијата, 
фискалната политика, монетарната политика, меѓународната економија, 
девизниот пазар, девизниот курс, итн.           
 

Оригиналност на делото 
 
При изготвувањето на делото „Основи на економија (избрани теми)“ 

консултирана е обемна домашна и странска релевантна литература од областа на 
економските науки. Користени се извори и од други општествени науки. Авторот 
користи аналитички пристап, поткрепен со други конвенционални методи, како 
што се: индуктивниот и дедуктивниот метод, методот на квалитативна и 
квантитативна анализа, методот на компарација, итн.           
 

Степен на соодветност на текстот со програмата.  
 
Обработените содржини презентирани во делото соодвествуваат со 

предметната програма по Основи на економија на Факултетот за безбедност - 
Скопје.   

 
Методичко-дидактички вредности. 
 
Делото се каректеризира со посебни методичко-дидактички вредности. 
Сознанијата изнесени во делото се систематизирани, логички поврзани и 

прегледни. Тоа ја потврдува методичко-дидактичката ориентација на авторот. 
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Редоследот на темите обезбедува систематско усвојување на знаења од страна на 
студентите. Делото ги исполнува дидактичко-методичките стандарди неопходни 
за комуникација со студентите. Содржините кои се предмет на обработка се 
соодветно елаборирани. Стилот на пишување е академски, јасен и разбирлив. 
Ставовите како и теориските концепти се научно засновани, поткрепени со 
релевантни сознанија од домашна и странска литература. Начинот на обработка 
на текстот и изборот на темите овозможуваат квалитетен пристап на читателот 
до суштината на соодветната проблематика. Општ е впечатокот дека ваквата 
методичко-дидактичка рамка ќе им овозможи на студентите полесно да ја 
совладаат соодветната предметна програма и да земат активно учество во 
нејзината реализација. 
 
 

2. ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 

Соодветност на насловот на делото со насловот на наставната 
дисциплина  
 

Делото „Основи на економија (избрани теми)“ е наменето како учебник 
за студентите на Факултетот за безбедност по предметната програма “Основи на 
економија”. Неговиот наслов е во согласност со соодветната наставна 
дисциплина. 

  
Делови на делото, содржина и нивно обележување  
  

Делото се состои од три основни дела. Деловите се правилно и соодветно 
обележани во содржината на почетокот од ракописот. Секој дел, во главниот 
текст, е соодветно обележен и е поделен на соодветни глави и подглави. 

 
Актуелност и оргиналност на делото  
 

Делото претставува прв текст по предметот Основи на економија на 
Факултетот за безбедност - Скопје. Неговата оригиналност се одсликува во 
успешниот спој помеѓу економската наука, од една страна, и безбедноста и 
криминалистиката, од друга. Ваквата синтеза, која авторот конзистентно ја 
промовира низ целиот учебник, може да биде од голема корист за студентите на 
Факултетот за безбедност - Скопје.  
 

Илустрации  
 

За визуелизација на тематските одредници користени се 24 дијаграми, 27 
табели и 16 слики. 
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Литература  
 

При  пишувањето на текстот  авторот  користи обемна домашна и 
странска литература којашто е наведена веднаш по завршувањето на секоја 
одделна глава. Покрај користењето на водечки учебници од соодветната областа, 
авторот користи и голем број релевантни научноистражувачки трудови и 
интернет бази. Голем број законски текстови се, исто така, имплементирани во 
основниот текст. 

 
Терминологија, стил и јазик   

 
Текстот е пишуван со јасен, разбирлив и читлив академски стил, 

прифатлив за студентите од прва студиска година на Факултетот за безбедност - 
Скопје. 

 
 

3. ЗАКЛУЧОК 
 

Врз основа на погоре изнесените факти, сметаме дека делото Основи на 
економија (избрани теми) од проф. д-р Снежана С. Мојсоска ги задоволува 
пропишаните критериуми и стандарди, неопходни за подготвување и издавање 
учебник, дадени во Правилникот за организирање на издавачката дејност на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски” - Битола. Делото заслужува посебно 
научно, стручно и професионално вреднување. Тоа без сомнение преставува 
значаен придонес во сегментот на општествените науки во Република 
Македонија.   

Како рецензенти со задоволство му предлагаме на Наставничкиот совет на 
Факултетот за безбедност - Скопје да го усвои рецензентскиот извештај и да 
донесе одлука за издавање на делото Основи на економија (избрани теми) од 
проф. д-р Снежана С. Мојсоска како основен учебник по предметната програма 
„Основи на економија“ при Факултетот за безбедност - Скопје.  
           
 
 
 
                                                      Р е ц е н з е н т и: 
 
      Проф. д-р Димитар Ефтимоски, с.р. 
       

Проф.д-р Гордана Витанова, с.р. 
      

Дата  
24.01.2019             
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РЕЦЕНЗИЈА НА РАКОПИСОТ 

 „Индекс на безбедност 2” 
од авторите  Проф. д-р Цане Мојаноски и Доц. д-р Марјан Ѓуровски 

 
 
Врз основа на член 110 од Законот за високо образование („Службен весник на 
Република Македонија„ бр.82/18) и член 16 од Правилникот за организирање на 
издавачката дејност на Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола, Наставно 
научнот совет на Факултетот за безбедност-Скопје на седницата одржана на 24.01.2019 
година, со oдлука бр.08-69/7 од 24.01.2019 година бевме определи за рецензенти на  
ракописот „Индекс на безбедност 2“ од авторите Проф. д-р Цане T. Мојаноски и Доц. 
д-р Марјан Ѓуровски. Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако 
внимателно го прочитавме ракописот, со особено задоволство го поднесуваме 
следниот  

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
Структурна композиција на ракописот 

Ракописот „Индекс на безбедност 2” од авторите  проф. д-р Цане Мојаноски и 
доц. д-р Марјан Ѓуровски е претставен на вкупно 86 страни обработен во компјутерска 
техника и 4 страни користена литература. Во текстот се вградени 45 табели и 29 
графикони, во функција на понепосредно презентирање на наодите од истражувањето.  

Целокупниот текст во ракописот е преведен и достапен во истото издание и на 
англиски јазик. 

Проблематиката што е предмет на обработка во овој труд, содржински и 
функционално е поделена на 23 (дваесет и три) последователни и меѓусебно поврзани 
целини (делови), а секоја целина има повеќе поднаслови кои се поделени според 
логична структура: 

1.Вовед; 2.Каракериститики на истражувачките активности; 3.Истражувачки 
постапки и техники; 4.Некои карактеристики на мерните скали употребени во 
истражувањето; 5.Карактеристики на примерокот; 6.Оценки на испитаниците за 
чувството на безбедност; 7.Перцепции на граѓаните за довербата во институциите; 
8.Оценки на испитаниците за главните закани за безбедност на  заедницата; 
9.Перцепции, очекувања од влезот на Македонија во НАТО; 10.Индекс на безбедност – 
безбедносни индекси; 11.Индекс на воена безбедност; 12.Индекс на регионална 
безбедност; 13.Индекс на економска безбедност; 14.Индекс на политичка безбедност; 
15.Индекс на еколошка безбедност ; 16.Индекс на лична безбедност; 17.Индекс на 
добро владеење; 18.Индекс на социетална безбедност; 19.Индекс на државна 
безбедност; 20.Индекс на безбедност; 21.Заклучни согледувања и препораки; 
22.Библиографија; 23.Прилози; 

Срочениот текст на ваков начин дава една конструктивна целина со логичен 
содржински ред на изложување на темата што се предмет на обработка во овој труд. 
Текстот е илустриран со слики, табели и графикони како што претходно наведовме. 
Авторите обезбедиле лесен пристап на читателот кон материјата што непосредно го 
прави достапен до академската средина и широк круг на јавност.  
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Општ дел 
„Индексот на безбедност 2„ е инструмент за проценка на нивото на безбедност 

во Република Македонија. Тој индекс содржи листа на стандарди и мерки кои треба да 
се постигнати и да се спроведени со цел да се обезбеди јасна претстава (оценка) за 
степенот на стабилноста на состојбата во Република Македонија. Значи, се преку 
ракописот се идентификуваат определен број стандарди и мерки кои се јавно достапни 
и препознатливи, кои се неопходни за градење на оценка за степенот на безбедноста во 
земјата, со обид да се систематизираат и да се направат прегледни, за да можат 
корисниците на индексот, но и носителите на одговорните должности на ефикасен 
начин да вршат проценка на оствареноста определени идентификувани стандарди и во 
делокругот на надлежностите работењето да имаат јасна претстава за тоа што е 
потребно да се преземе за да се задржи, подобри безбедносната состојба во земјата. 

Ракописот „Индекс на безбендост 2„ од проф. д-р Цане Мојаноски и доц. д-р 
Марјан Ѓуровски може да се набљудува и како инструмент за самовреднување и 
унапредување на проценката на безбедноста во земјата. Тој е наменет за самопроценка, 
планирање, реализирање, следење и потикнување на активности за подобрување и 
зголемување на нивото на безбедност. Воедно „Индекс на безбедност 2„ треба  да се 
набљудува, првенствено како алатка која ќе им биде од полза на сите актери на 
безбедносниот систем кој им помага за да се набљудува процесот на градењето на 
безбедноста во рамките на надлежностите на државните и други одговорни органи.  

Преку спроведеното истражување во „Индекс на безбедност 2„ значајно се 
помога да се разбере и да се унапреди концептот на безбедносната проценка и да се 
гради систем на индикатори кои упатуваат на конкретни случувања кои се важни за 
набљудување во однос на стандардите кои се во областа или можат да се конструираат. 
Воедно, индексот е така осмислен за да му овозможи на корисникот подобро да ги 
разбере сложените општествени, правни, економски и безбедносни стандарди и да 
упати на клучните информации за кои е важно да се собираат податоци и да се 
набљудуваат во процесот на проценката на безбедносната состојба во Република 
Македонија.  

