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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ 

од областа 

БАНКАРСТВО 

НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ – ПРИЛЕП 

 
 Врз основа на Конкурсот за избор на наставник во насловно звање од 
областа банкарство на Економскиот факултет – Прилеп, објавен во дневните 
весници: „Нова Македонија” и „Лајм” на ден 22 мај 2019 година, Наставно – 
научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп, на својата седница одржана на 
05.06.2019 година, со одлука бр. 537/2 од 05.06.2019 година, формира Рецензентска 
комисија за избор на наставник од областа Банкарство, во состав: 

 

1. Проф. д-р Михаил Петковски – редовен професор во пензија, Економски 
Факултет, Скопје, 

2. Проф. д-р Томе Неновски – редовен професор, Факултет за деловна 
економија и организациони науки, Универзитет Американ Колеџ – Скопје, 

3. Проф. д-р Драгица Оџаклиеска – вонреден професор на Економски факултет, 
Прилеп 

 
Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование како и чл. 

31 и чл.32 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 и по разгледувањето на пристигнатите 
материјали,  Рецензентската комисија го поднесува следниов:  
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија” и „Лајм” 
од 22 мај 2019 година за избор на наставник во насловно звање од областа 
банкарство, во предвидениот рок (на 22.05.2019 год.) се пријави само кандидатот д-р 
Глигор Бишев, вонреден професор на Економскиот факултет – Прилеп. 

 
Биографски податоци за кандидатот, д-р Глигор Бишев 
 
 Д-р Глигор Бишев е роден на 05.04.1958 во Струмица каде што го завршува 
основното и средното образование. Дипломирал на Економскиот факултет во Скопје 
во 1979/80. Постдипломски студии завршил, исто така, на Економскиот факулетет во 
Скопје на насоката монетарно кредитна теорија и политика во 1985 со одбрана на 
магистерскиот труд на тема: Понудата на пари во современата монетарна теорија.  
Во 1991 година на Економскиот факултет во Скопје ја одбранил докторската 
дисертација: Понудата и побарувачката на пари – случајот на Југославија. Д-р 
Глигор Бишев во 1997 година бил гостин истражувач на Виенскиот институт за 
споредбени економски студии и специјализирал на Лондонската Школа за 
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Економија и политички науки во 1995 година. Во рамките на својот едукативен 
развој д-р Глигор Бишев посетувал обуки во Центарот за Централно Банкарски 
студии на Централната банка на Австрија, Централната банка на Англија, 
Институтот на ММФ, Националната банка на Грција и Ерсте Групацијата.  

Д-р Глигор Бишев од мај 2013 година е главен извршен директор и 
Претседател на Управниот одбор на Шпаркасе банка Македонија. Исто така, тој е 
насловен вонреден професор на Економскиот факултет - Прилеп, предава на 
последипломските студии на Економскиот факултет - Скопје и е потпретседател на 
Стопанската комора на Македонија. 
 
Работно искуство: 

- Од 2000 година до мај 2013, Главен Извршен Директор и Претседател на 
Управен одбор на Стопанска Банка А. Д. Скопје 

- Во 1993 стана Генерален Директор, во 1994 беше назначен за Вицегувернер а 
во периодот 1997 до 2000 беше Заменик гувернер на Народната банка на 
Македонија 

- Декември 1984 започна како помлад економист во Народната банка на 
Македонија. 

 
Други активности: 

- Член на Деловниот Совет на Економски факултет, Љубљана 2008 – 2018 год.; 
- Потпретседател на Стопанска Комора на РМ од 2007 година до денес; 
- Претседател на Здружението за банки при Стопанска Комора на Македонија 

2004 – 2008 год.; 
- Член на Комисијата за хартии од вредност, Март 1999 – Октомври 2003 год.; 
- Копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на 

Пактот за стабилност, Јануари – Јуни 2000 год.; 
- Член на управниот одбор на пазарот на пари, 1997 – 2000; 
- Член на комитетот при МАНУ за изработка на Блуе Рибон Репорт 2005-2006; 
- Член на техничкиот одбор на МАНУ за истражувачкиот проект: Стратегија за 

економеки развој на Македонија, 1996 – 1998; 
- Член на Управниот одбор на Агенцијата за санација на банките, 1995-1999 

год. 
 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно-истражувачки подмладок 
 

Д-р Глигор Бишев во рамките на својата наставна дејност бил ментор на шест 
докторски дисертации, ментор на дванаесет магистерски трудови, како и член на 
дваесет и четири комисии за одбрана на магистерски и докторски трудови. 

Исто така, тој бил и рецензент на осум книги кои служат како учебни 
помагала на Економскиот факултет во Скопје, Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид, Правниот факултет во Скопје, Економскиот факултет во 
Прилеп и Градежниот факултет во Скопје. 

Д-р Г. Бишев на Економскиот факултет – Прилеп на вториот циклус студии 
одржува настава по предметите: Монетарна економија – напредно ниво и Банкарски 
менаџмент – напредно ниво, а на третиот циклус студии го предава предметот 
Меѓународни бизнис финансии. 
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На Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ го предавал предметот Монетарен систем и политика на вториот циклус 
студии. 
 
Резултати од научно-истражувачка работа 
 

Д-р Глигор Бишев е еден од креаторите на новата валута и на реформите во 
Република Македонија. Исто така, ги истражувал реформите во скоро сите 
транзициони економии. Учествувал во истражувачки проекти во областа на 
банкарството, монетарната теорија и политика, применетата економија, економскиот 
развој, политики на курсот, платниот биланс, меѓународните финансиски 
институции, тековите на капитал, корпоративното финансирање, инвестициите, 
банкарството и финансиските пазари. 

Во рамките на својата научно истражувачка работа д-р Глигор Бишев има 
објавени бројни трудови, две книги, 243 статии, дискусии и истражувачки студии во 
професионални и научни магазини во Македонија, Австрија, Хрватска, Германија, 
Бугарија и Словенија. Исто така, учествува на симпозиуми во земјата и во странство. 

Во продолжение даваме преглед на дел од објавени трудови: 

- Трудови објавени пред 2015 година 

1. Глигор Бишев, Грчката криза не ја загрозува стабилноста на Стопанска банка, 
Капитал, Скопје, 24 јуни 2011 год.; 

2. Gligor Bishev, Anti-recessionary monetary policy and deleveraging, in Finance and 
Monetary Policy After the Global Financial Crisis, University “Ss Cyril and 
Methodius”, Skopje, Faculty of Economics Skopje, November 2011 год.;. 

3. Gligor Bishev, Vesna Misheska, Soudness of the Banking Sector and Economic 
Recovery in EU, Political Thought, The Future of the Euro: Challenges for 
Financial Stability, March 2012, Skopje; 

4. Глигор Бишев, Валентина Ангелкоска, Проблеми кај постапките за 
извршување кај станбените кредити, Деловно право, Година XIII, Бр. 26, 2012 
год.;. 

5. Gligor Bishev, Dragica Odzaklieska, Effects of the Global Economic Crisis on the 
Economies of the Western Balkans, 9th International Conference: Economic 
Integrations, Competition and Cooperation, April 18-19, 2013, Opatija; 

6. Gligor Bishev, Are Loose Monetary Policy and Sound Banks Sufficient for Credit 
Expansion and Economic Recovery in Western Balkan Countries, Crossroads, 
Phenomenology of European Debt Crisis, The Macedonian Foreign Policy Journal, 
July 2013; 

7. Gligor Bishev, Monetary Management, Credit Activity of Banking Industry and 
Economic Growth in Western Balkan Countries, Macedonian Academy of Sciences 
and Arts, Contributions, XLV 1, 2014. 
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Трудови објавени по 2015 година 

1. Gligor Bishev, Have Loose Monetary Policy and Enhanced Regulatory Standards 
for Banks Led to Sustainable Economic Recovery, Faculty of Economics Skopje, 
Proceedings from International Conference, Economic Recovery in the Post-Crisis 
Period, Faculty of Economics Skopje, 2015 год.; 

2.  Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Exchange Rate and Export-Led Growth in SE6: 
Economic Convergence Machine – What Happened? What Next?, Zbornik Radova, 
Regionalna Naucna Konferencija ERAZ, 2015 год.; 

3. Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Arguments for and Against Retaining Exchange 
Rate Regime: An Empirical Analysis for Republic of Macedonia, Asian Economic 
and Financial Review, 2015, 5 (8): 1004-1013; 

4. Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Export-Led Growth in SEE6 – Facts and 
Recommendations: The Case of Republic of Macedonia, Economic Development, 
Journal of Institute of Economics, Skopje, No. 3/2015; 

5. Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Principles of Managing Currency Risks by 
Companies, Conference Proceedings, LIMEN, Belgrade, 2015 год.; 

6. Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Principles of Managing Currency Risks by 
Macedonian Companies, International Journal of Information, Business and 
Management, Volume 8, Number 3, Elite Hall Publishing House, August 2016 
год.; 

7. Gligor Bishev, Tatjana Boshkov, Financial Impact Strategy on SMes In The 
Business World, International Journal of Current Research, Vo. 8, Issue, 09, 
September, 2016 год.; 

8.  Глигор Бишев, Димитар Богов, Финансирање на растот и конвергенција кон 
ЕУ – Како да се одржи стабилноста при повисока интермедијација, во 
Република Македонија на патот кон Европската Унија (2020) – Искуства, 
Предизвици, Перспективи, Прилози од меѓународната научна конференција, 
одржана на 6 мај 2016 година, МАНУ, Р. Македонија, Скопје, 2016 год.; 

9. Глигор Бишев, Предизвици на монетарната политика и финансискиот сектор 
во периодот на забрзано пристапување кон ЕУ, Македонска Академија на 
Науките и Уметностите, Идните предизвици на економскиот развој и 
економските политики на Република Македонија, Скопје, 2019 год. 

Стручно-применувачка дејност и проектни активности 

 
Д-р Глигор Бишев учествувал во бројни научни конференции и симпозиуми, од кои 
ги издвојуваме: 

1. Глигор Бишев, Предизвици на монетарната политикаи финансискиот сектор 
во периодот на забрзано пристапување кон ЕУ, научна конференција, Идни 
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предизвици на економскиот развој и економските политики на Република 
Македонија, Македонска Академија на Науките и Уметностите, Народна 
Банка на Република Македонија, Стопанска Комора на Македонија, Охрид, 4-
5 октомври 2018. 

2. Gligor Bishev, Strengthening Economic Reforms, National Bank of Macedonia, 
IMF, High Level Panel, How to accelerate economic reform momentum, Poul 
Thomsen, IMF, European Department I Director, Peter Sanfey, EBRD, Depty 
Director for Economics, Policy and Governance, Vassillis Monastiriotis, Associate 
Professor, Research on South East Europe, Dimitar Bogov, NBRM, Governor, 
Bishev Gligor, Associate Professor, Faculty of Economics Prilep and CEO 
Sparkasse Bank Macedonia.  

3. Стопанска Комора на Македонија, Македонија – мала, отворена и 
флексибилна економија, Глигор Бишев, Меѓународна конференција, 
Глолемите глобализираат, малите соработуваат, 17 февруари 2017, 
Александар Палас, Скопје.  

4. Macedonia Global Investment Summit, Mapping Competitiveness Across Top 
Ranked FDI Industries, October 8-10, 2013. 

5. 9th International Conference on Economic Integrations, Competition and 
Cooperation, Accession of the Western Balkan Countries to the European Union, 
Opatija, April 18-19, 2013.  

6. 66-та Средба на правниците 10-12мај, 2012, Проблеми во постапката за 
извршување на станбени кредити. 

7. 13 Годишна конференција, Македонска Берза, Глобалните и локалните 
макроекономски состојби и нивната рефлексија на пазарите на капитал, 
Скопје, 4 мај 2012.   

8. Institute for Democracy/Konrad Adenauer Stiftung, The Future of the Euro: 
Challenges for Financial Stability, March 18, 2012. 

9. International Conference on Finance and Monetary Policy After the Global 
Financial Crisis, Faculty of Economics Skopje, 18 November 2011. 

10. Making Trade and Finance Work for People and the Planet, Financial and 
Monetary Reforms for sustainable Development, Global and Regional Initiatives, 
United Nations – UNCTAD, Geneve, 22-24 June, 2011. 

11. Ekonomska Fakulteta, Univerziteta u Ljubljani, Bancni Management, Stres testovi 
za banke, Crna Gora, Milocer, 6-8 Juna 2011.  

12. Универзитет Американ Колеџ, Скопје и Friedrich Ebert Stiftung – Office 
Macedonia, Constructing Europe as a Global Power: From Market to Identity?, 19 
Maj, 2011, Skopje. 
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13. Светска Банка, Министерство за Финансии, Како да се постигнат повисоки 
стапки на раст во посткризно окружување, Глигор Бишев, Модератор и вовед, 
18 март 2011. 

14. Frankfurt International Conference, The Economy and Business in Post-Recession, 
Faculty of Economics Prilep, October 29, 2010 

15. EOS Congress, Financial Market 2009, Nothing is more constant than change, 
2009, Berlin. 

16. 60 Здружение на правниците на Република Македонија,  средба на 
правниците, Струга, 28-30 мај 2009.  

17. Konrad Adenauer, EBA, Пазарните економии под притисок, тркалезна маса, 16 
април 2009. 

18. Република Македонија и светската економска криза, Тркалезна маса, 
Фондација – меморијален центар Никола Кљусев, 4 февруари, 2009, Скопје. 

19. Стопанска комора на Македонија, Забрзано кон Европа, Ноември 14 – 15 
2008, Охрид. 

20.  The Regional Finance and Investment Conference for South East Europe, 
Euromoney Conferences, 21 – 22 October 2008, Thessaloniki. 

21. The Central and Eastern European Forum, Euromoney Conference, 15-16 January 
2008, Vienna. 

22. Економски факултет - Прилеп, Бизнисот и глобализацијата, Меѓународен 
симпозиум, Охрид, 19-20 Октомври 2007. 

23. The Regional Finance and Investment Conference for South East Europe, 16-17 
October 2007, Dubrovnik. 

24. World Bank, Doing Business, Bitola, 2007. 

Покрај учеството во наведените научни конференции и симпозиуми, семинари, 
работилници и обуки, кандидатот ги има(л) и следниве проектни ангажмани: 

- Македонска академија на науките и уметностите и Стопанска Комора на РМ, 
Идни предизвици на економскиот развој и економските политики на 
Република Македонија, 2018 год.; 

- Македонска академија на науките и уметностите, Република Македонија на 
патот кон Европската Унија (2020) – искуства, предизвици, перспективи, 
2014-2015 год.; 

- United nations development programme, Blue ribbon report for, 2005-2006; 

- Vienna Institute for International Economics Studies and World Bank, Long term 
Development in Southestern Europe, 2001-2002; 
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- Лондонска школа за економија/Виенски институт за меѓународни 
компаративни економски студии, Монетарната политика и транзицијата во 
југоисточна Европа, 1999. (London School of Economics/Vienna Institute for 
International Comparative Economic Studies, Monetary Policy and Transition in 
SouthEast Europe, 1999); 

- Проект на PHARE-ACE (П96-6786-Ф): Таргетирање на девизниот курс во 
неоптимална валутна зона – случај на Македонија, Декември 1997. (Phare-
ACE Project (P96-6786-F): Exchange Rate Targeting in an Unoptimum Currency 
Area – Macedonian Case, December 1997); 

- УНДП и Македонска Академија на Науките и Уметностите, Стратегија за 
економски развој на Република Македонија, 1997. (UNDP and Macedonian 
Academy of Science and Arts, Strategy for Economic Development of the Republic 
of Macedonia, 1997); 

- Македонска Академија на Науките и Уметностите, Напори за стабилизација 
на економиите во транзиција, 1994 год.; 

- Central European University Support Scheme, Прага, Контрола на понудата на 
пари, случајот на Македонија, 1994. (Central European University Support 
Scheme, Prague, Money Supply Control, Macedonian Case, 1994); 

- Академија за безбедност и соработка во Европа, Берлин, Економската 
ситуација во Македонија: начини за консолидирање и реформирање на 
економијата, Приод за развивање на регионална соработка, 1993 (Academy for 
Security and Cooperation in Europe, Berlin, The Economic Situation in Macedonia: 
Ways to Consolidate and Reform the Economy, Approaches to Develop Regional 
Cooperation, 1993); 

- Македонска Академија на Науките и Уметностите, Современа понуда на пари 
и стабилизациона политика во Македонија, 1992 год. 

 

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високо образование, кандидатот д-р Глигор Бишев исто така ги исполнува и 
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола. Имено кандидатот 
исполнува вкупно 23 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 4) од 
наведените во табелата за оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 16 
услови од првите две групи критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку 3). 
За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено соодветна документација и 
истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за 
избор во звања. 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно – истражувачка работа 

УСЛОВИ Х 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или 
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на 
висока стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) 
од автори чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. 
Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на 
трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку web пребарувач за 
цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

Х 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: EBSCO, 
EMERALD, SCOPUS, THOMSON REUTERS, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

Х 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање 

Х 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

Х 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на сесија на научна конференција 

Х 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд Х 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

X 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 
институции 

Х 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

                                                
1

Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање, 
имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
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Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка 
задачи од научната област за која се избира (како автор или во 
коавторство)2 

 

Вкупно исполнети услови од прв критериум 9 

 
 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно-истражувачки подмладок  

УСЛОВИ Х 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
на друга високообразовна установа од земјата или странство  

X 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  Х 

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус 
студии  

Х 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основи  

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност  

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.)  

X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на онлине 
платформа за далечинско учење (Моодле и сл.) или на њеб страната на 
единицата или Универзитетот  

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички 
или докторски труд  

Х 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  Х 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

 

Х 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска програма на прв, втор или трет циклус студии  

 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 

 

                                                
2Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 став 
(3) точка 5 од ЗВО (Сл.в. на РМ 82/2018), а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање 
во редовен професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 
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факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години  

 

Вкупно исполнети услови од втор критериум 7 

 
 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност  
УСЛОВИ Х 
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско 
решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и 
сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или 
домашни институции  

Х 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден од релевантна институција  

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

X 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија   
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности  

Х 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира  

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија  

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ или други домашни или странски фондови 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија   
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост  

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот  

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.)  

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик   
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети 
за стопанството  

X 

Вкупно исполнети услови од трет критериум 7 
 
 
 



11 
 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на анализата на приложената документација за резултатите од 
научно-истражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р 
Глигор Бишев, Комисијата констатира дека кандидатот покажува перманентен 
прогресивен научен и професионален развој на професијата давајќи значаен 
придонес во областите за коишто се избира. 

Кандидатот д-р Глигор Бишев поседува респектабилно педагошко искуство и 
користи педагошки методи преку коишто не само што успешно им ги пренесува 
своите знаења на студентите, туку ја поттикнува и ја развива нивната креативност. 
Имено, тој максимално совесно, одговорно, професионално и квалитетно ги 
извршува своите работни задачи и обврски во наставата, а притоа остварува 
коректен однос како со колегите, така и со студентите. 

Творечкиот опус на кандидатот, д-р Г.Бишев јасно индицира дека тој 
перманентно се занимава со истражувачка работа којашто резултира со голем број 
објавени научни и стручни трудови во  домашни  и  меѓународни списанија. Исто 
така, е евидентно неговото учество на повеќе научни собири во земјата и странство, 
а неговите трудови се цитирани од поголем број домашни и странски автори.  

Покрај научно-истражувачките и наставни активности, треба да се нагласи и 
перманентната определба на кандидатот, д-р Глигор Бишев, за континуирано 
професионално и стручно усовршување и надоградување, за што сведочат и 
големиот број реализирани обуки, семинари, работилници, студиски престои во 
странство и учество во национални и меѓународни истражувачки и апликативни 
проекти.  

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во Извештајот, а имајќи 
ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија 
констатира дека кандидатот во целост ги исполнува општите услови предвидени со 
Законот за високото образование и посебните услови од критериумите за избор за 
наставно – научно звање  насловен вонреден професор од областа банкарство, 
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски” – Битола. Оттука, Комисијата со задовоство му предлага на 
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет – Прилеп да го избере д-р 
Глигор Бишев за наставно – научно звање насловен вонреден професор  од областа 
банкарство. 

             Рецензентска комисија: 
 

a) Проф. Д-р Михаил Петковски – редовен 
професор во пензија, Економски Факултет, 
Скопје  

b) Проф. Д-р Томе Неновски – редовен 
професор, Факултет за деловна економија и 
организациони науки, Универзитет Американ 
Колеџ – Скопје  

c) Проф Д-р Драгица Оџаклиеска – вонреден 
професор на Економски факултет, Прилеп  
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Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т  

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТИТЕ:   

АВТОМАТИКА; ХИДРОЕНЕРГЕТИКА; И ТЕОРИЈА И ПРОЕКТИРАЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКИ ПОСТРОЈКИ   

НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА 
 
 

  По објавениот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и „Koha“ од 
01.06.2019 година за избор на наставник од областите: Автоматика; Хидроенергетика; и 
Теорија и проектирање на енергетски постројки; Наставно-научниот совет при 
Технички факултет – Битола, на својата седница одржана на 11.06.2019 година, со 
одлука број 02-540/3 од 11.06.2019 година, формира рецензиона комисија во состав: 
 

1. Ред. проф. д-р Сотир Пановски, претседател 
Професор во пензија, Технички факултет - Битола,  

2. Ред. проф. д-р Витомир Стојановски, член  
 Технички факултет - Битола 

3. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска, член  
 Технички факултет - Битола 

 
 По разгледувањето на конкурсните материјали, Рецензионата комисија го 
поднесува следниот 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
 На објавениот конкурс од 01.06.2019 година за избор на наставник од областите: 
Автоматика; Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски постројки; се 
пријави кандидатот: 
 

1. д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж. 
 

По анализата на доставената документација, Рецензионата комисија ги дава 
следните констатации и оценки: 
 
 

1. Основни биографски податоци 
 
 Д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., е родена на 01.01.1964 год. Основно 
училиште и гимназија завршила во Прилеп со континуиран одличен успех. 
Образованието го продолжила на Машинскиот факултет во Скопје, каде дипломирала 
на 20.02.1989 год. на Институтот за хидротехника, пневматика и автоматика со 
одбрана, со оцена 10 (десет), на дипломската работа на тема: “Определување на 
ламинарен граничен слој на дозвучно опструена компресорска решетка”. 
Додипломските студии ги завршила со висока просечна оценка, што било мотив да го 
продолжи сопственото образование. По прослушаните семестри и положените (со 
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највисоки оценки) пропишани испити на постдипломските студии на Машинскиот 
факултет во Скопје, со одбрана на магистерскиот труд на тема: “Математичко 
моделирање на динамиката на однесување на хидроенергетска постројка”, на 
10.09.1998 год., се стекнала со стручен назив магистер по машински науки. 
Докторирала на Техничкиот факултет во Битола на 06.11.2009 год. со успешна 
одбрана на докторската дисертација со наслов “Математичко моделирање и 
симулација на управувањето со мали  хидроцентрали”.    

Работниот стаж го започнала во 1989 год., кога, како дипломиран машински 
инженер, прво се вработила во фабриката за електроизолациони материјали 
“Енергоинвест - 11 Октомври” - Прилеп, во Работна единица - Развој; за потоа 
работното искуство да продолжи да го гради на Техничкиот факултет во Битола, каде е 
вработена и денес. Од вработување до денес активно е вклучена во целокупната дејност 
на Техничкиот факултет – Битола. Од октомври 2015 година па до денес ја извршува 
функцијата продекан за наука, меѓународна соработка и соработка со стопанството, 
исто така е член на универзитетската комисија за соработка со универзитетите во 
земјата и странство, како и координатор за ERASMUS+ програмата на Технички 
факултет – Битола. Досега, активно учествала во реализацијата на неколку научно-
истражувачки проекти финансирани од Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија, како и во повеќе европски проекти од TEMPUS 
програмата, од програмата INTERREG и од ERASMUS+ програмата. Учествувала и на 
голем број работилници, семинари, симпозиуми, конференции. Била член на 
уредувачки одбор на неколку меѓународни конференции, а е член на уредувачки одбор 
и во две меѓународни списанија.  

Кандидатот д-р Гордана Јаневска активно го владее англискиот јазик, а пасивно 
се служи со рускиот јазик. Редовен член на Македонското научно друштво – Битола е 
од 2004 година.  
 
 

2. Наставно – образовна дејност  
 
 Кандидатот д-р Гордана Јаневска своите работни ангажирања во Техничкиот 
факултет - Битола ги извршува совесно, навремено и квалитетно, при што се истакнува 
со коректен и широк однос кон студентите, како и со одлична соработка со колегите и 
афинитети за тимска работа. 
 Во рамки на своите работни ангажирања на Техничкиот факултет во Битола, на 
почетокот како помлад асистент, потоа како асистент по предметите Технички мерења, 
Техничко цртање, Автоматско управување и група предмети од Катедрата за 
термотехника и хидротехника, и подоцна како асистент од областите: 
Хидроенергетика, Автоматика, Општо машинство, проектирање и машински 
конструкции, била активно вклучена во наставно-образовната, како и во научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност од областите наведени во конкурсот. 
Од изборот во звање доцент од областите: Хидротехника, пневматика и автоматика, и 
Термотехника и термоенергетика, учествува во реализацијата на настава по предмети 
од овие области и тоа како на прв циклус на студии, така и на втор циклус на студии.  
 Денес, како вонреден професор од областите: Автоматика, Хидроенергетика, 
Теорија и проектирање на енергетски постројки, за кои е објавен конкурсот, на 
Техничкиот факултет активно е вклучена во реализацијата на настава по предмети од 
овие области и тоа како на прв циклус на студии, така и на втор и трет циклус на 
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студии. Покрај тоа, во рамки на активностите од наставно-образовната дејност, д-р 
Гордана Јаневска учествува во комисии за одбрана на дипломски работи, под нејзино 
менторство во изминатиот период се изработени и одбранети неколку дипломски 
работи, а била и член во комисии за оценка и за одбрана на магистерски трудови од 
вториот циклус на студии на Машинскиот отсек, како и на студиската програма по 
Мехатроника, со што активно учествувала и дала значаен придонес во стручно и научно 
оспособување на млади кадри.  
 Во последните пет години, вонр. проф. д–р Гордана Јаневска учествувала и во 
изработка на елаборати за акредитација на студиски програми од прв и втор циклус на 
студии за студиски програми  на Технички факултет – Битола.  
 Во учебната 2017/18 година, под менторство на вонр. проф. д–р Гордана 
Јаневска, четворица студенти од Универзитетот за транспорт “Тодор Каблешков” – 
Софија, Бугарија, реализирале стажирање на Технички факултет - Битола во рамки на 
Erasumus+  програмата, во периодот од 02.07.- 01.09.2018 година.   
  Наставната дејност ја извршува посветено и одговорно, со постојано 
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручни искуства на 
студентите и колегите. Се залага за осовременување на наставата и соработка со други 
високо образовни институции во земјата и странство. 
 

Резултати од самоевалуација 
 

Успешноста во реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдува со 
добиените резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на 
ангажираност на кандидатката во наставно – образовниот процес на Техничкиот 
факултет - Битола. Имено, д-р Гордана Јаневска е оценета со позитивна оценка од 
страна на студентите, по основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување 
за самоевалуација. Во спроведените студенски анкети во изминатите академски години, 
кандидатката секогаш добивала просечна оцена повисока од 4,09 од максимално можна 
5. Во академска 2017/18 година, кандидатката има добиено просечна оцена 4,67 од 
максимално можна 5.  

Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставнообразовната 
дејност на кандидатката, јасно и разбирливо пренесување на наставните содржини, 
како и професионалниот и коректен однос со студентите. 

 
 
3. Научно – истражувачка,  стручна и апликативна дејност 

 
Во рамки на своите работни ангажирања активно е вклучена и во научно-

истражувачката, стручната и апликативната работа поврзана со унапредување на 
наставно-образовната дејност преку учество во проекти, а сопственото перманентно 
научно и стручно усовршување го гради и преку учество на работилници, курсеви, 
семинари и симпозиуми.  

Активностите на кандидатот д-р Гордана Јаневска на полето на научно-
истражувачката и стручно-апликативната дејност, може да се согледаат и од списокот 
на позначајни трудови, проекти и други активности во чија реализација имала активно 
учество. 
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 Трудови објавени до претходните избори  
  
 До изборот на кандидатот во звање вонреден професот, кандидатот д-р Гордана 
Јаневска ги има објавено следните научни и стручни трудови: 
 

1. Janevska G.; Modeling Thermal Processes Using Bond Graphs, 16th International 
Symposium on Thermal Science and Engineering of Serbia, Sokobanja, Serbia, 2013 

2. Janevska G.; Mathematical Modeling of Pump System, Proceedings in Electronic 
International Interdisciplinary Conference, University of Zilina, Slovak Republic, 
Sept.2013, pp.455-458 

3. Janevska G.; The State of Renewable Electricity – Worldwide, in EU and in 
R.Macedonia, Proceedings of Papers from XLVIII International Scientific Conference 
on Information, Communication and Energy Systems and Technology (ICEST 2013), 
Faculty of Technical Sciences - Bitola, 26-29 June 2013, Ohrid, Macedonia, pp.341-
344 (Volume 1) 

4. Јаневска Г., Пановски С., Математички модели на електрохидрауличниот 
актуаторски систем за позиционирање на лопатките на хидраулична турбина, 
Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола, 2013 

5. Пановски С., Јаневска Г., Контролабилност и опсервабилност на 
хидроенергетски системи, Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 2013. 

6. Јаневска Г., Моделирањето како клучен елемент во процесот на дизајнирање 
на мехатроничките системи, Зборник на трудови на Технички факултет - 
Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, декември 2012 

7. Пановски С., Генчев С., Јаневска Г.; “Наши искуства и согледувања за 
политиките за градба на мали хидроелектрични централи во Република 
Македонија”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2012” (ЗЕМАК), Охрид, 04-06 октомври 2012 

8. Пановски С., Јаневска Г., Хидроенергијата во Македонија, Зборник на трудови 
на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 
октомври 2011, стр.146-153 

9. Јаневска Г., Пановски С., Хидротурбински регулатори: теоретски аспекти, 
методи и ограничувања, Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, октомври 2011, стр.323-328. 

10. Janevska G., Obnovljivi izvori energije - globalno, u EU i u R.Makedoniji, Zbornik 
radova, 24. Medunarodni kongres o procesnoj industriji - Procesing 2011, SMEITS, 
Fruska gora, Srbija, jun 2011.  

11. Panovski S., Janevska G., Trajcevski Lj., Concession possibilities for small hydro 
power plants in Macedonia with emphasis on the model DBOT as a special case study, 
Hidroenergija 2010, Lausanne, Switzerland, 16-19 June 2010.  

12. Panovski S., Janevska G., Hydroenergy in Macedonia, Proceedings from WB 
Workshop on “Harmonization of methodologies for estimation and sustainable 
incorporation of biomass and other RES in municipal and national strategies for energy 
development”, MAGA, Skopje, Macedonia, 4 November, 2010, pp.140-154 (BEE-
FP7) 
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13. Јаневска Г., Пановски С.; “Малите хидроцентрали - значајни енергетски 
капацитети што користат обновлив извор на енергија”, Научен собир: 
Техниката и техничките науки - услов за современ одржлив развој на 
општеството и општината Битола, ноември 2009, Битола 

14. Јаневска Г., Пановски С.; “Математичко моделирање на динамиката на 
цевководот кај хидроелектрани”, Научен собир: Техниката и техничките 
науки - услов за современ одржлив развој на општеството и општината 
Битола, ноември 2009, Битола 

15. Јаневска Г., Пановски С.; “Краток осврт кон пристапите на моделирање на 
хидроенергетските постројки и нивното управување”, Зборник на реферати од 
Меѓународното советување “Енергетика 2008” (ЗЕМАК), Охрид, 09-11 октомври 
2008, стр. 441-452 (книга 1). 

16. Пановски С., Јаневска Г.; “Какви се потенцијалите за инвестирање во мали 
хидроцентрали во Република Македонија”, Зборник на реферати од 
Меѓународното советување “Енергетика 2008” (ЗЕМАК), Охрид, 09-11 октомври 
2008, стр. 431-440 (книга 1). 

17. Panovski S., Janevska G., “What is the Potential of Investment in Small Hydro Power 
Plants in Republic of Macedonia”, International Conference on Small Hydropower, 
Hidroenergija 2008: "On the Crossroads", Bled, Slovenia, 11-13 June 2008. 

18. Janevska G., Panovski S.; Wastewater purification station type SBR with special view 
of the choice of hydromechanical equipment, INTERREG III A/CARDS, “Modern 
Technologies for Water and Wastewater Treatment”, Workshop, Aristotle University 
of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, May 16, 2007. (http://www.environet-interreg.gr) 

19. Janevska G.; Presentation of "environmental activities" of  Faculty of Technical 
Sciences - Bitola in the area of water pollution, “Development of a knowledge 
network of educational and research Institutes active in environmental issues for the 
development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU 
legislation and know-how transfer", INTERREG IIIA/CARDS project, Partners: 
Greece (CPERI/CERTH) – R. Macedonia (Faculty of Technical Sciences, Bitola), 
February 15, 2007, Faculty of Technical Sciences, Bitola, R.Macedonia. 

20. Пановски С., Јаневска Г., Ангеловска М.; “Мали хидроцентрали во Европа и во 
Македонија”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2006” (ЗЕМАК), Охрид, 05-07 октомври 2006, стр. 431-440 (книга 1). 

21. Пановски С., Јаневска Г., Ангеловска М.; “Термоцентралата “Битола” и 
околина”, Зборник на реферати од Меѓународното советување “Енергетика 
2006” (ЗЕМАК), Охрид, 05-07 октомври 2006, стр. 731-740 (книга 2). 

22. Panovski S., Janevska G., Cvetanovski R., Small Hydropower Plants in Republic of 
Macedonia - Situation and Possibilities, Hidroenergija 2006, Crieff, Scotland, UK,    
7-9 June 2006. 

23. Panovski S., Janevska G., Primer izbora hidromašinske opreme stanice za 
prečišćavanje otpadnih voda tipa SBR, 12. Simpozijum TERMIČARA Srbije i Crne 
Gore: Energetika, Efikasnost, Ekologija; Sokobanja, 18-21. oktobar 2005. 

24. Јаневска Г.; “Презентација на формулари за практична примена на ЕКТС”, 
Семинар во рамките на ТЕМПУС проектот TP_SCM-C006B03-2003, 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Технолошко - металуршки факултет, 
Скопје, 25.03. 2005. 
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25. Јаневска Г.; “Промоција на изготвените формулари за практична примена на 
ЕКТС”, Универзитетска конференција “Универзитетот во центарот на 
реформите”, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Битола, 24 септември 2004. 

26. Panovski S., Janevska G.; "Controllability of a Small Hydro Power Plant", ICEST 
2004 Proceeding of Papers, Faculty of Technical Sciences - Bitola, Macedonia, 16-19 
June 2004, str. 477-480 (Volume 2). 

27. Јаневска Г.; ”Моделски базирана дијагноза на неисправности”,  Зборник на 
трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- Технички факултет, Битола, 
2004, стр. 157-168. 

28. Јаневска Г., Пановски С.; ”Компјутерска симулација на динамиката на ХЕЦ 
“Стрежево”“, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 2004, стр. 169-179. 

29. Пановски С., Јаневска Г.; “Линеарен математички модел на малата ХЕЦ 
“Стрежево”“, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 2004, стр. 293-305. 

30. Janevska G.; "A Brief Review of Model-Based Fault Diagnosis", ICEST 2003 
Proceeding of Papers, Technical University - Sofia, Bulgaria, 16-18 October 2003,   
pp.369-373. 

31. Panovski S., Janevska G., Sistem zaštite Ohridskog Jezera od otpadnih voda sa 
osvrtom na filter presu za dehidraciju mulja, 23. Jugoslovensko savetovanje: Vodovod 
i kanalizacija '02, Mataruška Banja, Jugoslavija, 2002, Zbornik na trudovi, str.70-76. 

32. Јаневска Г.; “Линеарен математички модел на пумпна постројка”, Зборник на 
трудови од 8. Симпозиум за теоретска и применета механика, (ДММ), Скопје, 3.-
5. октомври 2002, стр. 131-136. 

33. Јаневска Г., Пановски С.,; ”Симулација на динамичкиот процес во 
хидроенергетска постројка”, Зборник на трудови од Меѓународното советување 
4Е “Енергетика, Ефикасност, Екологија, Економија” (ЗЕМАК), Охрид, 3.-4. 
октомври 2002, стр. 187-196. 

34. Пановски С., Стојановски В., Јаневска Г., Систем заштите Охридског Језера 
од отпадних вода са посебним освртом на станицу за пречишћавање отпадних 
вода, Симпозијум: PROCESING 2000, Београд, СР Југославија,  Зборник на 
трудови: Процесна техника, 2-3 (2000), стр.153-155. 

35. Јаневска Г.; “Краток осврт кон историјата на пропелерите”, Зборник на 
трудови од 7-миот Симпозиум за теоретска и применета механика,  ДММ, 
Р.Македонија, Струга 28 - 30. IX 2000 год., стр. 97-104 (Книга 1).  

36. Пановски С., Стојановски В., Јаневска Г.; “Рационално техничко решение за 
оспособување за работа на хидросистемот за прскање на пепелта на 
одлагалиштето во ТЕ “Осломеј”- Кичево”, Зборник на трудови од I Стручно 
советување - ЕСМ '99, ЈП Електростопанство на Македонија, Битола 16 - 18. XII 
1999, стр. 328-331. 

37. Пановски С., Јаневска Г.; “За доследна примена на меѓународниот стандард за 
величини, единици и ознаки за топлина”, Денови на науката (зборник на трудови 
поднесени на научниот собир одржан на 27-29 мај 1999. во Софија, Р. Бугарија), 
ДНУ - Битола, мај 1999 год., стр. 521-532.  

38. Стојановски В., Јаневска Г.; “Развој на Интернационалната температурна 
скала и особености на ITS-90”, Денови на науката (зборник на трудови 
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поднесени на научниот собир одржан на 27-29 мај 1999 год. во Софија, 
Бугарија), ДНУ - Битола, мај 1999 год., стр. 543-554  

39. Стојановски В., Јаневска Г.; “Нов приод за решавање на нестационарно 
струење на гас”, Зборник на трудови, Меѓународен симпозиум: Користење на 
природниот гас, ЗЕМАК, Струга, октомври 1998, стр 28-34. 

40. Стојановски В., Стојановска Л., Јаневска Г., Мирчевски М.; “Краток преглед на 
методите и авторите кои работат на нестационарно струење на гас”, 
Зборник на трудови, Меѓународен симпозиум: Користење на природниот гас, 
ЗЕМАК, Струга, октомври 1998, стр. 2-10. 