Потребата за изработка на ваков инструмент произлегува од остварените 
истражувачки резултати на Факултетот за безбедност Скопје и континуираното 
следење на сложените безбедносни процеси во Република Македонија од страна на 
авторите на ракописот. Покрај тоа, претставува продолжение на првото издание на 
Индексот на безбедноста кој ја опфати првата половина од 2018 година. 

 
Посебен дел 

Ракописот „Индекс на безбедност 2„ е добиен со собирање на индивидуални 
индикатори врз основа на мерење со помош на повеќедимензионалнен концепт. Тоа е 
комбинација на определени индикатори чија цел е да понуди краток преглед на 
сложената стварност. 

Структурата на сложените индикатори опфаќа различни фази во кои мора да се 
направат неколку избори. Од суштинска важност е дека процесот на конструирање на 
индексот се засновува на здрава и транспарентна методолошка постапка која се темели 
на статистичките принципи за зголемување на вредноста на резултатот. Тоа е 
методолошка постапка за пресметување на индексот на безбедност која во ракописот 
видливо се утврдува на следниот начин: разработка на теоретската рамка која ја 
определува и структурира на тоа што ќе се мери, односно обезбедува основа за избор и 
комбинирање на променливите величини во смислен индекс; избор на променливи 
величини врз основа на аналитичката заснованост, мерливост, сеопфатност, 
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споредливост во земјата и релевантност на индикаторите; внесување на податоците кои 
недостасуваат за да се постигне потполност на групата податоци; спроведување на 
повеќеваријантна анализа заради проучувања на вкупната структура на збирот на 
податоците, проценување на неговата адекватност и водење наредните методолошки 
избори; по потреба, стандардизација на податоците за да се обезбеди споредливост на 
променливите вредности; пондерирање и обединување на индикаторите согласно со 
основниот модел, но и со резултатите на повеќеваријантната анализа; спроведување на 
анализата на неизвесност и осетливост за са се оцени силата на индексот во смисла на 
сите можни извори на неизвесност во неговата разработка (избор на пресметка 
стандардизација, пондерирање или обединување); враќање кон податоците за да се 
изработи анализа, посебно кон оние подрачја и сектори кои ги придвижуваат 
резултатите од индексот; идентификација на можното поврзување со други 
променливи вредности и најчесто користените индикатори; претставување и ширење 
на резултатите на индексот на јасен и прецизен начин. 

„Индекс на безбедност 2„ се состои од два дела. Првиот, е теоретски дел. Во 
него се презентираат основните теоретски концепти врз основа на кои се гради 
индексот, се врши приказ на идејата за пресметувањето на индексот за безбедност и се 
чинат напор да се определат неговите домети и содржини како показатели за 
сложената безбедносна состојба. Вториот дел е фаза на доградба на индикаторската 
рамка, со тестирање на определени индикатори за градење на индекс на безбедност.  

По втор пат се објавува Индексот на безбедноста, овој пат со нови 
истражувачки резултати со што се илустрира колку е сложена и комплексна 
безбедноста како појава, колку се бројни концептите и колку е напорно да се бараат 
заеднички карактеристики, односно да се утврди сет на индикатори, кои со определена 
сигурност ќе  предупредуваат, ќе укажуваат или ќе навестуваат промена.  

Истражувањето за „Индекс на безбедност 2„ е конципиран како показател 
определен од сет индикатори да се изгради синтетички показател кој ќе упатува на 
потребата од барање одговор. Насоката на одговорот е поврзана со останатите 
состојби, материјално-техничка опременост и човечки потенцијали и посветеност кон 
задачите да се идентификува состојбата таква кава што е и врз таа основа да се 
преземат сите потребни дејствија и да се употребат ресурсите и потенцијалите во 
создавање услови за непречено  функционирање на системот. Значи, сo овој пристап се 
настојува да се идентификуваат определен број индикатори кои се во функција на 
градење на оценките за степенот на безбедност во земјата, за да можат корисниците на 
Индексот, но и носителите на одговорните должности,  да вршат проценка на степенот 
на остварување определени стандарди и во делокругот на надлежностите да имаат 
јасна претстава за тоа како и да  преземат дополнителни активности за да се задржи 
или да се подобри безбедносната состојба во земјата. 

Ракописот „Индекс за безбедност 2” од авторите  проф. д-р Цане T. Мојаноски, 
и доц. д-р Марјан Ѓуровски  треба да е идејата матица околу која може да се 
концентрираат истражувачките и аналитичките капацитети на Факултетот за 
безбедност Скопје во иднина, за продлабочено трагање по новите содржини и примена 
на практики на изработка на проценки за безбедносните закани и ризици и ќе 
придонесе за унапредување на образовната и истражувачката практика воопшто. Инаку 
особено е значајно што овој проект е целосно подржан од Фондацијата „Конрад 
Аденауер“ од СР Германија која овозможи негово публикување и давање на увид на 
јавноста. Неговото објавување на македонски јазик и на англиски јазик го прави 
достапен до поширок круг на академската и стручната јавност во регионот, Европската 
унија и пошироко.  
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Оцена и предлог 

 
При изработката на трудот авторите се придржувале до соодветната 

методологија за изработка на научно истражување и публикување како 
МОНОГРАФИЈА, воедно е користен јасен стил на презентација на содржината. 
Пишуван е ракописот на разбирлив јазик, со добро структуирана содржина и 
поткрепена со богата странска и домашна литература релевантна за областа на 
проучувањето. 

Создавањето на „Индекс за безбедност 2„ е сложена и творечка и креативна 
активност. Преку индексот се оценува дали постојат изразени односи на определени 
безбедносни појави, со што се создава и основата за заклучување. 

Во научна теорија и практика во областа на безбедноста, пред објавување на 
овој тип на истражување не постоеја ваков вид на научни анализи. Оттука, добиените 
сознанија претставуваат основа за понатамошни истражувања од оваа област. 
Резултатите од истражувањето неминовно ќе доведат до иницирање на нови 
истражувања од оваа област, дават придонес кон науката во делот на основите на 
безбедносните науки и потик за надополнување на безбедносната концепт на 
Република Македонија.  

Овој труд  во целост ги исполнува условите предвидени со законските акти и 
академски правила за публикување. Оттука, можеме да констатираме дека Извештајот 
е позитивен и ПРЕДЛАГАМЕ  објавување и печатење на ракописот „Индекс на 
безбедност 2” од авторите  проф. д-р Цане Мојаноски и доц. д-р Марјан Ѓуровски 
како МОНОГРАФИЈА на македонски јазик и на англиски јазик во издание на 
Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот „Свети Климент Охридски„-
Битола и Фондацијата „Конрад Аденауер„ од СР Германија. 

 
 

Рецензенти 
 
 

     Ред.проф. д-р Томе Батковски с.р.  
    Факултет за безбедност-Скопје при  

Универзитетот „Св.Климент Охридски„- Битола 
 
 
 
 
 

 Ред.проф. д-р Трајан Гоцевски с.р.   
    Филозофски факултет-Скопје при  

Универзитетот „Св.Кирил и Методиј„-Скопје  
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

 
за ракописот „Вовед во безбедност“   

од д-р Цане Мојаноски,  д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ 
 

Врз основа на член 110 од Законот за високо образование („Сл.Весник на 
Република Македонија„ бр.82/18) и член 16 од Правилникот за 
организирање на издавачката дејност на Универзитетот „Св.Климент 
Охридски„-Битола по предлог на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност-Скопје при Универзитетот „Свети Климент Охридски„-Битола со  
одлука бр.08-69/8 од 24.01.2019 година, Ректорската управа на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола на седницата одржана на 
28.01.2019 година донесе одлука број 14-110/15-1 од 28.01.2019 година со 
која бевме избрани за  рецензенти на ракописот: „Вовед во безбедност“ 
од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ. 
Изразувајќи благодарност за  укажаната доверба, со особена чест и 
задоволство го поднесуваме следниов  
 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 

ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ТРУДОТ  
 
 Обем, содржина и структура на делото 
 
 

Книгата „Вовед во безбедност“ од  д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан 
Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ е изработена во обем од 272 страници. Во 
изработката на трудот користени се над 200 извори  од актуелни домашни и 
странски автори. Содржината на трудот е распределена, класифицирана и 
систематизирана во 9 глави. Секоја глава содржи: преглед, кои цели треба 
да се постигнат, вовед, разработка на тематската целина, резиме, прашања 
за дискусија и дополнителна литература. Во целината на трудот, покрај 
предговорот и  прегледот на користена литература, има  слики и шеми.  

Во првата глава со наслов „Историски развој на безбедноста” 
се дадени  првите размислувања и толкувања за безбедноста, потоа идејата 
за безбедноста во периодот од XVII – XX век, како и современите поимања 
на безбедноста. Поимот безбедност низ историјата се сфаќал, толкувал и 
означувал на различни начини, безбедноста на поединецот, општеството и 
државата во современата цивилизација има добиено ново значење се 
наведува во првата глава. Сегашните односи и промени внатре во 
современите држави, но и во односите помеѓу државитe бараат нов пристап 
кон безбедноста кој ќе ги опфати сите нејзини содржини како подеднакво 
важни, вклучувајќи ги првенствено невоените средства и механизми во 
безбедносните дејности. Според тоа, во постоечките цивилизациско-
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културни односи, во оваа глава се наведува дека безбедноста има 
универзално значење, кое јасно се искажува во тоталноста на зафаќањето и 
преплетувањето на сите подрачја во определена држава и општество 
(економското, политичкото, социјалното, еколошкото, воено-одбранбеното 
итн.), како и во се поголемата поврзаност и меѓусебна зависност на 
глобалното општество. 
 Втората глава со наслов „Еволуција на безбедноста„ дава 
логичка анализа на безбедноста, потоа се дефинира поимот заштита, 
одбрана, стабилност и мир. Особено е значајно што во оваа глава се 
нагласуваат референтните интереси на безбедноста. При тоа се прави осврт 
на поврзаноста на безбедноста и идентитетот, како и специфичностите и 
вредностите на групата. За корисниците на ова четиво е особено значајно 
што се отвара прашањето за безбедносната појава од една и безбедносната 
дилема од друга страна. На крајот од ова поглавје значајно место се 
посветува на предметот на истражување на безбедноста. 