41. Пановски С., Јаневска Г.;  “Корелација помеѓу потрошувачката на јаглен и 
мазут во процесот на согорување во ТЕ”Битола”“, Зборник на реферати, 
Меѓународен симпозиум: Користење на јаглените во енергетиката, ЗЕМАК, 
Охрид, октомври 1997,  317 - 325. 

42. Panovski S., Iloska B., Janevska G., “Zaštita okoline od otpadnih voda u 
termoelektrani “Bitola””, Naucno-strucen sobir “PROCESING ‘97”, Savez masinskih 
i elektrotehnickih inzenjera i tehnicara Srbije (SMEITS), Beograd, 1997.   

43. Бундалевски Т., Пановски С., Јаневска Г.;  “Нелинеарен математички модел на 
пумпна постројка”, Зборник на трудови, Универзитет “Св. Климент Охридски”- 
Технички факултет, Битола, 1996,  37 - 44. 

 
 
 Трудови објавени во периодот од последниот избор на кандидатот  
 
 Во прилог на поднесените конкурсни материјали, на рецензионата комисија ѝ 
беа доставени следните трудови на кандидатот, објавени после изборот во звање 
вонреден професор, т.е. трудови објавени во последните пет години. 
 

44. Janevska G., Panovski S., “Aspects on Modeling of Hydro-Turbine Speed Governor”, 
International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 10, Issue 6, June-
2019, pp.34-38 (IJSER – ISSN 2229-5518; 2017/2018 Impact Factor: 4.4). 
https://www.ijser.org/  

45. Janevska G., Kostov M., Stojanovski G., “Mathematical Modeling and Simulation of 
Hybrid Electric Vehicle”, 54th International Scient. Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2019, Ohrid, 
Macedonia, June 2019 (труд прифатен за учество на Конференцијата)  

46. Kostov M., Atanasovski M., Janevska G., Arapinoski B., “Power System Load 
Forecasting by using Sinuses Approximation and Wavelet Transform”, 54th 
International Scient. Conference on Information, Communication and Energy Systems 
and Technologies ICEST 2019, Ohrid, Macedonia, June 2019 (труд прифатен за 
учество на Конференцијата) 

47. Janevska G., Panovski S., Dimirieska C., “Comparative Analysis of Mathematical 
Models of Penstock Dynamics at Hydropower Plants”, International Journal of 
Scientific & Engineering Research Volume 9, Issue 10, October-2018, pp.652-657 
(IJSER – ISSN 2229-5518; 2017/2018 Impact Factor: 4.4) https://www.ijser.org/research-
paper-publishing-october-2018_page2.aspx  

48. Janevska G., Kostov M., “Possibilities for Open Source Software in Mechatronic 
Systems Design”, International Scientific Conference on Information, Communication 
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and Energy Systems and Technologies ICEST 2018, Sozopol, Bulgaria, Jun. 2018, 
pp.343-346 http://icestconf.org/wp-content/uploads/2018/07/ICEST2018PROC.pdf  

49. Janevska G., “Modeling as an important phase in the process of mechatronic systems 
design”, International Scientific Journal HORIZONS, Year XI, Volume 4, December 
2017, Bitola; pp.27-38  

50. Bahtovska E., Janevska G., “Controlling of noise exposure at the workplace”, 
Proceedings of POLITEHNIKA 2017, Serbia, Beograd, December, 2017; pp.316-321 

51. Janevska G., “Mathematical Modeling of Hybrid Renewable Energy System”, 
Proceedings of 3rd Virtual International Conference on Science, Technology and 
Management in Energy eNergetics 2017, Serbia, Niš, October 22-23, 2017; pp.9-15 
(публикуван како поканет труд)  

52. Janevska G., “Renewable Energy and Sustainable Development - Impacts on the Path 
to Decarbonsation of Energy Sector”, Proceedings of 3rd Virtual International 
Conference on Science, Technology and Management in Energy eNergetics 2017, 
Serbia, Niš, October 22-23, 2017; pp.107-113  

53. Kostov M., Kotevska E., Atanasovski M., Janevska G., “Content-Based Images 
Retrieval with Discrete Wavelet Transform”, International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2017, Nis, 
Serbia, Jun. 2017, pp.48-51  

54. Janevska G., “Bond Graphs Approach to Modeling Thermal Processes”, International 
Journal of Scientific & Engineering Research Volume 8, Issue 5, May-2017, pp.736-
740 (IJSER - ISSN 2229-5518; 2016/2017 Impact Factor: 4.2). 
https://www.ijser.org/research-paper-publishing-may-2017_page3.aspx  

55. Јаневска Г., Моделирање на мехатронички системи со помош на бонд графови, 
Зборник на трудови на Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. Климент 
Охридски” – Битола, 2015, стр.160-165.  

56. Пановски С., Јаневска Г., Шопов К.,  Мали самостојни фотоволтаични 
обновливи извори на енергија, Зборник на трудови на Технички факултет - 
Битола, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, 2015, стр.54-60. 

 

 

Публикации 

 

57. Janevska G.; "Modeling and Simulation of Mechatronic Systems", textbook, Tempus 
project DRIMS – Development of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies, 
2012, публикација во рамки на Темпус проектот DRIMS  

58. Gavriloski V., Tasevski G., Mijanovic Markus M., Janevska G., Mechatronic 
Systems, textbook, Tempus project DRIMS – Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronic Studies, 2012, публикација во рамки на Темпус 
проектот DRIMS  

59. Бахтовска Е., Јаневска Г., Нешковска Р.; “Национална рамка на 
високообразовните квалификации за Република Македонија: водич”, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, Битола, 2011, (издание на 
англиски, македонски и албански јазик); публикација во рамки на Темпус проект 
DINAQUF – “Дизајнирање и имплементација на Национална рамка на 
квалификации”  
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60. Пановски С., Јаневска Г., “Системи на автоматско управување - Збирка 
задачи”, Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, Технички факултет - 
Битола, Битола, 2010, електронско издание  

61. Бахтовска Е., Јаневска Г.; “Водич за имплементација на Европски кредитен 
трансфер систем (ECTS)”, Универзитет “Св. Климент Охридски”, Технички 
факултет, Битола, 2002 (прирачник).  

62. Јаневска Г., Прирачник по Компјутерски управувани машини и процеси (Matlab 
- Control System Toolbox, Simulink), Технички факултет, Битола, 2007, интерна 
скрипта  

63. Пановски С., Јаневска Г., Автоматизација, мерење и регулација, Универзитет 
“Св. Климент Охридски” - Факултет за биотехнички науки, Битола, 2002, 
скрипта.  

 
 
Учество во проекти, семинари, работилници и други активности во 
периодот од последниот избор на кандидатот  

 

 Модел на сообраќајна политика во функција на одржливиот развој на 
Република Словенија и Република Македонија, Научно-истражувачки проект 
финансиран од Министерството за образование и наука на Р. Македонија 
(билатерален проект меѓу Р.Македонија и Р.Словенија), Носител: Технички 
факултет - Битола, 01.01.2017-31.12.2018; (соработник во проектот) 

 Erasmus+ Project (KA2) No 561821-EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP (2015-
3206/001-001), Waste management curricula development in partnership with public 
and private sector – WamPPP, St. Kliment Ohridski University, Faculty of Technical 
Sciences (partner in the project), 2015-2018, соработник во проектот  
http://www.wamppp.com  

 Twinning project “Developing cooperation between higher education institutions, 
the private sector and relevant public bodies”, MK 13 IPA SO 01 16 R, 2016-2017 

  

 Рецензирање на труд “Gas Core Reactors for Deep Space Propulsion”, за 
меѓународно списание International Journal of Advanced Technology and Science 
Research (IJATSR), 11.03.2019. 

 Janevska G., Dimitrieska C., Stavreva S., Popovska Vasilevska S., Faculty of 
Technical Sciences – in Past, Today and in the Future, презентација во рамки на 
студиска посета на Машински факултет, Универзитет во Приштина "Hasan 
Prishtina", Приштина, 06-08 декември 2018.  

 Stavreva S., Janevska G., Dimitrieska C., Popovska Vasilevska S., Energy 
Resources of Macedonia – Future Perspectives, презентација во рамки на студиска 
посета на Машински факултет, Универзитет во Приштина "Hasan Prishtina", 
Приштина, 06-08 декември 2018. 

 Завршна конференција на Erasmus + проектот “Waste management curricula 
development in partnership with public and private sector – WamPPP”, 561821 EPP-
1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, Белград, Србија,  27 септември 2018. 
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 Конференција за дисеминација на резултатите од активностите на Erasmus + 
проектот “Waste management curricula development in partnership with public and 
private sector – WamPPP”, 561821 EPP-1-2015-EPPKA2-CBHE-JP, Ниш, Србија,  
25 септември 2018. 

 Одржани предавања од областа на Моделирање и симулација на динамички 
системи на Универзитетот за транспорт „Тодор Каблешков“ – Софија, 
Бугарија, во рамки на реализираната Erasumus+ наставна мобилност за 
академски кадар, 03-07 септември 2018. 

 Македонски енергетски форум 2018: „Решенија во енергетиката денес – 
алтернативи за иднината“ (Macedonia Energy Forum 2018: Energy solutions for 
today, options for tomorrow), поддржан од АД Електрани на Македонија, 
Владата на Република Македонија и ЗИП Институт, Струга, 07-08 јуни 2018. 

 Одржани предавања на Високата техничка школа за стручни студии во 
Ниш, Србија, во рамки на Erasmus+ WamPPP проектот, 23.05.2018 

 Janevska G., Bahtovska E., SBR – Wastewater treatment plant; presentation; 
http://www.wamppp.com/wp-content/uploads/2018/05/21.05-WamPPP-Janevska-G-Nis-2018-
final_en.pdf  

 Bahtovska E., Janevska G., Controlling of noise exposure at the workplace, 
presentation; http://www.wamppp.com/wp-content/uploads/2018/05/21.05-WamPPP-
Bahtovska-E-Nis-2018-final.pdf 

 2nd International Conference Transport for Today’s Society, Faculty of Technical 
Sciences – Bitola, “St. Kliment Ohridski” University – Bitola, Bitola, 17-19 мај 
2018, член во организациски одбор на конференцијата, http://www.ttsconference.org  

 Учество на Форум на тема WIN-WIN – Соработка на универзитетот со 
работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни студиски програми, 
Универзитет “Св.Климент Охридски“ – Битола, Битола, 27 април 2018. 

 Научен собир „Важноста на Паневропскиот коридор X-d за Република 
Македонија, Балкансиот Полуостров и Европската Унија“, Битола, 22.12.2017 

 VI International Symposium New Horizons 2017 of Transport and Communications, 
University of East Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Doboj,  
17-18.11.2017.   http://novihorizonti.sf.ues.rs.ba; учество на конференцијата како 
рецензент на трудови 

 Работиланица за дисеминација на резултати од тековни активности во рамки 
на Erasmus+ WamPPP проектот, Машински факултет, Универзитет во 
Марибор, Марибор, Словенија, 17-18.10.2017. 

 Бахтовска Е., Јаневска Г., Искуства од работата на проекти од ЕРАЗМУС+ 
програмата - Модел на практична настава во техничките науки, презентација 
во рамки на Интерната универзитетска конференција УКЛО21-УИК Науката 
на УКЛО – искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017. 

 Интерна универзитетска конференција УКЛО21-УИК Науката на УКЛО – 
искуства и перспективи, Крушево, 29-30 септември 2017, рецензент на трудови 

 Работилница за Методологијата за самоевалуација на наставните програми 
во поглед на барањата на пазарот на труд, Tвининг проект MK 13 IPA SO 01 
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16 R „Развивање соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот 
сектор и релевантните органи“, Битола, 28.јуни 2017 

 Втора научно-стручна конференција ARA 2017 – тема: Управување со отпад, 
Висока школа за стручни студии, Аранѓеловац, Србија, 26. мај 2017. 

 Работилница за споделување искуства за техники на евалуација на наставни 
програми и нивна примена во практика, Твининг проект MK 13 IPA SO 01 16 R  
„Развивање соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот 
сектор и релевантните органи“, Битола, 23. февруари 2017 

 Семинар “Придобивки од развојот и употребата на резултати од учење”, 
Твининг проект финансиран од ЕУ: “Понатамошно подобрување на системот 
за развој и имплементација на Националната рамка на квалификации” MK 13 
IPA SO 02 15, Универзитет “Св.Климент Охридски“ – Битола, 16 фев 2017. 

 Работилница за кариерни центри, Твининг проект „Развивање на соработката 
помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните 
органи“,  Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола, 01. декември 2016. 

 The 4th study visit within WamPPP project: Special overview on developing of 
methodological approach to the teaching methods based on modern ICT 
technologies and consortium meeting, Technical University of Crete, Chania, Crete, 
Greece, 13–15.09.2016  

 5th Electronic International Interdisciplinary Conference 2016, EIIC 2016 
(http://www.eiic.cz) Publishing Society, Slovak Republic, August, 8.-12. 2016, член 
на научниот одбор на конференцијата 

 Трета  студиска посета реализирнаа од партнерите од Србија и Словенија, 
WamPPP проект, Технички факултет – Битола, 26-27 мај 2016.  

 G. Janevska: Presentation on Environmental Engineering Study Programs at 
Faculty of Technical Sciences, презентација во рамки на одржанта работилница 
при третата студиска посета реализирана од партнерите од Србија и 
Словенија, WamPPP проект, Технички факултет – Битола, 26.05.2016.  

 Зборник на трудови – 2015, Технички факултет - Битола, Универзитет “Св. 
Климент Охридски” – Битола, Битола, декември 2015; член на уредувачкиот 
одбор на зборникот http://tfb.uklo.edu.mk/filemanager/Files/ZbornikTFB2015.pdf  

 Меѓународна конференција за регионална соработка "БОН-ТОН во безбедност 
и здравје при работа", Охрид, Македонија, 29-31 октомври 2015. 

 
 Студиски посети на странски универзитети во периодот од последниот 

избор: 

 Erasumus+ наставна мобилност за академски кадар, “Todor Kableshkov” 
University of Transport - Sofia, Bulgaria, 03-07 септември 2018. 

 Faculty of Mechanical Engineering at the University of of Prishtina "HASAN 
PRISHTINA", Prishtina, Kosovo, 06-08 декември 2018. 

 College of Applied Technical Sciences Nis, Serbia, 24-28 септември 2018. 

 Faculty of Mechanical Engineering at the University of Maribor, Maribor, 
Slovenia, 16-19 октомври 2017. 
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 College of Applied Technical Sciences Arangelovac, Serbia, 25-27 мај 2017. 

 Technical University of Crete – TUC, Chania, Crete, Greece, 12-16 
септември 2016. 

 
 

4. Посебни услови за избор во наставно-научни звања 
 

Покрај општите услови предвидени во Законот за високо образование, според 

Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-
стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, кандидатот д-р Гордана Јаневска ги исполува следните услови од 
дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои кандидатот ги исполнува 
се одбележани со “X”. 

 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 
сличен на него) 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд 
во списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: 
ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation 
Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во 
последните 5 години)  

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува во научно-истражувачки проект кој е во тек 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил 
модератор на сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) 
одбор на меѓународна научна конференција или меѓународно научно 

X 
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списание 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од 
одобрени проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни 
остварувања  

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации 
или институции 

X 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во 
странство  

 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од 
пошироката научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи 
од научната област за која се избира (како автор или во коавторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 6 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- 
истражувачки подмладок 

УСЛОВИ X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или 
на друга високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии 

X 

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 
странска високообразовна установа по различни основи X 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како 
прозорец на мобилност 

X 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, 
стручно, почесно и сл.) 

X 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) 
за студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online 
платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на 
единицата или Универзитетот 

X 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, 
специјалистички или докторски труд 

X 
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Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

X 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграма на прв, втор или трет циклус студии 

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на 
факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, 
ревизија, елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, 
арихитектонско решение, стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. од стручен или професионален карактер организирани од меѓународни 
или домашни институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден од релевантна институција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација  

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија   

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
за потребите на стопанските и нестопанските дејности 

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или 
ИКТ решенија  

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани 
од ЕУ или други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 
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Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска сопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети за стопанството 

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 5 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 22 

 

 

 Врз основа на детално разгледаните материјали приложени од страна на 
кандидатот, Рецензионата комисија го донесува следниот  
 
 

З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 
 

   Врз основа на изложените податоци, Рецензионата комисија констатира дека 
кандидатот на конкурсот за избор на наставник од областите: Автоматика; 
Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски постројки; на Технички 
факултет – Битола, д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., ги исполнува општите услови 
за избор во редовен професор, согласно Законот за високото образование, како и 
потребните посебни услови, согласно Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

Кандидатот д-р Гордана Јаневска, и денес успешно извршува работни задачи 
како наставник со звање вонреден професор на Техничкиот факултет - Битола по 
предмети од областите од конкурсот. Наставно-педагошкото искуство на кандидатот ги 
има опфатено сите степени во текот на нејзината повеќегодишна ангажираност при 
Техничкиот факултет во Битола, при што се истакнува како во комуникацијата со 
студентите, така и во успешно пренесување на знаењата. Анализирајќи ги досегашните 
трудови на кандидатот, областите на научно истражување, како и докторската 
дисертација, може да се заклучи дека нејзината научно-истражувачка дејност се 
поклопува со проблематиката што ја опфаќаат областите во конкурсот. Врз основа на 
презентираниот извештај, а и од личното познавање на научната и стручната работа на 
кандидатот, комисијата е на мислење дека д-р Гордана Јаневска е успешно ангажирана 
не само во наставната дејност, туку и на научно и стручно поле, што се потврдува и 
преку објавените трудови, учества во проекти, симпозиуми во земјата и странство. 
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Резултатите што ги постигнува со својата работа, доказ се дека се работи за личност 
која постојано ги следи постигнувањата во областите во кои работи. Кандидатот може 
да се оквалификува како докажан научен и стручен работник, успешно ангажиран во 
научно-истражувачката работа со презентирани и верифицирани резултати.   

Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензионата комисија има чест и 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет - 
Битола, кандидатот д-р Гордана Јаневска, дипл.маш.инж., да ја избере за наставник од 
областите: Автоматика; Хидроенергетика; и Теорија и проектирање на енергетски 
постројки; во звање редовен професор. 
 
 
 
 

РЕЦЕНЗИОНА  КОМИСИЈА 
 

 
1. Ред. проф. д-р Сотир Пановски – претседател, с.р. 

Професор во пензија, Технички факултет - Битола 
 
 
 

2. Ред. проф. д-р Витомир Стојановски – член, с.р. 

 Технички факултет - Битола 
 
 
 

3. Ред. проф. д-р Цвете Димитриеска – член, с.р. 

 Технички факултет - Битола 
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РЕЦЕН З ИЈ А 

ЗА РАКОПИСОТЗБИРКА ЗАДАЧИ И ПРАКТИКУМ ПО  
ПРОЕКТИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ  

од Методија Атанасовски 

На предлог на Комисијата за издавачка дејност на Технички факултет – Битола, 
Деканската управа при Техничкиот факултет - Битола, на седницата одржана на 28.05.2019 
година, со одлука бр. 02-494/4 од 28.05.2019година, зарецензенти за ракописот на учебното 
помагало со наслов: „Збирка задачи и практикум по проектирање на електроенергетски 
водови”, од авторот вон. проф. д-р Методија Атанасовски,ги назначи: 

1. д-р Ристо Ачковски, редовен професор во пензија 

Факултет за електротехника и информациски технологии, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”– Скопје 

2. д-р Рубин Талески, редовен професор 

Факултет за електротехника и информациски технологии 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” – Скопје 

По разгледувањето на доставениот ракопис од учебното помагало, рецензентитего 
донесуваат следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

Вовед 

Ракописот „Збирка задачи и практикум по Проектирање на електроенергетски 
водови” е структуриран како учебно помагало и се однесува на предметот Проектирање на 
електроенергетски водови предвиден со наставниот план и програма на насоката 
Електроенергетски системипри Техничкиот факултет Битола (ТФБ). 

Содржината на ракописот е презентирана на 190 страни B5 формат. Градивото во ова 
учебно помагало е групирано во четири основни дела (поглавја):  

1. Механичка пресметка на надземните електроенергетски водови 

2. Кабелски електроенергетски водови 

3. Упатство за проектна задача - Проект на надземен вод 

4. Податоци за надземни и кабелски водови.  

На почетокот на учебното помагало е даден предговор и листата на ознаки и 
кратенки, а на крајот е дадена користената литература. 

Во предговорот авторот нагласува дека изборот и редоследот на темите е направен 
според предавањата и вежбите од горенаведениот предмет и е усогласен со наставниот план 
и програма предвидени со студиската програма Електроенергетски системи за предметот 
Проектирање на електроенергетски водови. Исто така во предговорот се дадени некои 
објаснувања за полесно следење на ракописот. 

Наставната програма за предметот за кој е наменето ова учебно помагало е многу 
слична со соодветната програма за предметот Надземни и кабелски водови што е вклучен во 
наставниот план на додипломските студии на Факултетот за електротехника и информациски 
технологии во Скопје (ФЕИТ) повеќе од 30 години. Бидејќи и во двете наставни програми се 
има заедничка препорачана литература, дел од примерите во овој труд, заедно со 
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предложените решенија, се делумно или целосно преземени од соодветната препорачана 
литература за предметот од ФЕИТ. Овој факт авторот на трудот го има нотирано во 
предговорот. 

Анализа на трудот 

Првото поглавје од збирката задачи опфаќа решени примери од механичката 
пресметка на надземните електроенергетски водови. Овој дел е поделен на трипотпоглавја.  

Првото потпоглавјесе однесува на типовите на јажиња, нивните физички 
карактеристики и специфичните оптоварувања на јажињата предизвикани од климатските 
услови. Во ова потпоглавје се презентирани шест решени задачи со кои се опфатени сите 
видови на спроводници односно јажиња кои се користат и ќе се користат во далекуводната 
техника секаде во светот. Во решените задачи е направена техничко економска споредба 
помеѓу типовите на јажиња. 

Второто потпоглавје се однесува на основните механички пресметки кај надземните 
електроенергетски водови. Презентирани се 12 решени задачи со кои се опфатени сите 
основни пресметки при механичкото проектирање на надземните водови. Низ задачите се 
користении компјутерски програми во MATLAB, C# и Excel, изработени од авторот. 

Во третото потпоглавје се опфатени пресметките на електричните параметри на 
надземните електроенергетски водови. Презентирани се две решени задачи во кои е 
прикажан начинот на пресметка на основните електрични параметри со кои се моделираат 
надземните електроенергетски водови. 

Второто поглавје опфаќа решени примери од областа на кабелските електро-
енергетски водови. Овој дел е поделен на пет потпоглавја. 

Во првото потпоглавје е презентирано означувањето на енергетските кабли и во него 
има две решени задачи. 

Второто потпоглавје се однесува на начинот на пресметка на трајно дозволените 
струи на енергетските кабли. Во него се презентирани шест решени задачи со кои се 
опфатени низа на практични примери за одредување на трајно дозволените струи на 
среднонапонските и високонапонските енергетските кабли. 

Во третото потпоглавје се презентирани пресметките на електричните параметри на 
кабелските водови, со акцент на високонапонските кабелски водови. Во овој дел од трудот се 
презентирани две решени задачи со кои се опфатени двете најчести формации на 
поставување на едножилните кабли (триаголник и рамнина) и начините на заземјување на 
електричните заштити. 

Четвртото потпоглавје е илустративен пример со една решена задача за техничко 
економска споредба на надземните и кабелските електроенергетски водови. 

Петтото потпоглавје опфаќа пресметка на загубите на моќност во електричната 
заштита кај 110 kVкабелски водови со формации триаголник и рамнина и споредба помеѓу 
нив. Во рамките на ова потпоглавје се прикажани две решени задачи. 

Третиот дел од учебното помагало се однесува на практичниот дел од предметот за 
кој е наменето ова учебно помагало. Во ова поглавје е дадено упатство за изработка на 
проектната задача по предметот што студентите ја изработуваат самостојно,а пресметките се 
комплетно подржани со соодветни компјутерски програми изработени во MATLAB, C# и 
Excel. Овој дел се состои од седум помали потпоглавја во кои е детално опишан начинот на 
изработка на проектот. Сите компјутерски програми неопходни за изработка на проектот се 
достапни преку веб страницата на Техничкиот факултет – Битола, наменета за предметот. 
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Четвртото поглавје е практично помошен дел за претходните три дела од учебното 
помагало и се однесува на податоци за надземните и кабелските водови потребни за 
решавање на задачите и изработка на проектот. Податоците се презентирани во седум 
потпоглавја во поголем број табели и се илустрирани со голем број слики. Податоците и 
сликите се преземени од каталози и друга литература на производителите на опрема. 

Во петтото поглавје авторот прикажал листа од 17 единици користена литература и 
референци што се користат во текстот на учебното помагало. 

Заклучок 

Насловот и содржината на учебното помагало е соодветен со наставната дисциплина 
за кое е наменето. Со оглед на изложениот материјал, ракописот изобилува со решени 
примери кои го илустрираат материјалот предвиден со предавањата по предметот 
Проектирање на електроенергетски водови. Применуваните големини, ознаки и единици се 
во согласност со Меѓународниот систем на мерни единици. 

Во изложениот материјал се воведени некои нови типови на спроводници 
(Алуминиумски спроводници со композитно јадро) за надземните водови кои на светскиот 
пазар се појавуваат во првата деценија на 21 век.  

Ракописот изобилува со практични примери кои симулираат реални ситуации и 
наметнуваат инженерско расудување и осет за решавање на проблемите. Решавањето на 
задачите е во голем дел подржано со компјутер и е доста сликовито и разбирливо. Сите 
илустрации се јасни и прецизни. 

Стилот на пишување на учебното помагало е јасен и разбирлив, со што се олеснува 
неговото користење и го прави достапен за студентите при разбирањето и совладувањето на 
изнесената материја. Концепциски гледано, учебното помагало можат да го користат не само 
студентите од студиската програма Електроенергетски системи, туку и за инженерите кои во 
пракса работат во областа на електроенергетските водови. 

Литературата која е користена во учебното помагало е актуелна и релевантна. 
Опфатени се важечките прописи и стандарди за оваа област кои се користат кај нас и во 
Европа. Терминологијата која е користена е во согласност со прифатените изрази и термини 
за оваа област во нашата држава. 

Врз основа на целокупниот преглед на поднесениот ракопис на Деканската управа на 
Технички факултет Битола му го поднесувамe следниот 

ПРЕДЛОГ 

Сметаме дека делото кое е предмет на рецензија има висок квалитет и ги задоволува и 
исполнува сите критериуми за користење како учебно помагало на Техничкиот факултет-
Битола каде предметот Проектирање на електроенергетски водови се изучува како научна 
дисциплина.  

Фактот дека ваква збирка на решени задачи која содржи решени примери од 
Проектирање на електроенергетските водови недостасува на Техничкиот факултет и 
пошироко, ја наметнува неопходноста од издавање на учебно помагало од овој вид на 
Технички факултет. 

Учебното помагало е доста вредна литература и за инженерите кои во пракса работат 
во областа на електроенергетските водови. 



                                                                                       31 

 

Врз основа на горенаведеното, Рецензентите со особена чест и задоволство му 
предлагаат на Деканската управа на Техничкиот факултет – Битола, ракописот„Збирка 
задачи и практикум по Проектирање на електроенергетски водови“ од авторот д-р Методија 
Атанасовски да го прифати за издавање како учебно помагало по предметот Проектирање на 
електроенергетски водови на студиската програма Електроенергетски системи наТехничкиот 
факултет – Битола. 

Рецензенти 

проф. д-р Ристо Ачковски с.р. 

проф. д-р Рубин Талески с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ УПРАВУВАЊЕ СО 
ТУРИСТИЧКИОТ ПРОСТОР 51409 И ДРУГО 51419 НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА 

ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД 

       

 Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид на 
својата редовна седница одржана на ден 27.08.2019, со одлука бр. 02-461/3-1, а во врска со 
јавниот конкурс за избор на наставник од научните области: Управување со 
туристичкиот простор 51409 и Друго 51419 формира Рецензентска комисија во состав: 

1. Проф. Д-р Науме Мариноски, редовен професор 
2. Проф. Д-р Сашо Коруновски, редовен професор 
3. Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, редовен професор  
 

 По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на Законот за 
високо образование на Република Македонија и општите акти на Универзитет “Св. 
Климент Охридски” - Битола и Факултет за туризам и угостителство – Охрид, 
Рецензентската комисија во наведениот состав со голема почит за укажаната доверба го 
поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 На распишаниот конкурс, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и 
„Коха“ на ден 28.06.2019 година за избор на наставник од научните области: Управување 
со туристичкиот простор 51409 и Друго 51419 на Факултетот за туризам и угостителство 
– Охрид се пријави кандидатот Д-р Михаел Ристески.  
 

 Кандидатот Д-р Михаел Ристески, уредно ги достави сите потребни документи и 
прилози според објавениот конкурс и од нив може да се заклучи дека наполно ги 
исполнува бараните услови според Законот за високо образование на Република 
Македонија, општите акти на Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, како и 
потребните општи и посебни услови по распишаниот конкурс од страна на Факултет за 
туризам и угостителство - Охрид, за избор во звање Доцент. 

 

 

 1. Биографски податоци 

 

 Кандидатот Д-р Михаел Ристески, со место на живеење ул. „Кленоец“ бр. 166 е 
роден на 19.07.1984 во Прилеп. Завршил средно образование во Охрид - ОСУ „Св. 
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Климент Охридски“ – општа гимназија, со континуиран одличен успех. Во академската 
2003/2004 година се запишува на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, насока 
Туризам и угостителство, каде по положувањето на сите испити предвидени со студиската 
програма, со просек 9,75, и јавно одбранетата дипломска работа, се стекнал со звање 
Дипломиран менаџер по туризам и угостителство, во април 2008 година.  

Во септември 2008 година се запишал на последипломски студии – магистерски 
студии на насоката Менаџмент во туризам на Факултетот за туризам и угостителство – 
Охрид, каде во септември 2009 година се префрлил на вториот циклус на студии на 
студиската програма Туризам. По положувањето на сите предвидени испити на 
студиската програма со просек 10.00, на 24.06.2013 магистрирал на тема „Можности за 
развој на геотуризмот во Охридскиот регион“ со што се здобил со звање Магистер по 
туризам.  

Во септември 2013 година се запишал на трет циклус на студии – докторски 
студии, на насоката Туризам на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. По 
положувањето на сите предвидени испити со просек 10,00 и исполнувањето на сите 
предвидени активности според студиската програма, на 11.06.2019 успешно ја одбранил 
докторската дисертација под наслов „Туристичката валоризација како основа на 
управувањето со туристичкиот простор“ и се стекнал со научен степен Доктор на науки 
од областа на туризмот. 

 Во периодот од 2004 – 2008 година апсолвирал практична обука од областа на 
туризмот и угостителството во реномирани хотели од висока категорија Sani Beach Hotel, 
Sani Marina, Sani Beach Club – во Сани Ресорт, 630 77 Касандра, Халкидики, Р. Грција.  

 Во периодот од 2008-2013 година кандидатот е континуирано ангажиран како 
демонстратор по повеќе предмети од областа на туризмот на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид.  

 Во 2013 година (Билтен бр. 379 на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
од 01.11.2013) бил избран како соработник (Помлад асистент), а потоа и вработен на 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола на научните области: Туризам – Друго 51419 и Туризам и културно наследство 
51413. Во 2017 година (Билтен бр. 427 на Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
од 02.05.2017) кандидатот е избран како соработник (Асистент) на Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола на научните 
области: Туризам – Друго 51419 и Туризам и културно наследство 51413. Кандидатот во 
целокупниот негов ангажман на Факултетот е континуирано вклучен во наставниот 
процес, а исто така учествува и во изработката на многубројни домашни и меѓународни 
програми, проекти и стратегии од областа на туристичкиот развој и управувањето со 
туристички простори. Објавил голем број на научни и стручни трудови со учество на 
домашни и меѓународни конференции, конгреси и симпозиуми од областа на туризмот. 

 Положил стручен испит за туристички водич во април 2011 година на Факултетот 
за туризам и угостителство – Охрид и се здобил со право за вршење дејност Туристички 
водич на територијата на Р.С. Македонија. Активно работи како туристички водич за 
германски и англиски јазик до денес. 
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 Германскиот јазик претставува мајчин јазик на кандидатот и одлично го владее, а 
има и исклучително одлични познавања на англискиот јазик, како и работа со Microsoft 
Office и Internet explorer. 

 

 1.1. Обуки и признанија 

 Кандидатот апсолвирал 48 различни обуки, работилници и семинари во земјата и 
во странство од областа на туризмот и угостителството, развојот и управувањето на 
туристичките простори и региони, академското пишување, селективниот туристички 
развој, одржливиот туризам, меѓукултурното комуницирање, културниот диверзитет, 
заштитата на културното и природното наследство, менаџирањето со човечки ресурси, 
лидерството и друго: 

1. September 2009 – Attending at International Tourism Conference “IMEX – MPI – EIAT – 
Future Leaders Forum Balkans”, held in Belgrade, Republic of Serbia 

2. May 2010 – Participation at International Seminar “Rotary Youth Leadership Award”, held 
in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

3. July 2010 – Attending at “Fifth International Summer School in Economics” – University of 
Nis-Faculty of Economics, held in Niska Banja, Republic of Serbia 

4. October 2010 - “Intensive training on Sustainable tourism”, held in Tetovo, Republic of 
N.Macedonia 

5. October 2010 – Attending at Workshop “Active studying in large student groups – 
impossibility or challenge?” – Junior Faculty Development Program, held in Ohrid, 
Republic of N.Macedonia 

6. June 2011 – Participation at Training program for licensed tour guides for guiding in the 
National Park “Galichica” – Public Institution National Park Galichica, Faculty of Tourism 
and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

7. July 2011 – Practical training – “Food and tourism” – University of food technology – 
Plovdiv, held in Plovdiv, Republic of Bulgaria 

8. November 2011 – Attending at International Seminar “Case studies for management 
education and training”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, 
Manchester Metropolitan University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

9. November 2011 – Attending at International Seminar “Developing education/industry 
links”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester 
Metropolitan University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

10. January 2012 – Participation at “Verbal cluster – Youth Independence”, Youth Educational 
Forum, held in Struga, Republic of N.Macedonia 

11. February 2012 – Participating in project activities and attending at workshop “Developing 
rural tourism in the municipality of Mavrovo - Rostushe: Training of stakeholders in the 
field of utilization of rural tourism in the function of intensifying resources, held in Jance, 
Republic of N.Macedonia 

12. March 2012 – Attending at International Seminar “Students working in the industry – 
cultural dimensions”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, 
Manchester Metropolitan University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 
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13. March 2012 – Attending at International Seminar “Successful SME’s key operational 
issues”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester 
Metropolitan University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

14. March 2012 – Participation on course “Training for trainers in the field of rural tourism”, 
held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

15. April 2012 – Attending at ASPAT International Seminar – “American culture and Tourism”, 
held in Mavrovo, Republic of N.Macedonia 

16. April 2012 – Attending at ASPAT International Seminar – “Cultural diversity in Hospitality 
industry”, held in Mavrovo, Republic of N.Macedonia 

17. May 2012 – Participation at 1st Training Session “German – Macedonian Training Program 
and Network ‘Sustainable Tourism’ for SME in the Tourism Sector, Academics and Other 
Promoters”, at the Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia 

18. August - September 2012 – Participation at 2nd Training Session “German – Macedonian 
Training Program and Network ‘Sustainable Tourism’ for SME in the Tourism Sector, 
Academics and Other Promoters”, held in Berlin and Brandenburg, Germany 

19. October 2012 – Attending at Training Course on “Integrated Management of Cultural and 
World Heritage Sites”: On site intensive workshop – “Achieving SUSTainability through an 
integrated approach to the management of CULTural heritage”, Ohrid, Republic of 
N.Macedonia 

20. May 2013 – Participation at 3rd Training Session “German – Macedonian Network for 
Sustainable Tourism”, at the Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid, held in Ohrid, 
Republic of N.Macedonia 

21. August 2013 – Participation at DAAD Project Academic Writing Summer School, held in 
Ohrid, Republic of N.Macedonia 

22. August 2013 – Lecturer at International Summer School “Make a difference-Become a CSR 
EU Leader”, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

23. September – October 2013 – Participation at 4th Training Session “German – Macedonian 
Network for Sustainable Tourism”, at the Faculty of Tourism and Hospitality - Ohrid, held 
in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

24. May 2014 – Participation at workshop “Proper customer relations” – IPA Program for 
Cross-Border Cooperation Between the Republic of N.Macedonia and the Republic of 
Albania – “Virtual Action – Realistic Results”, held in Ohrid and Struga, Republic of 
N.Macedonia 

25. June 2014 – Attending at International Seminar “Food and Beverage Management” – LA 
FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan 
University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

26. June 2014 – Attending at International Seminar “Culinary Arts and Service Quality” – LA 
FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan 
University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

27. November 2015 – Attending at workshop for determining planning activities for creating 
project ideas – organized by the Center for development of South-west Planning Region of 
the Republic of N.Macedonia as part of the “Program for development of the South-west 
Planning Region 2015-2019”, promoted by the Ministry of local self-government, Bureau 
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for regional development, in the Programs for balanced regional development of Macedonia, 
held in Struga, Republic of N.Macedonia 

28. November 2015 – Attending at workshop for creating the Strategy for tourism development 
in the municipality of Ohrid – organized by the Sector for Tourism and Local Economic 
Development (TLER) of the Municipality of Ohrid, Consulting firm “Swiss contact” – 
Skopje, Tourism Cluster of Southwestern Macedonia “Eden”, Faculty of Tourism and 
Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

29. February 2016 – Facilitating and lecturing at workshop for Applying the St. Gallen Model 
for Destination Management (SDGM) organized by the University of St. Gallen – 
Switzerland (Institute for Systematic Management and Public Governance – Research 
Center for Tourism and Transport), PREDA plus, Swiss contact and financed by the Swiss 
Agency for Development and Cooperation (SDC), held in Krusevo, Republic of 
N.Macedonia 

30. February 2016 – Attending at Open Debate on the National Strategy and Action Plan For 
Tourism Development of the Republic of N.Macedonia 2016-2021, prepared by Hotel and 
Consulting Firm “Kohl and Partner” – Austria, organized by the Ministry of Economics of 
the Republic of N.Macedonia – Department of Tourism and the Agency for Promotion and 
Support of Tourism in the Republic of N.Macedonia, held in Skopje, Republic of 
N.Macedonia 