 Многу изменетата природа на безбедносните предизвици и закани го 
отежнува, исто така, и утврдувањето на вистинското средиште, како и 
определување на границата на предметот на истражувањето на безбедноста 
како наука. Без определување на науката за безбедноста врз определени, 
само за неа својствени прашања и проблеми, постои опасност вкупниот 
концепт да се развие во широчини на науката за општеството или, да се 
врати во нејзините „претерано тесни и претерано воени“ рамки и видови, 
т.е. да се сведе на воена стратегија која, како што е познато, претежно се 
занимава со употреба на принудна сила со цел постигнување на политички 
цели, се наведува во книгата. Како своевидна „поврзувачка наука“, која ги 
спојува внатрешната и надворешната политика, потоа, лидерството и 
воената стратегија со политичка економија, политичките студии и 
„нормативна општествена теорија“, филозофијата со психологијата и 
антропологијата, ако на тоа ги додадеме неопходните сознанија, на пример, 
на хемијата и биологијата, за науката за безбедност не е лесно да ги постави 
јасните граници на протегање на сопствениот проширен концепт, и на тој 
начин да ја зачува сознајната непротивречност и аналитичката точност се 
заклучува во второто поглавје во оваа книга. 

Третата глава е со наслов „Поимовно определување на 
безбедноста„ и во неа по воведните разгледувања, значајно место се  дава 
на јазичниот аспект, односно етимологијата на терминот безбедност, освен 
тоа се прави содржинска анализа на поимот безбедност од повеќе аспекти.  

Во овој ракопис најпрвин се образложува самиот поим на 
безбедноста, а потоа се направи разлика помеѓу него и другите слични 
термини, односно  се определува општиот и правниот поим на безбедноста, 
за да потоа  се направи и содржинска анализа на поимот безбедност. При 
анализа на содржината потребно се образложуваат два битни елементи, 
неизбежни при определувањето на безбедноста, а тоа се усвоените 
безбедносни вредности и опасности за тие вредности. 

Во книгата се нагласува дека промените внатре во современите 
држави, како што се втемелување на демократијата, човековите права и 
владеење на правото, бараат  изградба на соодветен безбедносен систем и 
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пред се контрола врз тој систем. Наведените промени, како и промените во 
односите помеѓу државите, бараат и нови пристапи на безбедноста, 
наведуваат авторите, односно коавторите според  кои мора да се опфатат 
сите сектори:  економскиот, политичкиот, социјалниот, еколошкиот, 
воениот итн., и сите нивоа: човекова, национална и меѓународна, т.е. 
регионална и глобална безбедност. 

Четвртата глава е насловена како „Науката за безбедност„. Тука 
се разработуваат прашањата за карактеристики на поимот наука, 
конституитивни елементи на науката, потоа пишуваат за поимот 
безбедносна наука – наука за безбедност, во еден дел се дефинира науката 
како Асфалиалогија - наука или научна дисциплина. Потоа се одговара на 
прашањето на која група науки припаѓа асфалиалогијата и која е нејзината 
оправданост. Токму по особено академскиот и научен пристап во 
воведувањето во безбедноста и дефинирањето како наука особено се 
одвојува ова четиво за разлика од досега напишаните или објавени трудови, 
книги или искажани ставови на научните собири и слично. 

Потоа преку објективен пристап се прави разлика меѓу безбедност, 
сигурноста и заштитата. Воедно на безбедноста се гледа и како  на дејност. 
Потоа пак во оваа глава се прави осврт на универзитетските наставни 
дисциплини, клафикација на безбедносните науки, кои проблеми 
настануваат при тоа ако се имаат во предвид наведените критериуми за да 
на крајот академски се истапи во идентификација на безбедносните науки. 
Ова поглавје, како и целокупната книга се особено значајни за 
дефинирањето на местото и улогата на безбедноста како функција, но и 
науката за безбедност.  

Во петтата глава насловена „Безбедноста како предмет на 
научно истражување„ се дефинира меѓународната безбедност, а потоа се 
наведуваат предизвиците, ризиците и заканите како предмет на 
истражување. Во вториот дел од ова глава се наведува подрачјето на 
интердисциплинарното истражување на асфалиологијата, со посебен осврт 
на дисциплинското истражување.  

Со дефинирањето на поимот на асфалиалогијата се артикулира 
ставот дека стекнувањето на знаења за феномените на безбедноста е 
испреплетено и со практика и со фундаментална наука. Проблемот на 
појавата на резултатите од истражувањата на безбедноста може да е, 
деловно или на друг начин, интересен и употреблив, но за развојот на 
асфалиалогијата е неопходен и тоа не само за развојот на дисциплинарните 
туку и за интрадисциплинарните и интердисциплинарните пристапи во 
научното промислување на безбедноста. 

Вака дефинираните односи на фундаментални и применети научни 
безбедносни науки, а посебно на асфалиалогијата и на научните 
дисциплини и доктрини како нејзини делови, го имплицираат прашањето 
за реконцептуализацијата на безбедносните науки. Тоа подразбира јасно 
омеѓување на опфатот на асфалиалогијата и дефинирање на односите со 
блиските на неа науки, како што се воените, правните, социолошките, 
политичките и некои други, дефинирање на специфичните методи и 
техники за собирање податоци, забележување на појави во природата и 
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општеството, како и развивањето на начини на обработка на податоците и 
заклучоците. 

Во шестата глава со наслов  „Методи на истражување на 
безбедносните науки„ најпрво се даваат повеќе погледи за 
карактеристиките на методологијата на асфалиалогијата, потоа 
методологијата на асфалиалогијата како критичка анализа на 
безбедносната практика, потоа како научна процедура, а се наведуваат 
елементите и на посебноста на методологијата на   асфалиалогијата. Во ова 
поглавје се дава одговор на прашањето кои се целите на универзитетското 
изучување на методологијата, методите на асфалиалогијата и на крајот 
методски постапки за собирање податоци. Авторите и коавторите на 
ракописот нагласуваат дека  методологијата за истражување на 
безбедносните науки ги изучува методите што се употребуваат при 
занимавањето со безбедноста, односно безбедносните активности, било 
теориски – сознајно, или пак, како практична дејност. 
 Во седмата глава „Традиционални и современи концепти на 
безбедноста„ обработени се  елементите на традиционалните концепти 
на безбедноста, современите концепти на безбедноста, основни вредности 
на безбедноста на поединецот, значи човековата безбедност и националната 
безбедност. Според тоа, гледајќи ги напоредно содржините на 
традиционалните и современите концепти на безбедноста може да се воочи 
дека фокусот на традиционалните концепти – односно т.н. државно-
центрична безбедност го сочинуваат: територија и граници на државата; 
надворешна безбедност на државата; воен фактор на безбедноста; човечки 
фактор; релација Исток-Запад; подготвеноста на државата за акција и 
централна улога на државата во безбедноста. Од друга страна фокусот на 
современите концепти го сочинуваат  поединци и заедници; внатрешна 
безбедност на државата и транснационална безбедност; 
мултидимензионални фактори на безбедноста; природните фактори и 
факторите на окружувањето; глобална безбедност; превентивна и 
ревитализирана улога на државата, како и појава на недржавни, односно 
приватни субјекти на безбедноста. 

Клучните прашања во редефирањето на концептот на безбедноста и 
нејзините политики во случајот на Република Македонија се: што/кој е 
референтен објект на безбедноста, чија безбедност е во прашање, што значи 
безбедноста и кои се неопходните услови за нејзино исполнување. Овие 
прашања се протегаат од политичките преку економските кон 
општествените, како и евентуалните безбедносни проблеми на Република 
Македонија. 
  Трудот дава кондензиран одговор на прашањето кој е референтен 
објект на безбедноста, односно безбедноста на државата, бидејќи не се 
задоволуваат современите димензии на концептот на безбедноста. 
Безбедноста на кој било од референтните објекти не може да се воспостави 
во вакуум или во изолација од другите актери на меѓународниот систем. 
Безбедноста на еден од нив претставува состојба-предуслов за безбедноста 
на другите субјекти.  
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Во осмата глава  „Субјекти кои ја остваруваат 

безбедноста„ се обработуваат вооружените сили-Армијата, безбедносни 
служби, јавната безбедност/полицијата, останатите државни органи со 
овластувања, приватната безбедност, физичкото обезбедување, техничко 
обезбедувањеи детективските работи. Ова поглавје претставува 
позиционирање на сите аспекти на системот на национална безбедност во 
аналитичката рамка на современото сфаќање на проширениот концепт на 
безбедноста, од една страна, и анализа на различните аспекти и нивоа на 
сите субјекти во рамки на интегралниот систем на безбедноста од друга 
страна. Тргнувајќи од поставеноста на аналитичката рамка се обработуваат 
субјектите кои ја остваруваат безбедноста. 