31. April 2016 – Facilitating and lecturing at follow-up workshop for Applying the St. Gallen 
Model for Destination Management (SDGM) in Krusevo, organized by the University of St. 
Gallen – Switzerland (Institute for Systematic Management and Public Governance – 
Research Center for Tourism and Transport), PREDA plus, Swiss contact and financed by 
the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), held in Krusevo, Republic of 
N.Macedonia 

32. April 2016 – Attending at Destination Management Workshop – Increasing employability in 
tourism through destination management, market development and promotion, organized by 
Swiss contact – Swiss Foundation for Technical Cooperation and SDC – Swiss Agency for 
Development and Cooperation, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

33. December 2016 – Attending at Local and Regional Competitiveness Report – “Tourism 
Development Plans for Ten Destinations Across FYR Macedonia”, organized by World 
Bank Group, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia  

34. January and February 2017 – Attending at meetings of the local tour guides of Ohrid, 
organized by the Association of tour guides and companions “Kej – Ohrid”, held in Ohrid, 
Republic of N.Macedonia  

35. February 2017 – Attending at Destination Management Workshop, IME Programme 
(Increased Market Employability), organized by Swiss contact - Swiss Foundation for 
Technical Cooperation and financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation 
(SDC), held in Skopje, Republic of N.Macedonia 

36. March 2017 – Participating at training activities for promotion and presenting new 
possibilities for cultural tourism in Struga and Vevcani, organized by the Association of tour 
guides and companions “Kej – Ohrid” and the National Institution – Museum “Dr. Nikola 
Nezlobinski” - Struga, held in Ohrid, Struga and Vevcani, Republic of N.Macedonia  
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37. March 2017 – Participating at workshop “Local and Regional Competitiveness Project”, 
organized by the Project Implementation Unit, financed by World Bank and the European 
Union, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

38. September 2017 – Attending and presenting research results of the project “Mapping of 
potentials for development of different types of rural tourism and preparing Register of 
Potentials for Rural Tourism (RPRTs)” as part of UNDP financed projects: “Innovative 
Solutions for Improved Access to Services at Local Level – activity for creating a Business 
center for support and consulting services for SME’s in the South-west Planning Region” 
and “Widening the functions of planning regions’ development centers in terms of realizing 
activities/services for supporting the private sector”, organized by the Ministry of Local 
Self-government and the Center for development of the South-west Planning Region, held in 
Struga, Republic of N.Macedonia 

39. October 2017 – Attending at workshop for generating project ideas for the Priority list of 
Projects 2018 – Council for Development of the South-west Planning Region, organized by 
the Center for Development of the South-west Planning Region, held in Struga, Republic of 
N.Macedonia 

40. November 2017 – Participating at “Know-How and Exchange Experience Conference”, 
Project: “Support Cross Border Entrepreneurship / Transnational Business Consultant – 
SCBE/TBC”, organized by the Municipality of Ohrid and organizations from Thessaloniki 
and Florina – Greece, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

41. November 2017 – Study visit with lecturing and exercise classes for the subject Cultural 
Heritage at the Higher Business School for Professional Studies - Leskovac, held in 
Leskovac, Republic of Serbia 

42. November 2017 – Attending at promotional event for presenting project activities as part of 
the measure „Stimulating Employment in the Tourism Sector“, organized by GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GmbH) and the Faculty of Tourism and 
Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

43. September 2018 – Lecturer at Balkans Summer University „Environment and Economic 
Development“ - organized by Centre international de formation européenne - CIFE and 
University „St. Kliment Ohridski“-Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, held 
in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

44. March 2019 – Involvement in the preparation of the Local Ecologic Action Plan (LEAP) of 
the Municipality of Ohrid (2019-2025) as a member of working group: Managing Cultural 
Heritage and Tourism, organized by Council of the Municipality Ohrid, Sector for 
Environmental Protection and Waste Management and the Consulting Firm “Dekons-Ema” 
DOOEL – Skopje, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

45. April 2019 - Attending at International Seminar “Food Tourism: Trends and Developments”, 
LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, Manchester Metropolitan 
University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

46. April 2019 - Attending at International Seminar “Cultural impacts on Hospitality and 
Tourism Management”, LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE, 
Manchester Metropolitan University, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia 

47. April 2019 – Attending and lecturing at networking workshop: “Increasing Tourism 
Opportunities through Utilization of Resources – I-TOUR”, Interreg – IPA Cross-Border 
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Cooperation Programme between Greece and The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
(2014-2020), financed by the European Union, held in Bitola, Republic of N.Macedonia  

48. July 2019 – Attending at networking workshop: “Competitiveness of tourism products, Risk 
management and Marketing of tourism products” as part of ”Increasing Tourism 
Opportunities through Utilization of Resources – I-TOUR”, Interreg – IPA Cross-Border 
Cooperation Programme between Greece and The Former Yugoslav Republic of Macedonia 
(2014-2020), financed by the European Union, held in Bitola, Republic of N.Macedonia  

 

 

 2. Наставно – образовна дејност 

 

 Во периодот од 2008-2013 година кандидатот е ангажиран како демонстратор на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на повеќе научни полиња од областа на 
туризмот и учествува во активности на наставно-образовниот процес регулиран со 
Статутот на Факултетот.  

Од 2013 година кандидатот е избран и вработен како соработник (Помлад асистент) 
на Факултетот. Активно е вклучен во наставниот процес на научните области за кои е 
избран: 

- Туризам – Друго 51419 и  

- Туризам и културно наследство 51413 

Од 2017 година кандидатот е избран и вработен како соработник (Асистент) на 
Факултетот за претходно наведените научни области при што е активно вклучен во 
наставниот процес. 

Предметите на кои кандидатот е активно вклучен во наставно – образовниот 
процес се: Основи на туризам, Туристичка географија, Културно наследство, Заштита на 
културно наследство, Храна и култура. 

 

 

 3. Научно – истражувачка активност 

 

 Покрај сестраното залагање за изведувањето на наставниот процес, кандидатот Д-р 
Михаел Ристески пројавува извонредна научно-истражувачка активност што го потврдува 
со бројното учество на домашни и меѓународни научни собири, како и големиот број на 
објавени научни и стручни трудови во домашни и меѓународни научни списанија. 

 

 

 3.1. Учество на научни собири 
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 Кандидатот учествувал на 18 национални и меѓународни научни конгреси, 
конференции и собири од областа на туризмот и угостителството и развојот на 
туристичките дестинации: 

 

1. May 2010 – Attending at 20th Biennial International Congress “Tourism and Hospitality 
Industry 2010: New Trend in Tourism and Hospitality Management” and participating 
with 2 papers - Faculty of Tourism and Hospitality Management – Opatija, held in 
Opatija, Republic of Croatia 

2. September 2010 – Attending at International Tourism Conference “Education and 
Industry Advancing Together - EIAT”, held in Belgrade, Republic of Serbia; 

3. June 2010 – Participating with 2 scientific papers at International Scientific Conference – 
Development of Alternatives for Contemporary Tourism, Science and Economics, held in 
Varna, Bulgaria; 

4. October 2011 – Attending and presenting a paper at XI International Conference “Service 
sector in terms of changing environment”, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 
Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia; 

5. November 2011 - Participating with a scientific paper at The Eight Jubilee International 
Conference “Logistics in Changing World”  (Theory, Practice, Training), held in Sofia, 
Bulgaria; 

6. September 2012 - Participating with a scientific paper at the International Conference 
“CULTURAL ROAD VIA PONTICA – Cultural tourism without boundaries”, held in 
Sea Resort Duni, Bulgaria and in Istanbul, Turkey; 

7. October 2013 – Member of the organizing committee, participating with 3 papers, 
attending and presenting a paper at the “XII International Scientific Conference on 
Service Sector – INSCOSES 2013”, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty 
of Tourism and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia; 

8. May 2015 - Participating with a scientific paper at International Conference “Sustainable 
Mountain Regions: Make them work”, held in Rila Mountain Resort Borovets, Bulgaria; 

9. August 2016 – Attending and presenting a paper at Cross—Border Exhibition of 
“Water.Net” - Water Protection Thematic Park Actions Project – Edessa-Ohrid -
Thessaloniki, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia; 

10. May 2016 - Participating with 2 scientific papers at XVI International Conference of 
Partner Institutions “Planning for Change”, La Fondation pour la Formation Hoteliere, 
Nestle Pro Gastronomia – Vevey, Switzerland, University “St. Kliment Ohridski” - 
Bitola, held in Ohrid, Republic of Macedonia; 

11. October 2016 – Attending and presenting a paper at the “XIII International Scientific 
Conference on Service Sector - INSCOSES 2016”, University “St. Kliment Ohridski” – 
Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia; 

12. November 2016 – Attending and presenting a paper at the Sixth International Biennial 
Congress “HOTELPLAN 2016 - HOSPITALITY AND TOURISM - 
INTERDISCIPLINARY APPROACH”, held in Belgrade, Serbia; 
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13. April 2017 – Participating with two papers at the Twelfth International Scientific 
Conference “Knowledge without borders” – Institute of Knowledge Management, held in 
Vrnjacka Banja, Serbia; 

14. October 2017 - Participating with a paper at “First International Scientific Conference: 
Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century - ISCTBL 2017”, held 
in Gevgelija, Republic of N.Macedonia; 

15. March 2018 – Participating with a paper at the Sixteenth International Scientific 
Conference “Knowledge without borders”, held in Vrnjacka Banja, Serbia; 

16. September 2018 – Attending and presenting a paper at the XIV International Scientific 
Conference on Service Sector - INSCOSES 2018, University “St. Kliment Ohridski” – 
Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia; 

17. October 2018 – Attending and presenting a presentation at X.International Balkan and 
Near Eastern Social Sciences Congresses Series – IBANESS 2018, University of 
Agribusiness and Rural Development –Bulgaria, University "St. Kliment Ohridski", 
Faculty of Economics – Prilep, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia; 

18. May-June 2019 - Participating with a paper at The Fourth International Scientific 
Conference “Tourism in the Function of Tourism Development of the Republic of Serbia 
– Tourism as a Generator of Employment”, held in Vrnjačka Banja, Republic of Serbia. 

 

 

 3.2. Објавени научни и стручни трудови 

 Кандидатот Д-р Михаел Ристески во стручни и научни списанија има објавено 23 
публикации од областа на туристичкото планирање и организирање, одржливиот 
туристички развој, туристичкиот маркетинг и промоција, развојот и управувањето со 
туристичките дестинации, развојот на селективните видови туризам, туристичкото 
посредништво и друго. 

 

Објавени научни трудови во референтни научни публикации во последните пет години 
пред објавувањето на огласот за избор: 

 

1. Korunovski S., Risteski M. (2019) Possibilities for Urban Tourism Development in 
the Municipality of Cair, The Fourth International Scientific Conference “Tourism in 
the Function of Tourism Development of the Republic of Serbia – Tourism as a 
Generator of Employment”, University of Kragujevac - Faculty of Hotel Management 
and Tourism in Vrnjačka Banja, held in Vrnjačka Banja, Republic of Serbia. Published in 
Thematic Proceedings, Vol. 2, pp.535-552, June 2019. 

2. Kocevski J., Risteski M. (2018) The Complex Role of Food in Tourism, XIV 
International Scientific Conference on Service Sector - INSCOSES 2018, held in Ohrid, 
Republic of N.Macedonia. Published in HORIZONS – International Scientific Journal, 
ISSN 1857-9884, Vol. 23, pp. 305-312, December 2018; 
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3. Risteski M., Kocevski J. (2018) Applying the Fas-Methodology for Identifying and 
Analysing Natural Factors in the South-West Planning Region for Rural Tourism 
Development, XIV International Scientific Conference on Service Sector - INSCOSES 
2018, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia. Published in HORIZONS – International 
Scientific Journal, ISSN 1857-9884, Vol. 23, pp. 577-589, December 2018; 

4. Sekulovska M., Marinoski N., Nestoroska I., Risteski M. (2018) Macedonia in 
Hospitality and Tourism in Transition in Central and Eastern Europe: A Comparative 
Analysis – Vodenska M. (Ed.) ISBN (10): 1-5275-1120-0 ISBN (13): 978-1-5275-1120-
0, 1st Edition, pp. 261-295, Cambridge Scholars Publishing, UK, August 2018; 

5. Risteski M., Rakicevik G. (2018) Analysis of the support services in the South-west 
Planning Region for the development of rural tourism – Sixteenth International 
Scientific Conference “Knowledge without borders”, held in Vrnjacka Banja, Serbia. 
Published in Knowledge – International Journal ISSN 2545-4439 and ISSN 1857-923X, 
Vol. 22.2,  pp. 573-578, Global Impact and Quality Factor – GIF 1,322 (2016), March 
2018; 

6. Marinoski N., Korunovski S., Risteski M. (2017) Possibilities for sustainable 
development of wine tourism in Demir Kapija and Florina - First International 
Scientific Conference: Challenges of Tourism and Business Logistics in the 21st Century - 
ISCTBL 2017, held in Gevgelija, Republic of N.Macedonia. Published in Conference 
Proceedings, ISBN 978-608-244-465-9, pp. 58-67, December 2017; 

7. Risteski M., Rakicevik G., Miladinoski S. (2017) Analysis of tourism trends in the 
Republic of Macedonia for implementing event tourism - Twelfth International 
Scientific Conference “Knowledge without borders”, held in Vrnjacka Banja, Serbia. 
Published in Knowledge – International Journal ISSN 1857-923X, Vol. 16.4,  pp. 1777-
1797, Global Impact and Quality Factor – GIF 1,322 (2016), April 2017; 

8. Rakicevik G., Risteski M. (2017) Analysis of event tourism related to traditions in the 
Republic of Macedonia - Twelfth International Scientific Conference “Knowledge 
without borders”, held in Vrnjacka Banja, Serbia. Published in Knowledge – 
International Journal ISSN 1857-923X, Vol. 16.4,  pp. 1797-1811, Global Impact and 
Quality Factor – GIF 1,322 (2016), April 2017; 

9. Risteski M., Risteski N. (2016) Determining Quality of Tourism Events –The Sixth 
International Biennial Congress “HOTELPLAN 2016” - HOSPITALITY AND TOURISM 
- INTERDISCIPLINARY APPROACH, held in Belgrade, Serbia. Published in Journal for 
Theory and Practice of Hotel Industry “Hotel Link” 27-28 ISSN 1451-5113, pp. 1-9, 
November 2016; 

10. Nestoroska, I., Marinoski, N., Risteski M. (2016) Application of FAS - Methodology 
for Identification of Rural Tourism Development Potentials in Mountainous Area of 
Northeast Planning Region in the Republic of Macedonia - XIII International 
Scientific Conference on Service Sector - INSCOSES 2016, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia. Published in HORIZONS – International Scientific Journal, ISSN 1857-
9884, Vol. 20, pp. 203-217, December  2016; 

11. Korunovski S., Risteski M. (2016) Culture and Food – XVI International Conference of 
Partner Institutions “Planning for Change”, La Fondation pour la Formation Hoteliere, 
Nestle Pro Gastronomia – Vevey, Switzerland, University “St. Kliment Ohridski” - 
Bitola, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia; 
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12. Risteski M., Kocevski J. (2015) Developing Sustainable Tourism in the National Park 
Galicica –International Conference “Sustainable Mountain Regions: Make them work”, 
held in Rila Mountain Resort Borovets, Bulgaria. Published in International Scientific 
Conference Proceedings, ISBN 978-954-411-220-2, pp.209-216, May 2015. 

 

Објавени научни трудови во референтни научни публикации повеќе од пет години пред 
објавувањето на огласот за избор: 

 

1. Korunovski S., Marinoski N., Risteski M. (2013) Plan for local inclusive development 
in tourism: Case study of the Municipality of Konce, Republic of Macedonia - XII 
International scientific conference on service sector, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia. Published in HORIZONS – International Scientific Journal, ISSN 1857- 
856X, Vol. 13, pp. 69-77, May 2014; 

2. Kocevski J., Risteski M. (2013) Improving the trust in the services of the tourist 
agencies of the Republic of Macedonia by the Macedonian tourists - XII International 
scientific conference on service sector, held in Ohrid, Republic of N.Macedonia. 
Published in HORIZONS – International Scientific Journal, ISSN 1857- 856X, Vol. 13, 
pp. 79-87, May 2014; 

3. Risteski M., Kocevski J. (2013) Geotourism as a contemporary and sustainable type 
of tourism – XII International scientific conference on service sector, held in Ohrid, 
Republic of N.Macedonia. Published in HORIZONS – International Scientific Journal, 
ISSN 1857- 856X, Vol. 13, pp. 271-281, May 2014; 

4. Marinoski N., Korunovski S., Risteski M. (2012) Events in the Republic of Macedonia 
as a cultural content for cooperation between the Balkan nations - CULTURAL 
ROAD VIA PONTICA – Cultural tourism without boundaries, held in Sea Resort Duni, 
Bulgaria and in Istanbul, Turkey. Published in International Conference Proceedings, 
ISBN 978-954-300-119-4, pp. 196-199; 

5. Marinoski N., Risteski M. (2011) Transport communication in the function of tourism 
development in the South – west Planning Region of the Republic of Macedonia – 
The Eight Jubilee International Conference “Logistics in Changing World”  (Theory, 
Practice, Training ), held in Sofia, Bulgaria. Published in International Conference 
Proceedings “Logistics, Present and Future”, by IBIS, ISBN 978-954-9321-88-3, pp. 281-
294; 

6. Risteski M., Kocevski J., Arnaudov K. (2011) Spatial planning and sustainable 
tourism as a basis for developing competitive tourist destinations - XI International 
conference - Service sector in terms of changing environment, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia. Published in International Scientific Journal PROCEDIA – Social and 
Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428 Vol. 44, pp. 375-386, 2012; 

7. Kocevski J., Risteski M. (2011) Eating out on vacations -XI International conference- 
Service sector in terms of changing environment, held in Ohrid, Republic of 
N.Macedonia. Published in International Scientific Journal PROCEDIA – Social and 
Behavioral Sciences, ISSN: 1877-0428 Vol. 44, pp. 398-405, 2012; 

8. Risteski M., Dimoska T. (2010) Future types of tourism – Space tourism – 
International Scientific Conference – Development of Alternatives for Contemporary 
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Tourism, Science and Economics, held in Varna, Bulgaria. Published in Conference 
Proceedings, ISBN 978-954-21-0463-6; 

9. Kocevski J., Risteski M. (2010) Creating gastronomic tourist product – International 
Scientific Conference – Development of Alternatives for Contemporary Tourism, Science 
and Economics, held in Varna, Bulgaria. Published in Conference Proceedings, ISBN 
978-954-21-0463-6; 

10. Risteski M., Naumov K. (2010) Organizing of the tourist propaganda in a role of 
tourist destination development at times of economic challenges – 20th Biennial 
International Congress - Tourism and Hospitality Industry 2010: New Trend in Tourism 
and Hospitality Management, held in Opatija, Croatia. Published in Congress 
Proceedings, ISBN 978-953-6198-79-5, 978-953-6198-78-8, pp. 1178-1186, 2010; 

11. Naumov K., Risteski M. (2010) Organization and distribution of Skopje’s tourism 
product – 20th Biennial International Congress - Tourism and Hospitality Industry 2010: 
New Trend in Tourism and Hospitality Management, held in Opatija, Croatia. Published 
in Congress Proceedings, ISBN 978-953-6198-79-5, 978-953-6198-78-8, pp. 1537-1547, 
2010. 

 

 

4. Учество во национални и меѓународни научно – истражувачки проекти 

 

 Во периодот на ангажманот на кандидатот како демонстратор и соработник на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид учествувал во работата и изведувањето на 
вкупно 22 национални и меѓународни проекти, а се однесуваат на туристичкиот и 
дестинацискиот развој: 

 - 2010 – Помошник истражувач за туризам: “Развој на Југозападниот плански 
регион на Македонија, 2010-2015: анализа на рамномерниот развој на ЈЗПР и 
усогласување на руралниот развој”, ГТЗ и Југозападен плански регион на Р.С. 
Македонија; 

 - 2011 - Помошник истражувач за туризам: „БЕРИС проект - Техничка поддршка за 
Ревизија и Имплементација на Националната  стратегија за  развој на туризмот во 
Република Македонија 2009-2013: ревизија на претходната стратегија со одредување на 
нови приоритети  и избор на пет пилот проекти за развој  на селективни видови туризам 
(рурален,  културен, планински, езерски, вински)“ - Министерство за економија на Р.С. 
Македонија / Консултантска фирма:  Глобал Проект Консалтинг (ГПК); 

 - 2011 – Локален експерт: „Организирање меѓурелигиски посети на размена, 
запознавање на учесниците со меѓурелигиските состојби во Македонија и предлагање 
мерки и методи за разрешување на минатите и потенцијалите проблеми помеѓу 
различните религии“ - Фондација Конрад Аденауер; 

 - 2012-2013 - Помошник истражувач за туризам: „ИПА програма за меѓугранична 
соработка - Центар за едукација вмрежување во  туризмот  и вмрежување на стејкхолдери 
во туризмот и винопроизводството –  ЦЕНЕТ: Истражување на потенцијалите за развој на 
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винскиот, селскиот и културниот туризам и изработка на публикации за потребите на 
Центарот, заедно со 5-годишен Акционен План за развој на ЦЕНЕТ“ - ИПА-ИНТЕРЕГ, 
Општина Демир Капија, Општина Лерин; 

- 2013 - Помошник истражувач за туризам: „Студија за туристичките потенцијали 
на Југозападниот плански регион: целосна студија за потенцијалите со долгорочна  
проекција за развој на туризмот во ЈЗПР и  утврдување на можностите за развој на 
туризмот во рурални средини“ - Министерство за локална самоуправа на Р.С. Македонија, 
Програма за регионален развој, Центар за развој на Југозападниот плански регион; 

 - 2014 - Обучувач, предавач: „Поддршка на ЕУ за регионален економски развој на 
Косово, Програма за обука – HORECA – Стимулирање на кулинарски иновации во Јужно 
Косово: изведување обуки и предавања врз менаџери и сопственици на 
угостителски/хотелско-ресторански претпријатија за маркетингот и дефинирањето на 
гастрономски рути во Јужно Косово“ - ASB Канцеларија Призрен / Агенција за развој на 
претпријатијата во Прилепскиот регион (PREDAPLUS); 

 - 2014 - Помошник истражувач за туризам: „Стратегија за локален економски 
развој на Вардарски плански регион“ - Центар за развој на Вардарски плански регион, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – економски институт на Р.С. Македонија; 

 - 2014 - Помошник истражувач за туризам: „Потстратегија за развој на спортскиот 
туризам во Република Македонија 2015-2018“ - Агенција за промоција и поддршка на 
туризмот во Р.С. Македонија; 

 - 2015 - Помошник истражувач за туризам: „Оценка на влијанието врз наследството 
– Потенцијалното влијание на експресниот пат Охрид – Пештани врз исклучителната 
универзална вредност на Охридскиот регион“ - Chakar & Partners, Јавно претпријатие за 
државни патишта на Р.С. Македонија; 

 - 2015-2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен 
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на 
Вардарски, Североисточен, Југозападен и Полошки плански регион, мапирање на 
потенцијалите за развој на различни видови рурален туризам и креирање Регистри на 
потенцијалите за рурален развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Р.С. 
Македонија; 

 - 2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен 
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на 
Североисточен плански регион, мапирање на потенцијалите за развој на различни видови 
рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален развој (RPRTs)“ - 
Министерство за локална самоуправа на Р.С. Македонија, Консултантска фирма:  Глобал 
Проект Консалтинг (ГПК); 

 - 2016 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен 
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на Вардарски 
плански регион на Република Македонија, мапирање на потенцијалите за развој на 
различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален 
развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Р.С. Македонија, 
Консултантска фирма:  Глобал Проект Консалтинг (ГПК); 
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 - 2016 - Истражувачки консултант, координатор за туризам: „Иновативни солуции 
за подобрен пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој 
на Вардарски плански регион на Република Македонија, мапирање на потенцијалите за 
развој на различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за 
рурален развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Република Македонија, 
Агенција за развој на претпријатијата во Прилепскиот регион (PREDA PLUS) 
консултантска фирма, Центар за развој на Југозападниот плански регион на Р.С. 
Македонија; 

 - 2016 – 2017 - Помошник истражувач за туризам: „Стратегија за развој на 
туризмот во општина Тетово“ - Општина Тетово; 

 - 2017 - Помошник истражувач за туризам: „Креирање на туристички производи за 
целната група сениори во Општина Охрид“ - Општина Охрид, Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид; 

 - 2017 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен 
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на 
Скопскиот плански регион на Р.С. Македонија, мапирање на потенцијалите за развој на 
различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален 
развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Р.С. Македонија, 
Консултантска фирма:  Глобал Проект Консалтинг (ГПК); 

 - 2017 - Помошник истражувач за туризам: „Иновативни солуции за подобрен 
пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа за инклузивен развој на 
Пелагонискиот плански регион на Р.С. Македонија, мапирање на потенцијалите за развој 
на различни видови рурален туризам и креирање на Регистар на потенцијалите за рурален 
развој (RPRTs)“ - Министерство за локална самоуправа на Р.С. Македонија, 
Консултантска фирма:  Глобал Проект Консалтинг (ГПК); 

 - 2017 - Помошник истражувач за туризам на регионалниот експерт на УНДП: 
„Иновативни солуции за подобрен пристап на услуги на локално ниво: креирање на мрежа 
за инклузивен развој на Скопскиот, Пелагонискиот, Источниот и Југоисточниот плански 
регион, мапирање на потенцијалите за развој на различни видови рурален туризам и 
креирање Регистри на потенцијалите за рурален развој (RPRTs)“ - Министерство за 
локална самоуправа на Р.С. Македонија; 

 - 2018 - Помошник истражувач за туризам: „Анализа на локалните студиски 
програми од областа на туризмот и претприемништвото во Р.С. Македонија – Interreg 
Balkan-Mediterranean - Интернационална образовна мрежа за млади – нови технологии и 
претприемачко размислување во туристичката индустрија - TRANS-EDU-NET„ - 
Општина Кичево; 

 - 2018 - Помошник истражувач за туризам: „Изготвување на Стратегија за развој на 
туризмот во Општина Чаир за периодот 2019-2024“ - Општина Чаир, Факултет за туризам 
и угостителство – Охрид; 

 - 2018 - Помошник истражувач за туризам: „Изработка на Стратегија за развој на 
туризмот во Општина Маврово и Ростуше (2009-2028)“ - Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид, Општина Маврово и Ростуше; 
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 - 2018-2019 - Помошник истражувач за туризам: „Зголемување на туристичките 
можности преку користење на ресурсите - I-TOUR, Јакнење на туризмот и културното и 
природното наследство WP3 Развивање на меѓугранични туристички производи – 
мапирање и пристап на меѓугранични туристички потенцијали“ - Interreg – IPA CBC 
Програма на Европска Унија. 

 

З А К Л У Ч О К   И   П Р Е Д Л О Г 

 

 Врз основа на увидот во доставената документација, изнесениот осврт, степенот на 
образование, научно-истражувачката активност, учеството на домашни и меѓународни 
конференции и симпозиуми, учеството во национални и меѓународни научно-
истражувачки проекти, објавените публикации и стекнатиот академски степен доктор на 
науки од областа на туризмот, Рецензентската комисија со задоволство констатира дека 
кандидатот Д-р Михаел Ристески во целост ги исполнува пропишаните услови со Законот 
за високо образование и општите акти на Универзитет Св. Климент Охридски - Битола и 
Факултет за туризам и угостителство - Охрид за избор за наставник, во звање Доцент. 

 Од приложените материјали од страна на кандидатот, Рецензентската комисија 
констатира дека се работи за исклучително сериозна и одговорна личност која целосно, 
темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со неговата стручна, научна и 
професионална работа. Кандидатот низ своето образование и стручно усовршување се 
истакнува со континуирано висок успех на додипломските и последипломските студии од 
областа на туризмот, а со севкупната професионална и обемна научно – истражувачка 
активност, исполнувањето на наставно – образовните обврски во досегашниот негов 
професионален ангажман, владеењето на странски јазици и работа со компјутер, се 
потврдува како извонредно квалитетен и професионален кадар за наставно-образовна и 
научно-истражувачка работа. Магистерскиот труд и докторската дисертација на 
кандидатот обработуваат специфични и актуелни аспекти на туристичкиот развој и 
управувањето со туристичките простори што е во директна корелација со научните 
области за кои кандидатот конкурирал. 

 Кандидатот Д-р Михаел Ристески остварува исклучително обемна научно-
истражувачка работа преку објавувањето на стручни и научни публикации во 
меѓународни научни списанија и преку учеството на конференции, конгреси и 
симпозиуми во земјата и странство, што може да се констатира од големиот број на 
објавени трудови од повеќе области: туристичкото планирање и организирање, 
одржливиот туристички развој, туристичкиот маркетинг и промоција, развојот и 
управувањето со туристичките дестинации, развојот на селективните видови туризам, 
туристичкото посредништво и сл. Во последните 5 години има објавено вкупно 12 научни 
и стручни трудови во меѓународни списанија и публикации, како автор и коавтор. 
Научните и стручните публикации на кандидатот се одликуваат со студиозност, научна 
верифицираност, методолошка поткрепеност и систематичност во истражувањето и 
презентирањето на добиените резултати, со што придонесуваат во развојот на 
туризмолошката мисла и практика. Кандидатот исто така учествува во дури 22 
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национални и меѓународни научно-истражувачки проекти. Неговиот професионален 
ангажман во областа на туризмот е евидентно и преку апсолвираната практична обука за 
време на неговото студирање, како и преку професионалниот ангажман како туристички 
водич и научен истражувач. За успешноста на кандидатот сведочи и неговото учество во 
голем број (48) на работилници, семинари, тренинг програми и обуки од областа на 
туризмот и угостителството, развојот и управувањето на туристичките простори и 
региони, академското пишување, селективниот туристички развој, одржливиот туризам, 
меѓукултурното комуницирање, културниот диверзитет, заштитата на културното и 
природното наследство, менаџирањето со човечки ресурси, лидерството и друго.  

 Сестраноста, професионалноста и креативноста на кандидатот се огледа во 
неговото богато повеќегодишно педагошко искуство изразено преку досегашното учество 
во наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Со 
тоа кандидатот се поставува како оформена комплетна и зрела личност, со висок степен на 
етика, исполнителност на сите поставени задачи, одговорност и совесност, при што се 
потврдува како исклучително и високо квалитетен кадар за наставно-образовна и научно-
истражувачка работа. Трудољубивоста и талентираноста на кандидатот е надополнето со 
постигнатите натпросечни резултати за време на студирањето, несебичното залагање, 
коректниот однос со своите колеги, самостојната научно-истражувачка работа и 
самоиницијативноста кои ветуваат и во иднина значајни резултати во полето на научно-
истражувачката работа и унапредувањето на воспитно-образовниот процес. 

 Поаѓајќи од сите горенаведени факти, кандидатот Д-р Михаел Ристески со своите 
стручни биографски податоци ги исполнува сите барања предвидени во Законот за високо 
образование и општите и посебните акти на Универзитет Св. Климент Охридски - Битола 
и Факултет за туризам и угостителство - Охрид, за избор во звање Доцент. Врз основа на 
тоа, Рецензентската комисија со особена чест и задоволство му предлага на Наставно-
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, кандидатот Д-р 
Михаел Ристески да го избере за наставник од научните области Управување со 
туристичкиот простор 51409 и Друго 51419  во звање Доцент. 

 

Охрид, 29.08.2019 год. 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

     1. Д-р Науме Мариноски, редовен професор 

     с.р. 

     2. Д-р Сашо Коруновски, редовен професор     

     с.р.   

            3. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска, редовен 
    професор     

    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                 
26.06.2019, со одлука бр. 02-400/3-9.3, формира Комисија за оценка на докторска 
дисертација од кандидатот Арта Кадриу под наслов МОЖНОСТИ ЗА РАЗВОЈ НА 
ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН во состав: 

1. Д-р Науме Мариноски – редовен професор 

2. Д-р Иванка Нестороска – редовен професор 

3. Д-р Никола Димитров – редовен професор   

4.  Д-р Сашо Коруновски – редовен професор 

5. Д-р Лидија Симонческа - 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  

- 03.02.1987 во Тетово, Република С. Македонија 
 
- податоци за процесот на образованието: 

- 2001-2005 Гимназија, Тетово, Р.С. Македонија 
- 2005-2008 Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово, Р. Северна 
Македонија, звање - Професор по Англиски јазик 
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- 2009 – 2011 Универзитет за Туризам и Менаџмент во Скопје, Р.С. Македонија, 
постипломски студии, звање – Магистер по туризмолошки науки  
- 2016 – денес Докторски студии на Факултет за туризам и угостителство - 
Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, насока – Туризам – трет 
циклус 
 

- податоци за практично или работно искуство:  
 - 2005-2009 – Менаџер во ЈЕТА-АИР, Туристичка агенција,Тетово 
- 2008-2009 -  Професор на Англиски јазик и литература во Центарот за 
странски јазици Поинт во Тетово 
- 2010-2011 Асистент и Лектор во Факултетот за Туризам и Менаџмент во 
Скопје 
- 2014-2015 Студент - советник за дипломирани студенти на Универзитетот на 
Југоисточна Европа 
 - Од 2015 година – Асистент во Државниот Универзитет во Тетово 

 
- познавање странски јазик(ци): 
 - Албански, Македонски, Англиски, Италијански, Француски 
 
- податоци за објавени трудови:  

- Ноември/23/2012 “Функцијата на јазикот во туризмот” конференцијата се 
одржа во Тетово. 
- Мај/ 30/ 2011   “E-commerce development in tourism sector” 
- Април /27-29/2011 “Marketing and Public Relations in Tourism and Hospitality 
Management” 

 
 
 
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 
 
Благодарност 

Абстракт 

Abstract 

ВОВЕД 

 

I Теоретско - методолошки пристап во истражувањето 

1. Предмет, цели и задачи на истражувањето 

1.1. Основна хипотеза  

1.2. Методи на истражување 

1.3. Методолошки пристап во изработка на истражувањето 

1.4. Очекувани резултати 
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1.5. Основни теоретски и оперативни претпоставки 

 

II Туристичко – географска положба и аксиолошки пристап на Полошкиот 
плански регион 

1. Туристичко-географска положба на Полошкиот плански регион и сообраќајна 
поврзаност 

1.1. Геоморфолошки туристички ресурси 

1.2. Климатски туристички ресурси 

1.3. Хидрографски туристички ресурси 

1.4. Биогеографски туристички ресурси 

 а) Флора 

 б) Фауна 

1.5. Пејсажни целини 

1.6. Антропогени туристички ресурси 

 

III Функционално обележување на туристичките места на Полошкиот плански 
регион 

1.1. Контактност 

1.2. Транзитивност 

1.3. Поливалентност 

1.4. Основните вредности како основен туристички потенцијал на Полошкиот плански 
регион и нивното значење во туристичката понуда на Р. Северна Македонија 

1.4.1. Анализа на вредностите на атрактивниот туристички потенцијал 

1.4.2. Анализа на природните туристички вредности 

1.4.3. Степен на изграденост на туристичката инфраструктура 

1.4.4. Елементи на заштита на животната средина како туристичка вредност 

1.5. Сообраќајот како потсостав на туризмот во Р. Северна Македонија 

1.5.1. Сообраќајот, екологијата и меѓусебната зависност на сообраќајот и 
природните ресурси 

1.5.2. Економските  последици од уништувањето на животната средина 
предизвикано од сообраќајот 
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1.5.3. Политика за заштита на животната средина од сообраќајно загадување 

1.5.4. Концепт на одржливиот развој на сообраќајот и туризмот во врска со 
животната средина 

 

IV Истражување на туристичкиот пазар 

1.  Концепт на истражување на туристичкиот пазар 

1.1. Карактеристики на туристичката побарувачка 

1.2. Приоритизација на побарувачката како основа за креирање на туристички 
производи 

1.3.  Карактеристики на туристичката понуда 

1.4. Истражување на меѓународниот туристички пазар 

1.4.1. Истражување на пазарот во функција на планирање и развој на 
туристичкиот производ 

1.4.2. Истражување на имиџот на туристичката дестинација 

1.4.3. Истражување на потребите на угостителството 

1.4.4. Истражување на пазарот на потребите на сообраќајните претпријатија 

1.4.5. Истражување на пазарот на потребите на туристичките агенции 

1.4.6. Истражување на пазарот на саемите за туризам 

2. Демографски карактеристики како фактор на туристичката понуда во развојот на 
туризмот во Полошкиот плански регион 

2.1.  Стимулативни мерки за подобрување на структурата на понудата 

2.2. Брендирање на туристичките производи на Полошкиот плански регион 

2.3.  Рецептивни можности за развој на туризмот во Полошкиот плански регион 

2.4.  Планирање на идниот развој на туристичката понуда 

2.5. Промоцијата како функција на развојот на зимскиот туризам на Полошкиот 
плански регион 

2.6. Анализа на промотивните активности на Полошкиот плански регион 

2.7. Истражување на носителите на туристичката промоција 

2.8. Избор на форми на промотивни активности 

2.9. Определување на канали на дистрибуција 



53 
 
2.10. Промоција на брендирани производи 

 

V Главните столбови на туристичкиот производ и туристичките локалитети на 
Полошкиот плански регион во рамките на Р. Северна Македонија 

3.1. Планински и зимски туризам 

 3.1.1. Развој на зимскиот туризам во Полошкиот плански регион 

3.2. Културено - историски туризам 

3.3. Викенд туризмот 

3.4. Туризмот на лов и на риболов           

3.5. Бањски и термален туризам 

3.6. Руралниот туризам и екотуризмот како важна современа компонента на локалниот 
развој 

3.7. Бизнис и конференциски туризам 

3.8. Туристички локалитет Река Пена 

3.9. Туристички локалитет Тетово 

3.9.1. Шарена Џамија 
3.9.2. Амам 
3.9.3. Арабати Баба Теќе 
3.9.4. Тетовско Кале 

3.10. Туристички локалитет Гостивар 

 3.10.1. Саат кула 

 3.10.2. Извор Вруток 

 

VI Информациски системи во туризмот и хотелиерството 

4.1. Електронски туризам 

4.2. Електронски дестинации и туристички агенции 

 

VII Креирање на развојна политика 

4.1.Подобрување на техничката инфраструктура во областите на територијата 
Полошкиот плански регион 

4.2.Унапредување на природните вредности на Полошкиот плански регион 



54 
 
4.3.Унапредување на заштитата и третманот на културното наследство во туризмот во 
Полошкиот плански регион 

4.4.Развојот на одржливиот туризам, регулирањето и употребата на просторот на 
Полошкиот плански регон 

4.5. Креирање мониторинг систем за следење на развојните политики во Полошкиот 
плански регион 

4.6. SWOT анализа за развој на туризмот во Полошкиот плански регион 

4.7. Визија и стратешки цели за развој на туризмот во Полошкиот плански регион 

4.8. Предлог - мерки за унапредување на туризмот во Полошкиот плански регион 

 

VIII Перспективи за развојот на туризмот во Полошкиот плански регион 

5.1. Согледување на досегашните проблеми во развојот на туризмот во Полошкиот 
плански регион 

5.2. Компаративни согледувања за можностите за идниот развој со користење на 
искуства во окружувањето 

 

Заклучок  

Прилог  

Литература  

 
 
 
 
3. Заклучок и оценка на трудот 
  

Кандидатот  Арта Кадриу 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 Полошкиот плански регион, а и 
во Република С. Македонија, кандидатката пристапила 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, а со цел добивање на актуелни и практично применливи резултати, 
кандидатката извршила валоризација на туристичките елементи и потенцијали на 
просторот. Обработени се во поголем детаљ различните територијални единици во 
рамките на разгледаниот простор. Имено, потребите за создавање на нови туристички 
понуди и проширувањето на полето на туристички активности можат да се разрешат 
единствено со создавањето на нови атрактивни видови туризам во дестинации кои не 
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се доволно туристички валоризирани како што претставува и Полошкиот плански 
регион. Тоа е посебно важно бидејќи во нашата држава постојат недоволно 
искористени функционални целини во туристичко-развојна смисла. Постојат реални 
можности за унапредување на таквите просторни целини поради тоа што располагаат 
со извонредни антропогени, природни и инфраструктурни потенцијали. Целта е 
ваквите просторни единици да се стават во редот на најатрактивните туристички 
дестинации како од квалитативен, така и од квантитативен аспект. Во таа смисла 
територијата на Полошкиот плански регион располага со туристичко - атрактивни 
елементи кои можат да обезбедат  конкурентна предност на туристичките пазари во 
однос на дестинациите во соседните простори, региони и земји. Посебно е тоа важно 
бидејќи разгледаниот простор се карактеризира со релативно ниско ниво на 
туристички развој. Од тоа произлезе и потребата за преземање на посистематски и 
посериозни истражувачки пристапи во туризмот како што е случајот со оваа докторска 
дисертација. Опфатено е значењето што валоризациските елементи ги имаат како 
атрактивна компонента на туристичката понуда. Тоа овозможило носење на судови и 
предлози за унапредување на туризмот 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 методолошкиот пристап, основната хипотеза, 
очекуваните резултати, како и основните теориски и оперативни претпоставки.  