Деветтата глава  е со наслов „Јавно-приватно партнерство„ и 
во неа се објаснуваат моделите на концептот на јавно-приватно партнерство 
во безбедноста, како и предизвиците и можностите во партнерството. Треба 
да се нагласи дека прецизното дефинирање на партнерството на јавното и 
приватното не е едноставно. Во книгата се нагласува дека неговата основна 
цел е поекономично, поделотворно и поуспешно давање услуги во однос на 
традиционалните начини. Гледано од аспект на безбедноста главната цел 
на овој вид соработка, т.е. на ниво на партнерство би морало да биде 
размената на информациите поради спречување и ублажување на заканите 
и подобрување на подготвеноста за итни одговори на сите безбедносни 
закани. Развивањето на правните капацитети ќе влијае и на јакнењето на 
институционалните капацитети во областа на соработка на јавниот и 
приватниот сектор за безбедност. На крајот во ова поглавје се заклучува 
дека таквите капацитети ќе послужат пред сѐ за воспоставување на 
комуникација и меѓусебно разбирање на овие два сектора, потоа соработка 
и конечно изградба на партнерски односи на јавниот и приватниот сектор 
за безбедност. Ова секако ќе има позитивни ефекти во остварувањето на 
безбедноста воопшто. 

По разгледување и читање на целокупниот материјал, по сугестија на 
рецензентите од страна на потписниците на ракописот беше извршено 
докомплетирање на содржинските елементи со што оваа книга се истакнува 
по нејзина целовитост и претставува задолжителна литература за секој кој 
сака да се занимава со безбедноста, нејзината науката, појавите, дилемите, 
потребите, ризиците, актерите и друго, како и истата научно да ја 
истражува. 
 

Оригиналност на трудот 
 
Сметаме дека во поглед на оригиналноста на трудот „Вовед во 

безбедност„ може да се констатира дека понудениот текст претставува 
резултат на научна работа што може да се третира како придонес во 
научното промислување на безбедноста, а посебно на полето на научното 
проучување пошироко. 

Учебникот претставува оригинален труд што изобилува со богатство 
од информации, содржински иновации, афирмирање на знаењето за 
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областите што ги покрива и со својот конзистентен педагошки пристап. Тој 
е содржински кохерентен, методолошки добро поставен, темелен во 
поставувањето на темите. Начинот на прикажување на материјата е 
едукативен и доволно јасен. Посебна вредност на трудот претставуваат 
прикажаните карактеристични случаи, кои ги појаснуваат изложените 
поими.  

Сите презентирани теми и содржини во книгата се базирани на 
најреномирани меѓународни истражувања и пишувања во тоа научно поле.  

Покрај актуелноста и посебниот пристап во обработката на 
содржините, ракописот „Вовед во безбедност„ од д-р Цане Мојаноски, д-р 
Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ степенот на оригиналност се 
изразува низ повеќе димензии. При изготвувањето на трудот консултирана 
е референтна и обемна литература од домашни и странски автори. 
Сознанијата од тие респективни трудови на оригинален и креативен начин 
се втемелени во основата на книгата, се разбира поткрепени и вкрстени со 
погледите на авторите и коавторите и со повлекување на паралели со 
актуелни состојби.  

Ракописот има висок квалитет и ги исполнува сите потребни 
критериуми да биде печатен како основен учебник. Во трудот е видливо 
повеќегодишното искуство на авторите како во педагошката работа со 
студентите, така и како научни работиници во оваа област. Особено за 
одбележување е што овој труд преставува заеднички напор каде се нуди 
регионален пристап кон тематиката, заедно поврзано со меѓународните 
случувања. 
 
 

Степен на соодветност на текстот со наставната програма  
 

Ракописот  соодвествува со содржините и потребниот дел од 
наставната програма по предметот „Современи теории и системи за 
безбедност“ сразмерно со програмата и часовите и со тоа го исполнува 
критериумот за ОСНОВЕН УЧЕБНИК.  

Книгата ја опфаќа наставната материја на предметната програма 
„Современи теории и системи за безбедност„ како и дел од содржините на 
предметните програми од областа на безбедноста на студиските програми 
на Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот „Св.Климент 
Охридски„. 

Книгата „Вовед во безбедност„ е наменета како учебник за 
студентите на Факултетот за безбедност Скопје бидејќи содржините се 
надоврзуваат во една логичка целина и обработени се во обем и на начин 
којшто на студентите и на другите корисници на книгата  ќе им овозможи 
да ја разберат и сфатат безбедноста со сета нејзина комплексност, значење и 
улога, ке го прошири нивниот мисловен капацитет за критичко творечка 
размисла - за препознавање на безбедноста во општеството и нејзините 
делови и елементи кои даваат придонес кон нејзино спроведување односно 
имплементација, за градење на сопствен став и однос кон нив и ќе им 
овозможи активно учество во реализирањето на предметната програма.   
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Методичко-дидактички вредности 
 

Трудот е напишан на јасен и разбирлив начин, што го прави достапен 
до студентите, и сите оние кои работат на проблематиката на воведот на 
науката на безбедност, како и на широк круг читатели.  

Во презентирањето на материјата се користи широка литература, во 
која се застапени најпознатите светски автори од областа, поради што 
трудот заслужува мошне висока научна и стручна оценка и претставува 
вистински и оригинален придонес во својата област.  

Книгата и излагањето на содржините се јасни, терминолошки и 
концепциски, и на многу солиден начин се илустрирани со примери и  
случаи. Тие се соодветни на критериумите и стандардите на универзитетски 
учебник. Учебникот треба да послужи на студентите од Факултетот за 
безбедност-Скопје и другите високо образовни институции во земјава, но и 
на пошироката јавност, која работи на полето на безбедносните, бидејќи 
трудот има посебна вредност во однос на методичко дидактичката 
обработка. 

Прво, содржините кои се предмет на обработка се изнесени со јазичен 
израз кој од една страна има рафиниран  академски тон, а од друга страна, 
истовремено импресионира со својата едноставност и наративна 
разбирливост. 

Второ, изнесените ставови погледи, теоретски концепти, аргументи и 
други факти се  научно засновани, поткрепени со релевантни сознанија од 
домашна и странска литература, 

Трето,  начинот на обработка  и избор на темите за обработка 
овозможуваат квалитетен влез на читателот до суштината на безбедноста и 
до субјектите во безбедносниот систем. 

Четврто, во обликувањето на трудот  се забележува значајна 
методичка и дидактичка обработка. Секоја глава  содржи:  преглед, кои 
цели треба да се постигнат, вовед, разработка на тематската целина, резиме, 
прашања за дискусија и дополнителна литература.  

Ваквата методичко-дидактичка рамка овозможува студентите 
полесно да ја совладаат предметната програма и да земат активно учество 
во нејзината реализација. 

Авторите во целост успеале во својата основна намера да ваква 
обемна и дифузна проблематика на коректен, јасен и едукативен начин да ја 
систематизираат, заокружат и претстават на идните корисници од различни 
професии и различно ниво на знаење. Веќе овде доаѓаме до објаснувањето 
зошто ова дело го гледаме како универзитетски учебник. 

Одговорот е едноставен. Материјалот е многу користен за студентите 
од различни области од општествените и други науки, но особено е корисна 
и за подготовки на други истражувања, различни едукативни обуки и 
усовршувања во областа истражувањата во безбедноста, криминологијата, 
криминалистиката и др. 

Оваа книга ќе биде корисна и за секој кој може да ја прочита, бидејќи 
покрај тоа што се работи за исклучително достапен академски материјал, 
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може да се каже дека е енциклопедиски интердисциплинарен материјал со 
интерцидсциплинарен карактер.  

Воедно книгата може да се користи како научно упатство  на 
различни академски и други институции од безбедноста, од локалено, 
државно, регионално до меѓународно ниво, како и други структури кои 
имаат институционален и вонинституционален карактер.  

Посебно треба да се нагласи дека авторите при создавањето на оваа 
книга / УЧЕБНИК на најдобар можен начин и академски исправно и  
коректно користат многубројна и различна литература и други извори. Тоа 
е еден вид на прошетка низ лавиринтите на теоријата и практиката во врска 
со безбедноста, така што читачот кој сака да се прошири знаењето во оваа 
област има можност како на дланка патоказ да навлезе во оваа научна 
област. 

 
ПОСЕБЕН ДЕЛ 
 

Потписниците на ракописот направиле  опфат на најзначајните, но и 
најактуелни  погледи за безбедноста кои имаат значење  како за 
збогатување на  учењето за безбедноста, така и за практикувањето на 
безбедноста како една од најважните ,,алатки,, за превенција од ризици и 
закани во општеството. Книгата со својата содржина, недвосмислен израз, 
јасна и разбирлива наративност и со другите содржински и методолошки 
вредности пополнува една значајна празнина во македонскиот научен 
простор.  

Овој учебник и слични на него се насушна потреба не само за 
студентите, туку и за пошироката читателска публика и има функција на 
четиво од кое се очекува да помогне во надминувањето на 
симплифицираните погледи  за суштинското разбирање на   безбедноста, 
државата, меѓународната заедница, демократијата, темелните човекови 
права и слободи и многу други аспекти од секојдневната општествена 
реалност. Ако се има во предвид  потребата од развивање и навлегувањето 
пред се во науката за безбедност, не само кај студентите, туку и кај 
носителите на одлуки и недржавните актери во безбедносниот систем, 
тогаш оваа книга доаѓа во вистинско време, со значење кое ги надминува 
потребите и целите за кои е наменета како учебник за студентите. 

Од  книгата „Вовед во безбедност„ од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан 
Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ секој може да научи многу важни работи за 
начинот и методите на истражување на безбедносните појави и секој да има 
практична корист и примена на стекнатите знаења, со што може да се 
нагласи и апликативната вредност на трудот.  

Референците покажуваат дека трудот се темели како на втемелени 
така и на современи научни парадигми и истата му овозможува на 
читателите подлабоко да навлезат во оваа проблематика. Во 
презентирањето на материјата се користи широка литература, во која се 
застапени најпознатите светски автори од областа, поради што учебникот 
заслужува мошне висока научна и стручна оценка и претставува вистински 
и оригинален придонес во својата област.  
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МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 
 
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој извештај, на 

мислење сме дека книгата  „Вовед во безбедноста„ од д-р Цане 
Мојаноски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ ги исполнува 
критериумите и највисоките стандарди за основен учебник не само  кај нас, 
туку  и во светот. Книгата заслужува  посебно научно, стручно и 
професионално вреднување и преставува значаен придонес во литература.  

Воедно верувамe дека овој УЧЕБНИК ќе им послужи не само на 
студентите, туку и на академската заедница како ориентација за идни 
продлабочени истражувања, воедно и како корисно четиво за едукација и на 
сите оние кои  во професионалната работа се среќаваат со оваа тематика.  

Со особено задоволство учебникот„Вовед во безбедност„ ја 
препорачуваме да се користи во наставата на студентите од прв циклус на 
студии како основен учебник по предметот Современи теории и системи за 
безбедност,како и од страна на студентите за други сродни предмети на прв 
втор и трет циклус на студии од областа на безбедноста на Факултетот за 
безбедност-Скопје  при Универзитетот „Св.Климент Охридски„, како и на 
сите останатит високо образовни институции во Република Македонија. 

Од тие причини со задоволство предлагаме  книгата „Вовед во 
безбедноста„ од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан Ѓуровски и д-р 
Гојко Павловиќ да биде објавена како ОСНОВЕН УЧЕБНИК по 
предметот Современи теории и системи за безбедност за студентите на 
Факултетот за безбедност-Скопје  
           
 

 
Р е ц е н з е н т и 

 
      Проф. д-р Томе Батковски с.р.  

Факултет за безбедност-Скопје при  
       Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола  

 
 
 
 

 
 

      Проф. д-р Неџад Корајлиќ с.р.  
Факултет за криминалистика, криминологија и безбедносни студии-

Сараево при Универзитетот во Сараево 
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РЕЦЕНЗИЈА 

 
На ракописот ,,Криминалистичка тактика 1" од авторите   проф. д-р Методија 

Ангелески и  проф. д-р Злате Димовски 
 
  По предлог на Факултетот за безбедност-Скопје,со предлог Одлука бр. 08-69/10 од 
24.01.2019 година, Ректорската управа со Одлука бр. 14-110/15-2 од 28.01.2019 година не 
определи за рецензент на  ракописот ,,Криминалистичка тактика 1", од авторите  проф. д-
р Методија Ангелески и проф. д-р Злате Димовски.  

Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, откако внимателно го прочитавме 
ракописот, со особено задоволство го поднесуваме следниот  

 
 

Р Е Ц Е Н З Е Н Т С К И    И З В Е Ш Т А Ј 
 
Општ дел на рецензијата  

 
Ракописот "Криминалистичка тактика 1" е претставен на вкупно 425 страници, 

(комјутерски внесен текст со проред од 1),  структуриран во 18 делови и библиографија. 
Одредени целини се илустрирани со слики заради полесно разбирање од страна на  
студентите. Проблематиката што е предмет на обработка во овој труд, содржински и 
функционално е поделена на осумнаесет последователни и меѓусебно поврзани целини 
(глави) кои опфаќаат текст, а секоја целина има повеќе поднаслови кои се поделени 
според логична структура. Срочениот текст на ваков начин дава една целина со логичен 
содржински ред на изложување на проблемот во врска со  оперативно-тактичките методи 
и средства кои се обработуваат во делот на криминалистичката тактика,  што е предмет на 
обработка во овој труд. 

 
Приказ на содржината и структурата на делото 
 

Редоследот на поглавјата во овој труд е логичен. Се почнува со предговор и првиот 
дел е насловен  ,,Оперативна дејност,,. Во овој дел авторите  даваат дефиниција за 
оперативната дејност. Преку дадената дефиниција авторите доста вешто, успешно и 
логички дале слика на активностите кои се подредуваат во самиот поим, начини и 
средства на дејствување. Поради различните методи, средства, методологија и 
спецификите на формите како и различното гледање на активностите, авторите 
оперативно- тактичките мерки и дејствија во рамки на оперативната дејност ги 
структуирале и подвеле во две основни групи јавни (индискретни) и тајни (дискретни). 
Според авторите системот од оперативно - тактички мерки се оживотворува низ два вида 
оперативна дејност: криминалистичка контрола и криминалистичка обработка. 
Криминалистичката контрола како почетен стадиум на оперативната дејност претставува 
систем  за прибирање и обработување оперативни информации во случаите кога постои само 
општа индиција за потенцијално сомнително однесување, односно за конкретно 
недефинирано нечие евентуално криминално однесување во криминален пункт или во 
криминална средина.  Криминалистичката обработка е систем од  оперативно - тактички 



88 
 

мерки насочени кон тоа да се открие и да се утврди конкретно одредено кривично дело, да се 
открие и утврди сторител на кривично дело и да се приведе кон кривичен прогон. 

Во вториот дел се разработува информативниот разговор како оперативно- тактичка 
мерка. Оваа мерка има неформален карактер за добивање на податоци, информации од 
граѓани кои биле на местото на информативниот разговор пред за време или непосредно по 
извршување на делото, интервјуирање на лица кои имаат знаења од одредени области како 
што се специјалисти, вештаци и стручни лица. Авторите го појаснуваат начинот на селекција 
на лица за разговор, начините на повикување, местото на реализација на разговорот, 
постапката на водење на истиот како и натамошните постапки. Поради важноста на 
разговорот, иако е од неформална природа, законодавецот пропишал одредени постапки, но 
дел од истите се добиваат како искуствени начини на постапување.  

Третиот дел е проверувањето и утврдувањето алиби. Алибито претставува доказ за тоа 
дека осомничениот (обвинетиот) во моментот на извршувањето на кривичното дело не се 
наоѓал на местото на извршување на кривичното дело туку бил некаде на некое сосем друго 
место, така што не бил во можност да го стори или на каков било начин да учествува во 
вршењето на таквото дело. Во криминалистичката наука и практика, според авторите,  се 
диференцирале два вида алиби: непосреден (директен) доказ, односно алиби како позитивен 
факт и посреден (индиректен) доказ, односно алиби како негативен факт. Алибито се 
проверува и се утврдува во преткривичната и во кривичната постапка. Проверувањето и 
утврдувањето алиби првенствено претставува оперативно дејствие, кое криминалистичките 
инспектори спроведуваат во првиот оперативен зафат кога  уште се свежи „идеалните” и 
материјалните траги. Глобалната тактика за истражување алиби се гради од повеќе елементи 
според следниов редослед: детално распрашување на давачот на алиби за тоа на кое место се 
наоѓал за време на извршувањето на кривичното дело; мисловно моделирање на тактичката 
ситуација (здобивање некаква претстава или првичен впечаток) по првично дадениот исказ 
на осомничениот (обвинетиот) и проектирање почетни мерки и дејствија за проверување на 
исказот; составување  план за вршење проверки; распрашување на давачот на алиби во врска 
со резултатите добиени од извршените проверки; здобивање јасна и објективна претстава за 
фактичката ситуација во врска со даденото алиби преку вршење компарација на прибраните 
податоци и формирање заклучок за совпаѓање или за несовпаѓање помеѓу исказот на 
осомничениот (обвинетиот) и податоците прибрани преку дејствија што имале за цел да се 
провери и да се утврди даденото алиби. 

Во четвртиот дел се разработува заседата. Таа претставува дискретна оперативно - 
тактичка мерка што се состои од тајно или прикриено  распоредување и опколување на 
определен број полицајци на однапред утврдено критично место на отворен или затворен 
простор, односно онаму каде што со голема веројатност се очекува да дојдат делинквенти или 
други лица по кои по разни основи се трага, со цел таквите лица ненадејно да се пресретнат и 
да се фатат заради натамошно криминалистичко постапување. Според начините на 
поставување авторите ги делат на тајни и прикриени, а според поставувањето на обични и 
длабински. Во овој дел дадени се и повеќе подвидови на наведените основни видови на 
заседи. 

Петти дел е рацијата која според видувањата на авторите ја одредиле како молскавична 
полициска оперативна акција што се состои од опколување и блокирање на определено т. н. 
опасно место што се наоѓа на отворен или затворен простор, а се спроведува заради ненадејно 
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лишување од слобода на определени лица или за пронаоѓање и утврдување идентитет на 
делинквенти или  сомнителни лица, како и заради други цели. Таа се спроведува според 
начелото на брзина и во што е можно покус временски интервал. 

Во шестиот дел на овој ракопис дадена е патролната дејност. Под поимот патролна 
дејност се подразбира планска и стратешки ориентирана постојана или повремена обиколка на 
униформирани работници на полицијата на места од определен територијален сектор што се 
должни оперативно и физички да ги покриваат заради превентивно (и нужно репресивно) 
настапување против криминалитетот и другите социјално - патолошки појави, како и заради 
одржување  јавен ред или за разрешување какви било безбедносни проблеми на ниво на 
локална заедница. Покрај патролната се илустрира и позорната дејност на органите за 
спроведување на законите во случајот полициските служби. Авторите даваат јасен преглед на 
содржината, модалитетите и временската рамка на реализација на зададените задачи. 

Седмиот дел насловен е како потражна дејност. Според авторите под поимот потражна 
дејност се подразбира систем од оперативно - тактички и оперативно - технички мерки и 
дејствија со кој полицијата трага по лица и предмети што се утврдуваат и се обезбедува 
нивна достапност,  главно,  во кривичната постапка. Објекти на потрага можат да бидат: 
физички лица, предмети и трупови. Потрагата може според територијата да биде локална, 
централна или меѓународна а додека според објектот на потрага може да биде во форма на 
објава, распис и потерница. 