Во вториот дел од оваа докторска дисертација кандидатот ја обработува 
туристичко - географската положба на Полошкиот плански регион и сообраќајната 
поврзаност. Оваа глава укажува на карактеристиките на туристичко - географската 
положба и нејзиното влијание врз расположливите природни и културни ресурси. Така, 
детално обработени се геоморфолошките, климатските, хидрографските, 
биогеографските пејзажните и антропогените туристички ресурси. 

Третата глава на трудот се однесува на функционалното обележување на 
туристичките места на Полошкиот плански регион. Функционалноста е опфатена 
преку определување на контактноста, транзитноста, поливалентноста на Полошкиот 
плански регион. Исто така кандидатот ја опфатила и туристичката понуда на 
Република С. Македонија што се огледа низ анализата на вредностите на атрактивниот 
туристички потенцијал, природните вредности, туристичката инфраструктура, како и 
елементите на животната средина. Сообраќајот е посебно обработен иако претставува 
дел од инфраструктурата поради потенцирањето на неговата важност во туристичкиот 
развој. Во рамките на овој дел се истакнува одржливоста како современ пристап кој 
треба да биде интегриран дел во сите сфери на туристичкиот развој 

Во четвртиот дел кандидатот извршил истражување на туристичкиот пазар со 
анализа на карактеристиките на туристичката понуда и побарувачка во Полошкиот 
плански регион. Во оваа смисла утврдени се основните елементи на туристичката 
понуда и нивната приоритизација, како основа на за креирање на атрактивни 
туристички производи. Посебен акцент е ставен врз меѓународниот туристички пазар и 
вклученоста на Полошкиот плански регион во него. Поточно тоа се однесува на 
анализа на планирањето и развојот на моменталната туристичка понуда, имиџот што 



56 
 
просторот го има, истражување на потребите во угостителството, сообраќајот и 
туристичкото посредништво. Опфатена е исто така сегментацијата на туристичките 
пазари, потребните стимулативни мерки, брендирањето, а што е во функција на 
планирањето на идниот развој на туристичката понуда. Промотивните активности и 
елементи се исто така опфатени во кој се издвојува анализата на носителите на 
туристичката промоција и изборот на формите на промоција. Со тоа, кандидатот на 
логичен начин доаѓа до конкретни предлози за креирање на препознатливи брендови и 
нивна промоција. 

Петтата глава се однесува на истражувањето столбовите за креирање на 
туристички производи. Поточно, тоа претставува анализа на можностите за селективен 
туристички развој на територијата на Полошкиот плански регион кои имаат најдобри 
изгледи за развој и преку кои разгледаниот простор ќе биде поконкурентен на 
туристичките пазари. Детално се обработени туристичките локалитети кои 
претставуваат полови на развој на кои може да се надоврзат поголем број на 
комплементарни туристички активности, производи и услуги.  

Во рамките на шестата глава на докторската дисертација кандидатот ги 
опфатил и разработил информациските системи во туризмот и хотелиерството во 
Полошкиот плански регион. Овој дел на трудот му дава современа компонента со 
оглед на тоа што информациската технологија станува неизоставен дел на оперирањето 
на сите видови на претпријатија и организации во туризмот. Во таа смисла опфатени се 
електронскиот туризам и електронските дестинации, како и нивната примена во 
туристичкото посредништво.  

 Седмата глава на трудот се однесува на развојната политика на туризмот во 
разгледаниот простор. Така, кандидатот опфатил посебни мерки и активности за 
унапредување на инфраструктурата, природните вредности, културното наследство, 
развојот на одржливиот туризам. Посебно се издвојува предлогот за креирање на 
конкретен мониторинг систем кој ќе обезбеди долготрајно и одржливо изведување на 
зацртаните активности за постигнување на креираните цели.  Овие заклучоци 
произлегуваат од извршените SWOT-анализи.  

Осмата глава на трудот се однесува на перспективите за развој на 
селективните видови туризам во разгледаниот простор. Опфатени се досегашните 
проблеми на туристичкиот развој, како и компаративна анализа на можностите за 
идниот развој. Со тоа заклучоците не можат да се применат само на територијата на 
Полошкиот плански регион, туку и на други слични туристички просторни целини. 

             Кандидатот користел соодветна литература и извори од 72 библиографски 
единици и 18 интернет извори кои овозможиле успешно научно фундирање на 
проблематиката која ја истражил. 
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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 
ТУРИЗМОТ ВО ПОЛОШКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН“ од кандидатот Арта 
Кадриу, 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. 
 
 
 
 
 
Охрид,  КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА 

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:  

             
1. Д-р Науме Мариноски – редовен 
професор 

2. Д-р Иванка Нестороска – редовен 
професор 

3. Д-р Никола Димитров – редовен професор
  

4.  Д-р Сашо Коруновски – редовен 
професор 

5. Д-р Лидија Симонческа - редовен професор 
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ДО 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 

 

 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, бр.02-400/3-9.1 од 26.06.2019година, формирана е Комисија за 
оценка на докторската дисертација под наслов 
 
„ ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО ИНСТРУМЕНТ НА МЕНАЏМЕНТОТ 

ЗА ОЦЕНКА НА ПРОФИТАБИЛНОСТА ВО РАБОТЕЊЕТО НА 
СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО„ 

 
поднесена од кандидатот М-р Фитим Мачани. 

 

По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во состав: 

1. Д-рЛидија Симонческа–редовен професор 

2. Д-рПеце Николовски – редовен професор 

3. Д-рСеадин Џафери – редовен професор 

4. Д-р Деса Косаркоска – редовен професор   

5.  Д-р Лилјана Баткоска– редовен професор 

 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

 Докторската дисертација под наслов„ Финансиската анализа како инструмент 
на менаџментот за оценка на профитабилноста во работењето на сместувачките 
капацитети во Република Косово„ изработена од кандидатот М-р Фитим Мачани 
преставува самостоен научен труд во кој се обработува спознавањето и 
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имплементирањето на финансиската анализа на финансиските извештаи во 
туристичките капацитети во Р. Косово како клучно подрачје во донесувањето на 
ефективни менаџмент одлуки и фактор за развојот на туристичките капацитети во Р. 
Косово.  

 Имајќи ги во вид специфичностите на современиот туристички пазар  и со тоа 
предизвиците пред кои се наоѓаат менаџерите во хотелските капацитети како 
основни носители на туристичката понуда на Косово, кандидатот го обработува 
придонесот кој анализата на финансиските показатели во хотелите го има врз 
унапредување на економските перформанси на туристичката индустрија на Косово 
во целина. Неговата цел ја остварува преку спроведено теоретско и емпириско 
истражување на оваа современа, значајна и недоволно истражувана проблематика во 
Р. Косово. Врз основа на расположливата стручна литература, користејќи соодветни 
научни методи, кандидатот  дошол до значајни заклучоци за подрачјата на анализа 
која треба да се извршува во процесот на менаџерското одлучување. Своето 
теоретско сознане кандидатот и апликативно го потврдува преку емпириското 
истражување на финансиската анализа како инструмент на менаџментот за оценка на 
профирабилноста во работењето на туристичките капацитети во Република Косово. 

Своето истражување М-р Фатим Мачани, го спроведува раководејќи се од 
основната работна хипотеза: 
 Информативната функција на финансиските извештаи игра многу важна улога 
во менаџирањето со туристичките капацитети во Р. Косово.  
Во разработката и докажувањето на оваа хипотеза, кандидатот го насочил својот 
интерес кон барање одговор на следните прашања: 

1.Дали и колку е значајна информативната функција на финансиските 
извештаи како инструмент во рацете на менаџментот за успешно менаџирање со 
туристичките капацитети во Р. Косово. 

2.Дали и колку е значајна финансиската анализа за оценка на профитабилноста 
во работењето на туристичките капацитети во Р. Косово. 

3. Како имплементацијата на финансиската анализа може да помогне во 
зголемување на конкурентноста на Косовскиот туристички пазар и конечно 

4. Дали и колку финансиската анализа, навистина е сигурен инструмент во 
рацете на менаџментот за оценка на профитабилноста во работењето на туристичките 
капацитети во Р. Косово што всушност е мисијата на целото истражување 
имплементирано во овој докторски труд.  

 Со истражувањето имплементирано во овој докторски труд, кандидатот 
укажува дека финансиската анализа е сигурен инструмент во рацете на менаџментот 
за оценка на профитабилноста во работењето на туристичките капацитети во Р. 
Косово. За обработка на предметот на истражувањето, се користени повеќе методи за 
извршување на теоретско и емпириско анализирање на обезбедениот, 
систематизираниот и разработениот материјал. 
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Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 288 страни, од кои 267 
страни го претставуваат основниот текст, 3 страници се однесуваат на воведот, 8 
страници на заклучните согледувања, 4 страници на апстракт и содржина и 6 страни 
прилози.Во списокот на литературата се опфатени 136 библиографски единици на 
непосредно користена актуелна и современа литература и 7 извори од 
интернет.Резултатите кои се добиени со теоретското и апликативното истражување се 
прикажани во 14 слики, 17 табели и 4 графички прикази. 

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

 
 
ВОВЕД 
 
I.  ТЕОРИСКО - МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО 
 
II. АНАЛИЗА НА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА 
КОСОВО 

III. ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ВО СОВРЕМЕНАТА ТЕОРИЈА, 
ПРАКТИКА И ЛЕГИСЛАТИВА 

IV.  ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ 
ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО И НИВНАТА ПОДГОТВЕНОСТ ЗА 
ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА 

V. ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА 
СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА КОСОВО 

VI. МОДЕЛ НА ФИНАНСИСКА АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИТЕ 
ИЗВЕШТАИНА СМЕСТУВАЧКИТЕ КАПАЦИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА 
КОСОВО СОПОСЕБЕН ОСВРТ НА ХОТЕЛ ,,СИРИУС” ПРИШТИНА 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Прилози 

 
Во Воведот кандидатот, во една дескриптивна форма, објаснува дека во 

последниве години, туризмот во Косово се здоби со голема важност, не само како 
можност за вработување, туку и како начин за создавање на една поперспективна  
претстава за земјата во Европа  и пошироко, којашто се разликува од онаа во 
медиумите и којашто најмногу одговара на вистинските карактеристиките на Косово. 
Иако постојат голем број на трудови за туризмот во Косово од општ географски, 
социјално-економски и демографски аспект, ова истражување ќе даде еден скромен 
придонес околу  запознавањето на неколкуте типови на социо-географскиот развој од 
политичко-економски аспект, како и нивните придонеси кон севкупниот социо-
економски развој на Косово. 
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Во Првиотделкандидатотопфатил теоретско – методолошкиот  пристап во 
истражувањето на дефинираната тема, опишувајќи ги на сукцесивен начин- предметот 
на истражувањето, целите поставени во трудот како и задачите кои произлегуваат од 
поставеноста на материјата. Се разбира, сево ова структурна поставеност пропратено 
со соодветни методи и соодветни принципи на проучување на целите  кои, се разбира, 
се во меѓузависност од поставените главни и помошни хипотези, би овозможиле 
добивање на соодветни резултати и изведување на квалитетни заклучоци. 
 
 Во Вториот дел  на докторскиот труд, кандидатот ја обработува сферата на 
можностите што ги нудат сместувачките капацитети на Косово, задржувајќи се, 
облигативно, во делот на видови на сместувачките капацитети кои се на располагање 
на заинтересираните корисници во Република Косово. Се разбира, кандидатот го 
презентира и остварениот  туристички промет по категории на сместувачки 
капацитети како и   учествотои придонесот на тие сместувачки капацитети во 
формирање на вкупниот  БДП (Бруто Домашен Производ) на Република Косово. 

 
 Во  Третиот делна трудот кандидатот го анализира аспектот на можноста и 
иманентната верба на претприемниците за максимизирање на вредноста на фирмата, 
како императив на современиот менаџмент на деловниот субјект, односно, 
максимизирањето на добивката по акција, обезбедувањето соодветен паричен прилив 
(cash-flow), внимателноста и одржувањето на ризикот на фирмата на прифатилово 
ниво, рационалното користење на позајмените финансиски средсва и креирањето 
делотворна, деловна и развојна политика во користење на дивидендата.  

Сето ова неминовно, према согледувањата на кандидатот, го вклучува ангажирањето 
на сите организациски делови на фирмата и нивните потенцијали во создавањето на 
поголема вредност и нејзиното реализирање на современите стоковни и финансиски 
пазари. Се разбира, ова затоа што  вредноста на производите и стоките е потврдена 
тогаш кога за неа се добиени парични средства и кога профитната стапка обезбедува 
враќање  на вложениот капитал. 

Во овие социо-економски констелации, како што е акцентирано во трудот, без разлика 
дали деловните субјекти се од сферата на јавниот сектор или од реалната  бизнис 
сфера (приватен сектор), сите тие се обврзани за изготвување и презентирање на 
нивните финансиски извештаи, кои преставуваат главен извор на финансиски 
информации за разни заинтересирани деловни или физички субјекти ( сегашните и 
потенцијалните вложувачи -инвеститори, вработените, заемодавачите, добавувачите и 
останатите доверители, купувачите, владите и нивните агенции, јавноста и сл.). 

Токму во таа функција е и фактот што Финансиското сметководство е таков 
сметководствен процес кој резултира со изготвување на финансиски извештаи за 
потребите на фирмата и за потребите на групата на надворешни корисници 

Во овој контекст, како што елаборира кандидатот, за разлика од финансиското, 
управувачкото сметководство е проџес на идентификација, мерење, анализирање и 
комуницирање со финансиските информации што му се потребни на менаџментот да 
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го планира, развива и контролира работењето на фирмата, констатирајќи дека 
финансиските извештаи претставуваат ефикасен инструмент со што финансиските 
информации се испраќаат до корисниците надвор од фирмата. Во прилог на ова, 
кандидатот објаснува дека во сетот на финансиски извештаи  се опфатени- Билансот 
на состојбата, Билансот на успехот, Билансот на паричните текови, Даночниот биланс, 
Биланост – извештајот за промените од капиталот како и Биланост – извештајот за 
сметководствените политики. 

 
Во Четвртиот делод трудот,низ една ретроспектива на теоретската мисла и 

постојаното усовршување на практиката, кандидатот ги објаснувановите билансни 
шеми кои се карактеризираат и според усогласеноста со позициите на Меѓународните 
сметководствени стандарди и четвртата директива на Европската Унија. Во овој 
контекст, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) значајно влијаат на 
подобрувањето и хармнонизацијата во финансиското известување. Затоа, тие се 
користат по повеќе основи: за формирање на национално сметководство во многу 
земји, потоа од страна на берзите за долгорочни хартии од вредност и други 
законодавни тела што бараат странските и домшните фирми да ги презентираат 
сметководствените извештаи во согласност со МСС.  

Врз основа на предходната теоретска разработка на финансиските извештаи кои го 
сочинуваат сетот на финансиски извештаи, односно билансот на успех, билансот на 
состојба извештајот за промените на капиталот како и извештајот за паричните текови 
во рамките на овој сегмент, кандидатот објаснува дека ќе бидат елаборирани  
поединечните аспекти од билансните шеми и билансните позиции, а сето тоа во 
функција да се овозможат нови, поинакви компарирања со Меѓународните 
сметководствени стандарди, како и да се овозможат нови објаснувања.  

 Преку еден  општ осврт кон целите и задачите на финансиската анализа на 
финансиските извештаи како и методите и видовите  на анализа на финансиските 
извештаи, во Петтиот дел од трудот кандидатот го опфатил полето на применета 
анализа на финансиските извештаи за потребите на менаџментот на  сместувачките 
капацитети во Република Косово преку Статичка и Динамичка анализа како на 
фиксните средства така и на обртните средства. Тој се задржува во делот на 
Финансиска анализа на ликвидноста, Финансиска анализа на финансиската сигурност, 
Финансиска анализа на бонитетот на сместувачките капацитети во Р.Косово, Анализа 
на изворите на финансирање, Анализа на финансискиот резултат преку разработените 
методи од страна на деловните субјекти во оваа сфера-DuPont анализа, EBIT-EPS 
анализа и, особено применуванатаSWOT анализа. 

 Во рамките на Шестиот дел од трудот, кандидатот М-р Фитим Мачани, низ 
еден модел на компаративна финансиска анализа на финансиските извештаи на 
сместувачките капацитети во Република Косово, прави посебен осврт на деловниот 
субјект од сферата на хотелиерството - Хотел ,,Сириус” во Приштина. Во оој дел 
кандидатот  врши анализа на  финансиската состојба на хотелот во репрезентативен 
временски период  преку биланс на успех и извештај за останата сеопфатна добивка за 
годината што завршува,извештај за парични текови за истата година, Извештај за 
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промени во капиталот,Пари и парични еквиваленти, Побарувања, Девизни трансакции  
итн. Во овој дел кандидатот врши истражување на однесувањето и ставовите на 
менаџерите во овој хотелки капацитет на Косово  кон финансиската анализа при 
формулирањето и донесувањето на нивните одлуки. 
 

Во Заклучните согледувања,  кандидатот ги презентира сублимираните 
резултатите од теоретското и емпириското истражување. 