Во осмиот дел претставена е тајната опсервација. Тајната опсервација, според авторите, 
претставува планско и систематско стационирано или подвижно оптичко и (или) акустично 
набљудување на лица, предмети и места, а се состои во повремено или континуирано 
конспиративно (прикриено или тајно) прибирање и фиксирање факти што се значајни за 
откривање и спречување кривични дела. Иницирањето на оваа конспиративна мерка во 
криминалистичката контрола се покажува како делотворно особено кога станува збор за 
контрола на организираниот криминалитет или на други видови тежок криминалитет. 
Методите и средствата како и начините на постапување авторите ги имаат дадено во описот 
на оваа мерка.  

Деветтиот дел ги разработува стапиците. Стапицата (замката) претставува 
специфична тајна оперативно - тактичка мерка што се состои од намамување сторител што 
настојчиво врши кривични дела на ист начин, со цел таквиот сторител да биде фатен in 
flagranti или непосредно по извршување на кривичното дело. Според авторите постојат 
четири  видови стапици (физичка, дактилоскопска стапица, техничка стапица и хемиска 
стапица).  

Десеттиот дел ја разработува материјата за криминалистичките евиденции. Авторите 
констатираат дека под поимот криминалистички евиденции се подразбира одделно 
востановување, групирање и оперативно користење на разновидни конкретни објекти на 
криминалистичка регистрација - носители на информации (албуми, картотеки, евиденции, 
досиеја, електронски датотеки и др.) за потребите на оперативната дејност. За секој објект на 
криминалистичко регистрирање се собираат, се обработуваат, се класифицираат и се 
евидентираат соодветни оперативни податоци.За да се зачува квалитетот на оперативните 
податоци, односно за да бидат употребливи и постојано актуелни, потребно е ажурирање на 
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евиденциите (бришење податоци што го изгубиле своето значење; изменување непрецизни, 
нецелосни или неточни податоци; внесување нови податоци; дополнување постојни податоци 
итн.). Набројани се и објаснети евиденциите кои се водат во органите за спроведување на 
законите. 

Единаесеттата глава го опфаќа делот за употребата на помошни средства од страна на 
органите за спроведување на законите. Во конкретниот случај употребата на службени 
кучиња. Полициските кучиња се значаен помошен криминалистичко - тактички инструмент 
за решавање  повеќе видови безбедносни задачи. Тоа се посебно дресирани и обучувани 
кучиња чија што улога е незаменлива, но и ограничена само во сферата на прибирање 
ориентационо - елиминациони индиции. Постојат следниве видови полициски кучиња: 
кучиња чувари; заштитни кучиња; кучиња трагачи; санитетски кучиња; кучиња за 
откривање дрога; кучиња за откривање експлозиви. Појаснета е и постапката за 
степенување на опасноста, односно кога и во какви услови се употребува 
службеното куче со држење на врвка и со маска, без маска и кога се ослободува од 
врвката и маската. 

Дванаесетти дел од доставениот материјал е употребата на полиграфот. Со 
полиграфот, наведуваат авторите, како помошно криминалистичко средство  се прибираат 
индиции при спроведувањето на конкретна криминалистичка обработка, а полиграфското 
испитување подразбира анализа на психо - физиолошки реакции на осомничени лица, со цел 
преку индиректно откривање нечија лага да се откријат сторители на кривични дела, 
односно да се елиминираат невини лица од поширокиот круг осомничени лица. Лентата врз 
која графички се испишуваат реакциите на  испитаникот се вика полиграм. Врз основа на 
регистрираните реакции полиграфистот го интерпретира, односно „го чита” полиграмот и ги 
утврдува вистината или лагата. По правило, отсуството на соодветни психо - физиолошки 
реакции означува дека испитаникот ја кажува вистината, додека покажаните такви 
реакции говорат дека испитаникот премолчува определени информации за кои смета дека се 
значајни во однос на поставеното прашање. Полиграфско испитување се врши  доколку 
испитаникот даде претходна писмена согласност дека доброволно се сложува да биде 
тестиран. Полиграфистот е должен да му укаже на испитаникот дека може да се откаже во кој 
било момент од тестирањето. Полиграфските тестови претставуват одделни листи или 
списоци на прашања на кои испитаникот одговара. За тестирање се користат директен метод 
(или метод со контролно прашање); и индиректен метод (или метод на врвна напнатост). 
Зададените задачи ја појаснуваат употребата на полиграфот. 

Тринаессетта глава е лишувањето од слобода. Лишувањето од слобода претставува 
полициско овластување со кое на осомничени и на други лица им се ограничува или им се 
одзема слободата на движење за определен временски период кој е законски лимитиран. 
Покрај таа мерка во овој дел станува збор за следниве присилни мерки: приведување, 
задржување, упатување,  спроведување и апсење. Овие мерки се активираат  за определено 
време што е потребно за спроведување на  друго оперативно или процесно дејствие. Поради 
важноста на овој дел за зачувување на здравјето и телесниот интегритет на граѓаните и на 
оперативните работници во прилог се илустрирани ситуации за лишување од слобода и се 
бара од читателот да избере најсоодветен начин за дадената ситуација. Исто така дадени 
се и службена белешка за приведување на лице без писмена наредба од суд, службена 
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белешка за приведување на лице врз основа на писмена наредба од суд, записник за 
задржување на лице и службена белешка за извршено упатување на лице.  

Нареден конститутивен дел на материјалот е обезбедувањето на местото на 
криминален настан. Под поимот обезбедување место на кривичен настан се подразбира јавна 
оперативно - тактичка мерка која што се состои во обележување и чување на местото каде 
што е извршен определен кривичен настан, и тоа  до доаѓањето на увидната екипа, со тоа 
што се забранува пристап на таквото место, се обезбедуваат corpora delicti и се задржуваат и 
првично се распрашуваат таму затечени лица заради зачувување на фактичката состојба до 
моментот на почнување на увидот. 

Во петнаесеттиот дел разработена е материјата за преглед на превозни средства, 
патници и багаж. Авторите ни пренесуваат перцепција дека прегледот на превозни средства, 
патници и багаж претставува јавна оперативно - тактичка мерка што се состои во 
постојано рутинско или повремено прегледување и контролирање возила, патници и багаж 
на фреквентни места или на сообраќајници, со цел за: пронаоѓање траги и предмети од 
кривични дела и воопшто за превентивно - репресивно реагирање против криминалитетот 
и особено против интерлокалните и интернационалните делинквенти; заштита на личната 
и имотната безбедност на граѓаните; одржување јавен ред и мир; зголемување на безбедноста 
во сообраќајот; чување на државната граница итн. 

Шеснаесеттата методска единица која е дадена во понудениот материјал е преглед 
на објекти или простории на државни органи и правни лица и увидот во деловната 
документација. Прегедот на просториите и увидот во деловна и друга документација  се 
состои од  непосреден увид преку сетилно запазување  на простории и документација за кои 
постои основ на сомнение дека на нив ќе се пронајдат материјални траги. Се вршат  кога 
постои опасност дека трагите ќе бидат отстранети  или ќе бидат создадени лажни траги заради 
прикривање на кривично дело. 

Седумнаесеттиот дел од делото се однесува на обезбедување на лица и објекти. Во 
овој дел авторите ги даваат основите за реализација на оваа мерка, кои лица се 
обезбедуваат, кои објекти и начините на реализација. Обезбедувањето на лица и објекти е 
важна оперативна дејност кој бара покрај непосредното присуство на местото до или околу 
објектот, активирање на целиот оперативен инструментариум во функција на проактивно 
делување, градење на тактики и начини на најсоодветно поставување и постапување во 
одредени ситуации кои би можеле да бидат непланирани па се до ситуации на планирано 
загрозување на безбедноста на лицата и објектите кои се обезбедуваат. Авторите на јасен 
начин разработуваат дејствија на максимална посветеност на оперативните работници, 
зголемување на забележувањето и моментална проценка на заканите кои се можни и 
реални. Во таа функција наведуваат и основни начини на превентивни мерки, мерки на 
навремено осознавање и размена на информации со лицата кои работат на терен на основ на 
добивање на информации и сознанија и нивна навремена дисеминација и размена. Согласно 
информациите оперативниот работник ангажиран непосредно на обезбедување на лица и 
објекти се поставува и презема дејствија соодветни за одредената ситуација, па бара и 
засилување доколку е неопходно потребно.   

Последната глава во доставеното дело авторите го поместиле криминалистичко 
разузнавачкиот процес. Неможноста со реактивни методи и средства да се следат 
криминалните дејствија наложуваат потреба од изнаоѓање на соодветни методи кои ќе дадат 
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можности да се следат криминалците и да се добиваат информации за нивната активност 
преку користење на извори на сознанија од отворен и затворен (таен) тип. Таквите 
информации треба да се подвргнат и реализираат преку фазите на криминалистичкото 
разузнавање заради потврдување, анализа, обработка и соодветно искористување на 
информацијата која би зборувала за настан, лице, средина или дело. Ваквиот начин на 
работа треба да се наметне на полициските службеници и да стане рутина во нивното 
работење. 
 
Посебен дел од рецензијата 
  
 Како резензенти на материјалот доставен од двајцата автори, во прилог ни беше 
доставен и силабус и содржина на предметната програма, која треба да ја покриваат 
приложените содржини. Насловот на предметната програма е идентичен со насловот на 
материјалот. Од увидот во содржината на предметната програма исто така констатиравме 
дека во целост предложените содржини се вклопуваат во материјата која е предвидено да 
се реализира со предметната програма. Согласно тоа констатираме дека материјалот е во 
потполност компатибилен со содржините и насловот на предметната програма по 
Криминалистичка тактика 1, кој се реализира во согласност со акредитираната студиска 
програма по Криминалистика, а како помошна литература, која покрива еден дел од 
материјата по предметната програма криминалистичка тактика. 

Доставениот работен материјал претставува  оригинален научен труд кој се 
однесува на разработката на оперативно-тактичките  методи и средства, овластување кое 
произлегува од позитивната законска регулатива во Република Македонија. Споредбеното 
разгледување на предметната програма со содржината на материјалот покажува дека во 
целост се идентични, што создава можности за покривање на целата материја како 
основен учебник. Како посебна вредност на материјалот е методичноста и дидактичко 
соодветното настапување на авторите, преку постапноста во запознавањето на студентот 
со основните поими и начини, па потоа предочување и запознавање со оперативно- 
тактичките методи и средства и оперативното постапување во одредени специфични 
случаи, поткрепено со соодветни примери од пракса. 
 Доставениот материјал содржи осумнаесет глави кои се структуирани во целина. 
Се поаѓа од општите напомени и запознавање со основните поими, начини и оперативни 
методи и средства, како и нивна систематика, изразено низ тематската целина како 
оперативна дејност. Потоа следат оперативно- тактичките мерки наведени по логичка 
систематика, по принцип на надополнување и проучување на основните елементи, 
постапки и дејствија. За секоја методска целина наведени се законските основи за 
остварување на легалност во постапувањето и исполнување на другите принципи на 
оперативната дејност, следи и начин на операционализација поткрепен со одредени 
соодветни примери. Имајќи во вид дека секој настан се разликува по место, време, начин 
на извршување, прикривање, по личноста на извршителите и жртвите на настанот, не е 
можно одредување на еднаков и стандардизиран начин на редоследно преземање на 
оперативно-тактичките мерки и дејствија, или сите заедно. Во тој контекст, авторите дале 
поголема лепеза на можности, кои ги прикажуваат низ конкретни примери и оставаат 
простор за запознавање на студентите со истите и нивна подготовка за стекнување со 
знаења и вештини заради можност за примена на истите кога ќе засноваат работен однос 
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во органите за извршување на законите. Секоја оперативно- такичка мерка е соодветно 
обележана и нумерирани се сите под посебни глави. 
 Материјалот претставува основа во проучувањето на постапувањето на 
овластените службени лица во органите за извршување на законите и ги имплементира 
најновите позитивни законски одредби кои ја регулираат оваа материја. Од тој аспект 
материјалот има посебна вредност, разработува актуелна материја и настојува преку 
научниот пристап и соодветен дидактичен начин да ја претстави материјата која е основа 
за оперативното постапување во функција на откривање на кривични дела и прекршоци. 
Оваа материја ја одразува својата оригиналност преку фактот дека постои сосема мал број 
на учебници од оваа област кои ја разработуваат предметната материја, а компарирајќи ги 
со другите кои постојат во другите држави од опкружувањето претставува најнов 
материјал усогласен со позитивната законска регулатива и актуалните начини на 
реализација на оперативната функција на органите за спроведување на законите. Во 
функција на поголема прегледност и разбирање на презентираниот материјал во трудот 
дадени се и неколку илустрации на конкретни ситуации. Преку нивното согледување се 
добива појасна слика на презентирани и потребни начини на постапување заради заштита 
на секој припадник на органите за спроведување на законите, себеси, заштита на објектите 
кои се дадени под непосредна заштита, граѓаните и нивната сопственост, што всушност е 
основата на овластувањата на припадниците на споменатите органи. 
 На крајот од материјалот дадена е литература која ги задоволува потребите за 
материјалот кој е доставен, импресионира со застапеноста на актуелни наслови, соодветни 
бази на податоци, како и електронски едиции. Самата литература укажува дека 
материјалот е опсежен и искористени се познавања, знаења, вештини и мислења од 
автентични дела од автори кои ја познаваат материјата и кои имаат издадено соодветни 
содржини кои се во корелација со разработените тематски целини и содржини. 
 Авторите употребуваат автентична терминологија на разработуваната материја, 
употребуваат и презентираат  јасна мисла, разбирлив текст и јазик како и адаптиран израз 
за коминтентите- студенти и вработени кои сакаат да се образуваат, усовршуваат и 
надоградуваат во соодветната област. 
 
 Заклучок 

 
Материјалот под работен наслов ,, Криминалистичктактика 1" од авторите проф. д-

р Методија Ангелески и проф. д-р Злате Димовски е конципиран како основен заеднички 
учебник за студентите на Факултетот за безбедност во Скопје, но и за студенти од други 
факултети кои образуваат кадри од областа на безбедноста. Методолошкиот и 
предметниот пристап се карактеризираат со настојувањата на авторите целокупната 
материја да ја приближи кон поновите тенденции за спречување и сузбивање на 
криминалот. Во трудот авторите успеале да ги исполнат основните критериуми за 
изготвување на учебник, и тоа структурата на содржината на ова автентично и оригинално 
дело има јасна композиција, што значи дека има вовед (проследен со јасен предговор) и 
содржини (развиени согласно целите во програмата) коишто вклучуваат автентичен 
наративен дел и практични примери. Содржината е научно заснована и нуди потврдени 
знаења и информации. Со други зборови, тие успеале,  во еден кондензиран текст, да 
дадат голем број интересни податоци. 
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Предлог 
 

Од аспект на изнесените научни, методолошки и апликативни вредности на 
материјалот за учебник  "Криминалистичка тактика 1" од проф. д-р Методија 
Ангелески и проф. д-р Злате Димовски, во својство на рецензенти, со задоволство им 
предлагаме на  членовите на Наставно-научниот совет на единицата Факултетот за 
безбедност во Скопје на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,,- Битола, да го прифатат 
рецензентскиот Извештај со позитивната оценка и да се донесе одлука со која ќе се одобри 
печатењето на материјалот како основен заеднички учебник.  

 

 
 
 

      РЕЦЕНЗЕНТИ 

Скопје, 31.01.2019           Академик проф. д-р Владо Камбовски с.р. 

       Проф д-р Бранислав Симоновиќ с.р. 
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Анекс  -  Извештај од Советот за докторски студии за оценка на докторска 
дисертација  

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

Советот за докторски студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид при 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на ден                 
28.11.2018, со одлука бр. 02-602/3-11, формира Комисија за оценка на докторска 
дисертација од кандидатот Драгана Илиќ под наслов МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА 
СЕЛЕКТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗАМ ВО ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА во 
состав: 

1. Д-р Науме Мариноски – редовен професор 

2. Д-р Зоран Тунтев – редовен професор 

3. Д-р Билјана Петревска – вонреден професор   

4.  Д-р Иванка Нестороска – редовен професор 

5. Д-р Сашо Коруновски - редовен професор 

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

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

- 07.07.1988 во Лесковац, Република Србија 
 
- податоци за процесот на образованието: 

- 2007-2011 Додипломски студии на Економски факултет, Универзитет – Ниш, 
звање – Дипломиран економист 

- 2012 – 2014 Постдипломски (мастер) студии на Економски факултет, 
Универзитет – Ниш, звање – Мастер економист  
- 2014 – денес Докторски студии на Факултет за туризам и угостителство - 
Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, насока - Туризам 
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- податоци за практично или работно искуство:  

 - Од 2012 година – соработник за настава на Високата пословна школа за 
стручни студии во Лесковац, Република Србија 
 - Од 2014 година – Асистент на Високата пословна школа за стручни студии во 
Лесковац, Република Србија 

 
- познавање странски јазик(ци): 
 
- податоци за објавени трудови:  

Кандидатот има објавено стручни и научни трудови од различни области на 
туризмот и економијата во тематски зборници и научни списанија. 

 
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 
 
ВОВЕД  
 
I ТЕОРИСКО - МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО  

1. Предмет,  цел и задачи на истражувањето  
2. Методи на истражување  
3. Методолошки принципи на проучување  
4. Основна хипотеза  
5. Очекувани резултати  
6. Основни теориски и оперативни претпоставки  

 
II ТУРИСТИЧКО - ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА НА РЕГИОНОТ НА ЈУЖНА И 
ИСТОЧНА СРБИЈА  

1. Карактеристики на туристичко - географската положба како фактор во 
развојот на туризмот  
1.1. Карактеристики на математичко - географската положба на регионот на 
Јужна и Источна Србија  
1.2. Карактеристики на физичко – географската положба на регионот на Јужна 
и Источна Србија  
1.3.Просторно - географски карактеристики на регионот Јужна и Источна Србија
  
1.4. Функционални карактеристики на туристичко -  географската положба на 
регионот Јужна и Источна Србија  
2. Оцена на потенцијалот за развој на туризмот  

 
III АКСИОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ТРЕТМАНОТ НА РЕСУРСНИТЕ ОСНОВИ 
ЗА   СЕЛЕКТИВНИОТ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ЈУЖНА И ИСТОЧНА 
СРБИЈА  

1. Анализа на  вредностите на атрактивниот туристички потенцијал  
1.1.Анализа на природните туристички вредности  
1.2.Анализа на антропогените туристички вредности  
1.3.Степен на изграденост на сообраќајната инфраструктура  
1.4.Степен на изграденост на туристичката инфраструктура  
1.5.Елементи на животната средина како туристичка вредност и нивната заштита
  
2. Согледување на развојните приоритети базирани на вредностите  
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IV КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТУРИСТИЧКИОТ ПАЗАР  

1. Карактеристики на емитивните зони  
1.1.Одредување сегменти на туристичката побарувачка  
1.2.Приоритет на побарувачката како основа за креирање на туристичките 
производи  
2. Карактеристики на туристичката понуда  
2.1.Демографски карактеристики како фактор на понуда  
2.2.Стимулативни мерки за подобрување на структурата на понудата  
2.3.Диференцијација на ресурсите како можност во настапот на туристичкиот  
пазар  
2.4.Рецептивни можности за развој на туризмот во Јужна и Источна Србија  
2.5. Согледување на структурата на туристичката понуда во настапот на 
туристичкиот пазар  
2.6. Карактеристики на управувањето со туристичките дестинации во Јужна и 
Источна Србија  
3. Промоција на селективните видови туризам во Јужна и Источна Србија
  
3.1. Анализа на промотивните активности во Јужна и Источна Србија во 
изминатиот десетгодишен период  
3.2.Истражување на носителите на туристичка промоција  
3.3.Одредување форми на промотивни активности  
3.4. Одредување канал на дистрибуција  
3.4.Промоција на брендирани производи  

 
V ИСТРАЖУВАЊЕ НА МОЖНОСТИ ЗА СЕЛЕКТИВЕН РАЗВОЈ НА 
ТУРИЗМОТ 122 

1. Критериумска основа за диференцирање на селективните видови во 
развојот на туризмот  
2. Одредување на носителите на развојот на туризмот кон селективностите 
во туристичката дестинација  
3. Изработка на план за селективен развој на туризмот во Јужна и Источна 
Србија  

 
VI КРЕИРАЊЕ НА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА  

1. Одредување на носители на активности за развој на селективните видови 
туризам во Јужна и Источна Србија  
2. Анализа на туристичкиот промет и согледување на идниот развој  
3. Унапредување на заштитата и третманот на природното и културното 
наследство во туризмот  
4. Структурирање на одржливиот развој на селективните видови туризам во 
Јужна и Источна Србија  
5. Креирање мониторинг систем за следење на развојните политики во 
Јужна и  
Источна Србија  

 
 
VII МЕТОДОЛОГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО  

1. Методологија на истражувањето  
1.1.Место и време на истражување  
1.2.Фази во истражувањето  
1.3.Одредување примероци за истражувањето  
1.4.Инструменти на истражувањето  
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1.5.Методи на статистичката обработка и анализи користени во истражувањето
 170 
2. Резултати од истражувањето  
2.1. Утврдување на доверливост на прашалникот (Кронбахов алфа коефициент)
 172 
2.2. Дескриптивна статистика  
2.3. T-тест  
2.4. Анализа на резултатите добиени со помош на еднофакторска анализа на 
варијансата (ANOVA)  

 
VIII ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВОЈ НА СЕЛЕКТИВНИТЕ ВИДОВИ ТУРИЗАМ ВО 
ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА  

1. Согледување на досегашните проблеми во развојот на туризмот во Јужна 
и Источна Србија  
2. Согледување на можностите за иден развој на туризмот со користење на 
искуства во опкружувањето  
3. Создавање модели за рационално користење на вредностите во Јужна и 
Источна Србија  

 
ЗАКЛУЧОК  
 
ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ ИЗВОРИ 
 
3. Заклучок и оценка на трудот 
  

Кандидатот  Драгана Илиќ се зафатила со проблематика која има не само 
национално туку и меѓународно значење. Поради потребата за дополнителни 
истражувања за развој на туризмот на територијата на Јужна и Источна Србија, 
кандидатот пристапил кон разработка на туристичките потенцијали за развој во 
разгледаната територија. Преку примената на поголем број на методи, методски 
принципи и техники за прибирање, подредување и обработка на податоци, кандидатот 
со цел добивање на актуелни и практично применливи резултати, изврши валоризација 
на туристичките елементи и потенцијали на просторот. Обработени се во поголем 
детаљ различните територијални целини во рамките на разгледаниот простор. Целта е 
ваквите просторни единици да се стават во редот на најатрактивните туристички 
дестинации како од квалитативен, така и од квантитативен аспект. Имено, територијата 
на Јужна и Источна Србија располага со туристичко - атрактивни елементи кои можат 
да обезбедат  конкурентна предност на туристичките пазари во однос на дестинациите 
во соседните простори, региони и земји. Во таа смисла просторот на Јужна и Источна 
Србија се карактеризира со релативно ниско ниво на туристички развој. Од тоа 
произлегува потребата за преземање на посистематски и посериозни истражувачки 
пристапи во туризмот. Токму тоа кандидатот и го извршил во рамките на овој 
докторски труд.  Опфатено е значењето што валоризациските елементи ги имаат како 
атрактивна компонента на туристичката понуда. Тоа овозможило носење на судови и 
предлози за унапредување на туристичката конкурентност на разгледаниот простор.  

Во првиот дел од овој труд кандидатот го опфатил теориско - методолошкиот 
пристап во истражувањето. Во рамките на оваа глава дефинирани се предметот, целта 
и задачите на истражувањето, методите и методолошките принципи, хипотезите, 
очекуваните резултати и придонесот во научното истражување, како и основните 
теориски и оперативни претпоставки.  
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Во вториот дел од оваа докторска дисертација кандидатот ја обработува 
туристичко - географската положба на Јужна и Источна Србија. Оваа глава укажува на 
карактеристиките на туристичко - географската положба и нејзиното влијание на 
останатите фактори на развојот на овој регион. Во таа смисла посебно место заземаат 
контактноста, транзитноста и поливалентноста. 

Третата глава на трудот укажува на аксиолошкиот пристап во третманот на 
ресурсните основи за селективност на  туризмот во Јужна и Источна Србија. Третманот 
на ресурсите во аксиолошка смисла подразбира одредување на основниот потенцијал 
преку издвојување на природните и антропогените вредности, комуникативноста на 
просторот и неговата достапност, степенот на туристичката изграденост и елементите 
на заштита на животната средина кои во туризмот добиваат посебно значење. Со 
согледување на  ресурсните основи за развој на туризмот во Јужна и Источна Србија, 
кандидатот ги утврдил приоритетите на  развојот на селективните видови туризам и 
посебните туристички производи. 

Во четвртиот дел кандидатот извршил истражување на туристичкиот пазар со 
анализа на карактеристиките на туристичката понуда и побарувачка во регионот на 
Јужна и Источна Србија. Во оваа смисла утврдени се емитивните зони и структурата на 
туристичкото побарување, како и на рецептивните можности за развој на туризмот во 
Јужна и Источна Србија. Кандидатот ги дефинирал стратешките пристапи на развојот и 
моделот кои во пракса ќе служат за носење и имплементација на соодветни одлуки во 
креирањето туристичката понуда. Ова поглавје се однесува и на анализата на 
промоцијата на  селективните видови туризам на просторот на Јужна и Источна 
Србија.  

Петтата глава се однесува на истражувањето на можностите за селективен 
развој на туризмот и диференцијација на селективните видови туризам кои 
претставуваат основа за креирање на посебни туристички производи засновани на 
селекција на вредности. Истражувањето на можностите за селективен развој на 
туризмот е во тесна врска со креирањето на посебни туристички производи кои ќе 
бидат дел од идната туристичка понуда во Јужна и Источна Србија.  Преку ова 
истражување кандидатот ги дефинирал критериумските основи за диференцирање на 
селективните форми во развојот на туризмот. Исто така дефинирани се и носителите на 
туристичкиот развој во дестинациите според селективните можности. Тоа опфаќа и 
изработен план за таков селективен туристички развој. 

Во рамките на шестата глава на докторската дисертација кандидатот ги 
опфатил развојните политики. Креирањето на политика на развој е во функција на 
создавање оптимални услови за поттикнување на туристичкиот и општествено - 
економскиот развој во Јужна и Источна Србија. Во таа смисла кандидатот ги 
разработил обемот и динамиката на  туристичкиот промет како би се планирал идниот 
развој. Посебно е важно да се нагласат предлозите за унапредување на заштита и 
третман на природното и културното наследство во туризмот, како и активностите 
насочени на одржливиот развој на селективните видови туризам во овој регион. 
Апликативната димензија е опфатена преку предлозите за имплементација на 
мониторинг систем за следење на развојните политики на територијата на Јужна и 
Источна Србија. 

 Седмата глава на трудот претставува емпирискиот дел на докторската 
дисертација. Ова поглавје се однесува на спроведените истражувачки активности 
преку кои кандидатот ги дефинирал можностите за развој на туризмот, како и 
влијанието на развојот на туризмот на ставовите на локалното население во регионот 
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на Јужна и Источна Србија.  Опфатен е и преглед на истражувачката методологијата, 
статистичките модели и техники за обработка на податоците, презентација на 
добиените резултати преку нивната анализа и толкување.  

Осмата глава на трудот се однесува на перспективите за развој на 
селективните видови туризам во Јужна и Источна Србија. Преку анализа на 
карактеристиките на досегашниот развој и проблемите кои се јавиле во овој регион 
кандидатот успешно ги дефинирал насоките на идниот развој на селективните видови 
туризам во Јужна и Источна Србија. Во оваа смисла значајно место имаат и искуствата 
на земјите во окружувањето кога е во прашање селективниот развој на туризмот со 
извршена компаративна анализа помеѓу нив. Со тоа се дефинирале и модели за 
рационално користење на  туристичките вредности во Јужна и Источна Србија што 
може да се искористи во други слични истражувања на овој и слични простори, но и 
примена на ваквите сознанија во праксата. 

 Завршниот дел се однесува на заклучоците од кабинетското и теренското 
истражување како и предлози за отстранување на пречките на туристичкиот развој и 
предлози за унапредување на селективните туристички развојни можности.  

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 167 библиографски 
единици и 80 интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на 
проблематиката која ја истражил. 

Имајќи го предвид изнесеното, со задоволство на Наставно – научниот совет на 
Факултетот му предлагаме да го прифати овој Извештај и да формира Комисија за 
одбрана на докторската дисертација, под наслов „МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА 
СЕЛЕКТИВНИ ВИДОВИ ТУРИЗАМ ВО ЈУЖНА И ИСТОЧНА СРБИЈА“ од 
кандидатот Драгана Илиќ, студент на трет циклус студии. 
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцна 
во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот. 
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