 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 

 Докторската дисертација под наслов „Финансиската анализа како инструмент 
на менаџментот за оценка на профитабилноста во работењето на сместувачките 
капацитети во Република Косово„претставува сериозен обид да се согледа и утврди 
влијанието на финансиската анализа на финансиските извештаи врз менаџерскито 
одлучување во туритичките капацитети во Косово. Тие се анализираат како 
суштествен фактор за  донесување на ефективни одлуки со кои ќе се зголеми 
профитабилноста во работењето на овие деловни субјекти преку креирање на 
атрактивна туристичка понуда. 

 Темата која кандидатот, М-р Фитим Мачани успеал мошне умешно да ја 
обработи преку теоретско и емпириско истражување е современа и особено актуелна 
тема со која се соочуваат хотелите како основни носители на туристички услуги на 
глобално ниво. Во денешните, конкурентски услови кои владеат на туристичкиот 
пазар, умешноста на менаџерите да одлучуваат врз основа на утврдени финансиски 
индикатори еод круцијално значење за успех на носителите на туристичка понуда на 
пазарот. 

 Укажувајќи на предизвиците со кои се соочуваат сместувачките капацитети на 
Косово како туристичка дестинација, кандидатот доаѓа до констатации дека 
менаџерите, со своите знаења и квалитети  мора да ги спознаваат и имплементираат 
методите на финансиската анализа на финансиските извештаи во туристичките 
капацитети во Р. Косово како клучно подрачје во донесувањето на ефективни 
менаџмент одлуки и фактор за развојот на туристичките капацитети во Р. Косово. Со 
тоа, тој обработува проблематика која има социо-економски димензии не само на 
национално ниво туку  таа има и  меѓународно значење, имајќи го во предвид 
современиот глобален третман на бизнисот. Консултирајќи обемна и современа 
литература и користејќи различни методи на истражување, М-р Фитим Мачани 
дошол до сознание дека развојот на туристичкиот сектор може да се оствари 
единствено со стратегиски приод заснован на темелна финансиска анализа на 
работењето на туристичките капацитети. Посебен акцент во трудот кандидатот 
ставил на информативната функција на финансиските извештаи како инструмент во 
рацете на менаџментот за успешно менаџирање со туристичките капацитети во Р. 
Косово. Обработувајќи  ги поважните методи и видови на анализа на финансиските 
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извештаи и нивната имплементација во истражуваната дестинација, кандидатот 
дошол до сознание дека финансиската анализа неспорно е сигурен инструмент во 
рацете на менаџментот за оценка на профитабилноста во работењето на туристичките 
капацитети во Р. Косово и фактор за развој на туризмот во оваа земја. 

 Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов „Финансиската анализа 
како инструмент на менаџментот за оценка на профитабилноста во работењето на 
сместувачките капацитети во Република Косово„ во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и оргинален научно-
истражувачки труд. 

 Според тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно- 
научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати 
овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под 
наслов„Финансиската анализа како инструмент на менаџментот за оценка на 
профитабилноста во работењето на сместувачките капацитети во Република 
Косово„ од кандидатот  М-р  Фитим Мачани, студент на трет циклус студии. 

 
 
 
 
Охрид,  ЧЛЕНОВИ НАКОМИСИЈА: 

22.07.2019 год.  
1. Д-р Лидија Симонческа,с.р. 

2. Д-р Пеце Николовски,с.р. 

3. Д-р Сеадин Џафери,с.р.  

4.Д-р Деса Косаркоска,с.р.  

5. Д-р Лилјана Баткоска,с.р. 
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           ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ           
НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И       
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

Со одлука на Наставно - Научниот Совет на Факултетот за туризам и угостителство 
- Охрид, бр.02-180/3-10.2.од01.04.2019 година, е формирана Комисија за оценка на 
докторската дисертација под наслов 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА МЕНАЏМЕНТОТ НА ХРАНА И ПИЈАЛАЦИ ВО 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ ВО ЈУГОЗАПАДНИОТ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

поднесена од кандидатот М-р Даниела Котеска Лозаноска. 

По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во состав: 
1. Проф. д-р Гордана Речкоска 
2. Проф. д-р Симона Мартиноска 
3. Проф. д-р Билјана Петревска 
4. Проф. д-р Васко Цуцулески 
5. Проф. д-р Ангела Василеска 

на Наставно - Научниот Совет му го поднесува следниов 

ИЗВЕШТАЈ 

Докторската дисертација под насловИстражување на менаџментот на храна и 
пијалаци во угостителските објекти во Југозападниот регион на Република 
Македонија, изработена од кандидатот М-р Даниела Котеска Лозаноска претставува 
самостоен научен труд во кој се обработениклучните аспекти на менаџментот на храна и 
пијалаци во угостителските објекти во Република Македонија, со посебен акцент на 
Југозападниот регион. 

Преку теоретски и апликативни истражувања, кандидатот М-р Даниела Котеска 
Лозаноска успеалаумешно да обработи современа тема која се однесува на туризмот и 
угостителствотово Република Македонија. 

Концепциската поставеност на докторскиот труд е во целосна согласност со 
поставената цел и задачи и се состои од следниве тематски подрачја: 
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3.3. Анализа на контролата на работењето со храна и пијалаци во рамките на 
Југозападниот регион на Република Македонија 

3.4. Анализа на стандардизацијата за храна и пијалаци и нејзината примена во 
угостителските објекти во Југозападниот регион на Република Македонија 

3.5. Употребата на TQM во Југозападниот регион на Република Македонија 

3.6. Анализа на употребата на ГМО храна во угостителските објекти во 
Југозападниот регион на Република Македонија 

ЗАКЛУЧОК 
 

Докторската дисертација е поделена во вовед, три дела, односно глави и заклучни 
согледувања. 

Првата глава претставува општествена и научна оправданост на темата каде се 
интерпретирани предметот, целите и хипотезите на истражувањето.Дадени се резултатите 
од спроведеното емпириско истражување и анализата од направените прашалници.За 
посликовито претставување на резултатите дадени се табеларни и графички прикази за 
добиените податоци. 
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Во втората глава е поставена теоретската основа на трудот.Тука се елаборирани 
општествените и економски одлики на туризмот во Југозападниот регион, при што се 
користат анализи на статистички податоци.Во таа смисла се посочува на можноста која ја 
имаат угостителските објекти за остварување успех и развој на туристичкиот пазар, а 
воедно се истакнува и важноста на менаџмент на храна и пијалаци во угостителските 
објекти.Поради тоа, тука се потенцира важноста на менито на храна и пијалаци, неговата 
содржина како и ценовната политика.Една од најважните цели би требало да биде токму 
понудата на храна и пијалаци, која е презентирана преку изборот на различните типови на 
мени, бидејќи изборот на вистинскиот тип на мени во голема мерка придонесува за 
успешноста на работата на угостителските објекти. Контролата на работата со храна и 
пијалаци е уште еден многу важен елемент за успешно извршување на работата во 
угостителските објекти, но таа не е лесна, па поради сложеноста на овој процес објаснети 
се фазите во кои се врши контролата, методите на контрола, како и проблемите кои можат 
да произлезат во процесот на контрола на храна и пијалаци. Како дел од процесот на 
управување со храна и пијалаци е почитување на одредена стандардизацијата која треба 
да ја применува угостителскиот објект, а причините за тоа можат да бидат законски и 
задолжителни или необврзувачки и по слободен избор, па менаџерите се должни да 
одлучат дали изборот на одреден стандард би довел до зголемување на профитот. Во 
денешни услови, доколку се сака да се постигне успех во работата, потребно е да се 
следат светските трендови кои налагаат набљудување на храната и нејзините нутритивни 
вредности. Во тој случај има појава на два различни аспекти за конзумирање на храна: 
органска и ГМО храна, каде приврзаниците на овие гледишта наведуваат свои предности 
и слабости. Покрај претходно наведеното, важен е пристапот на TQM – управивање со 
тотален квалитет, начин којшто го применуваат менаџерите кои сакаат да бидат успешни 
и препознаени по квалитетот на своите услуги.Фокусот во тој случај е ставен на 
корисникот на производот или услугата, со што, неговото задоволство ќе овозможи успех 
и профит на угостителскиот објект. 

Во третата глава презентирани се резултатите и дискусијата од истражувањата 
кои се спроведени во Југозападниот регион на Р. Македонија во врска со најчестите 
содржини во мениата од овој регион , каде во анкета на 40 менаџери во угостителски 
објекти добиени се нивните мислења во врска со изгледот на менијата. Потоа, направено е 
посебно истражување на најчесто користени стандарди во угостителските објекти од 
Југозападниот регион, а притоа, потенцирани се стандардите кои најчесто треба да се 
почитуваат при работа со храна и пијалаци.Како еден од методите за остварување на 
менаџментот на тотален квалитет (TQM) е наведена SWOT анализата која е наједноставна 
и најуспешна во нејзината примена.За таа цел, дадена е предлог SWOT анализа која може 
да ја применат менаџерите од угостителските објекти со цел да остварат успех и 
конкурентска предност на пазарот.Во однос на глобалниот тренд за користење на ГМО 
храна, направено е истражување во хотелите со три ѕвезди од Југозападниот регион и 
нивното ниво на познавање и примена на ГМО храната. 
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Во заклучокот од докторскиот труд, се сублимирани заклучоците од секој аспект 
претходно разработен, со цел да се донесе еден севкупен заклучок кој ќе послужи за 
понатамошна примена и еден вид на предлог за подобро работење на угостителските 
објекти од Југозападниот регион на Република Македонија. Тоа е една можност за 
начинот на кој тие можат да станат успешни и поконкурентни на пазарот. 

Заклучни согледувања: 
- Според анализата на статистичките податоци за Југозападниот плански регион во 

Република Македонија, се забележува зголемен интерес на туристите, особено 
странските, кои доаѓаат на повеќе дена и се сместуваат најчесто во хотелските 
капацитети. Тоа е доволна причина менаџерите на угостителските објекти да се 
ангажираат околу правење поатрактивни понуди на храна и пијалаци со цел да се издвојат 
од конкуренцијата и да ги задоволат потребите на клиентите. 

- Една од најважните алатки за остварување на успех на работата на 
угостителскиот објект е менито. Со понуда на мени приготвено според одредени 
стандарди се остава добар и силен впечаток за самиот објект.Затоа, голема е важноста и 
грижата за менито на храна и пијалаци.Тоа треба да биде подготвено според одредени 
правила за видот, содржината и дезенот. Во анализата на менито на храна и пијалаци, 
спроведено е помало истражувањесо цел да се добие слика за грижата за менито и 
одредени спецификации по однос на истото, како што се: грижа за нутритивна вредност 
на оброци на мени листа; политика на формирање на цени според можностите на 
клиентот; грижа за сезонска подготовкаа на мени листа; можност за подготовка на нов 
оброк по преференци на клиентот; редовно истражување на пазарот со цел разлика на 
мени структурата од блиската конкуренција. Заклучено е дека одредени аспекти се 
почитуваат, но има и такви на кои не се доволно фокусирани или се запоставени.Затоа, за 
во иднина може да се предложи содржината на менито да се изработува во насока на 
понудување на производи од храна и пијалаци кои може најдобро да се приготват во 
кујната на угостителскиот објект, но, по барање на клиентите да има можност истите да 
претрпат одредени измени.Многу е важно, листата на јадења да не е многу долга, а истите 
да нема можност да се приготват.Бројот на понудени јадења може да биде помал, но 
истите да бидат достапни во секој момент.Поаѓајќи од светските трендови на користење 
на здрава храна, од голема важност е грижата за нутритивните вредности на храната која 
се нуди.Во менито на угостителските објекти потребно е да се нудат јадења за секакви 
вкусови од посетителите, па во таа смисла добро е да има понуда на јадења за 
вегетаријанци и вегани.Во менито на храна и пијалаци пожелно е да се води сметка за 
калоричната вредност која ја има понуденото јадење, која може да се претстави под името 
на јадењето. Треба да се користи добар превод на менито на друг јазик. Најчесто, 
преводот се прави на англиски јазик, но има јадења кои бараат описен превод и добро би 
било да се наведат состојките од кои е направено истото. 

- При подготовка на храната во угостителските објекти неодминливо е постоењето 
и примена на одредени стандарди и сертификати за работа со храна и пијалаци. На основа 
на спроведената анализа во угостителските објекти во Југозападниот дел на Република 
Македонија со цел да се утврдат стандардите за контрола на квалитетот на храната која ја 
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приготвуваат и нудат, забележливо е користење на неколку стандарди: HACCP, ISO 9001, 
HALAL и IFS. Некои од нив се задолжителни, а некои се прифаќаат според мислење на 
менаџментот на угостителскиот објект со цел да привлечат повеќе клиенти.Таков е 
примерот со HALAL стандардот за храна, кој не е законски задолжително пропишан да се 
поседува, но менаџерите во некои угостителски објекти сметаат дека тој е добар 
предуслов за привлекување на гостите кои го почитуваат истиот.За разлика од него, 
HACCP стандардот е задолжителен да се поседува при започнување со работа на еден 
угостителски објект. 

- Квалитетот е сложен поим, составен е од бројни елементи, кои произлегуваат од 
квалитетот на различните видови на производи, услуги и активности. Квалитетот на некој 
производ се создава во повеќе фази, од неговото настанување до експлоатација.Секоја 
поединечна фаза на квалитетот претставува сложена категорија, составена од низа 
парцијални единици, а воедно влијае и на квалитетот на производот.Сите фази меѓусебно 
се условени и поврзани и често пати не постојат остри граници помеѓу нив, а под 
влијание се на бројни интерни и екстерни фактори. Елементи кои што го одредуваат 
квалитетот на угостителскиот објект се: изгледот на објектот, приемот, масите, менито, 
услугата, кујната, виното, кафето, сметката и испраќањето на гостите. Секој критериум е 
дел од вкупниот квалитет на угостителскиот објект. Сето ова доведува до рангирање на 
квалитетот и натпреварување: да се биде прв, да се биде најдобар со што се остварува 
конкурентна предност. Ознаките за ранг или ниво на квалитетот се различни: број на 
ѕвезди, различни букви или бројки. 

- Следењето на светските трендови и дилемата за користење на органска храна или 
ГМО храната во Македонија може да се искористи како конкурентна предност во однос 
на туризмот. Нашата земја, претставува регион кој има доволно природни ресурси за да 
може да воспостави органско производство на земјоделски производи, а не ГМО.Во таа 
смисла може да биде поконкурентна на туристичкиот пазар при подготвување на 
понудите, а воедно ќе може да ги задоволи потребите на домашното население. 

- Резултатите од овој труд алудираат на можноста секој угостителски објект од 
Југозападниот регион да ги искористи своите потенцијали со цел да оствари конкурентска 
предност. Менаџментот на храна и пијалаци треба да обезбеди можност за остварување на 
конкурентска предност на угостителскиот објект во различна област. Можноста за понуда 
на квалитетна храна и услуга во објектите, користење на пониски цени или специјални 
понуди се само дел од можностите за кои менаџерите на угостителските објекти можат да 
размислат за да ги искористат во однос на конкурентите.Предложена е SWOT анализа 
како добра алатка за да се видат компетенциите на еден угостителски објект во однос на 
средината во која работи.Со утврдување на предностите, слабостите, можностите и 
заканите, менаџерите можат да постигнат постојано подобрување на работата и 
зголемување на профитот, како главна цел, набљудувано од економска гледна точка.Еден 
од клучните фактори за успех е потребата од поседување на добар работен кадар, 
компетентен, со потребни работни вештини, знаење од областа, искуство и познавање на 
работата како и етичко вршење на истата.Можностите кои ги дава Југозападниот регион 
на Република Македонија се поволни за раст и развој на угостителските објекти, бидејќи 
од година во година бројот на туристи е се поголем, како и обртот на паричните 
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средства.Затоа, секој угостителски објект, треба мудро да процени кој дел, односно која 
компетенција би му обезбедила поголема можност за остварување на конкурентска 
предност на пазарот. 

Фундаментален придонес оваа докторска дисертација би имала во нејзината 
практична примена во угостителските објекти во Република Македонија, а особено во 
Југозападниот регион, каде остварувањето на профит од областа на туризмот е поголемо 
во споредба со останатите региони од земјата. 
 

      ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

Изработката на докторската дисертација под насловИстражување на 
менаџментот на храна и пијалаци во угостителските објекти во Југозападниот 
регион на Република Македонијапретставува сериозен обид да се утврди потребата од 
добро познавање на менаџментот на храна и пијалаци во угостителските објекти со цел да 
се зголеми профитот и да се унапреди туристичкиот сектор. 

Преку теоретски и апликативни истражувања, кандидатот М-р Даниела Котеска 
Лозаноска успеала мошне умешно да обработи современа тема која се однесува на 
туризмот и угостителството, како важна гранка од стопанството на Република 
Македонија. 

Поаѓајќи од извршените истражувања, кандидатот М-р Даниела Котеска Лозаноска 
продуцира резултати кои се директно апликативни во угостителските објекти, а при тоа 
истите да можат да остварат конкурентска предност на пазарот и зголемување на 
профитот. 

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов Истражување на менаџментот 
на храна и пијалаци во угостителските објекти во Југозападниот регион на Република 
Македонија, во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се дефинира 
успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатот успеал да реализира 
квалитетен и оригинален научно - истражувачки труд. 

Врз основа на тоа, Комисијата му предлага на Наставно - научниот совет на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој извештај и да закаже 
јавна одбрана на докторската дисертација под насловИстражување на менаџментот на 
храна и пијалаци во угостителските објекти во Југозападниот регион на Република 
Македонија, изработена од кандидатот М-р Даниела Котеска Лозаноска. 

ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА, 
Охрид,26.08.2019 г. 1. Проф. д-р Гордана Речкоска 

2. Проф. д-р Симона Мартиноска 

3. Проф. д-р Билјана Петревска 

4. Проф. д-р Васко Цуцулески 

5. Проф. д-р Ангела Василеска 
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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 
приУниверзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, на седницата одржана на 
ден28.05.2019, со одлука бр. 02-335/3-3.1 формира Комисија за оценка надокторска 
дисертација од кандидатот М-р Хусни Ахмети поднаслов“ ТУРИСТИЧКИТЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛИ-ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 
ВО ПРИЗРЕН”во состав: 

1. Д-р Татјана Димоска –редовен професор 

2. Д-р Науме Мариноски– редовен професор 

3. Д-р Бедри  Милаку– редовен професор   

4. Д-р Зоран Тунтев – редовен професор 

5. Д-р Симона Мартиноска – редовен професор 

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената докторска 
дисертацијаи во согласност со законската легислатива,  како  и  легислативата на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола  и  Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид 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: 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
1. Кратка биографија за кандидатот 
 
- дата на раѓање:27 Јануари 1979, Призрен, Република Косово.  
 
- образование: 

- Основно образование: 1993 година, ОУ “Зенел Хајдини“, с. Пиране– Призрен, 
со одличен успех.  
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- Средно образование: 1997 година, СЕУ “Имер Призрени“ – Призрен, насока 
Економија-финансии, исто така со одличен успех. 

- Високо образование: 1997-2003, Економски факултет во Приштина  
- Магистерски студии: 2010-2013 година, Економскиот Факултет во Приштина,  

насока Менаџмент и финансии. Во 2013 година  гоодбранил  магистерскиот 
труд  при што стекнал звање “Магистер на науки од областа наменаџмент, 
сметководство и меѓународни финансии”. 

- Докторски студии: 2016-2019 Факултетот за туризам и угостителство – Охрид,  
насока Туризам. 

 
 
 - работно искуство: 
 

- мај 2003 година - септември 2004 - Менаџер за управување со финансии во 
невладината организација “Совет народители и наставници на Општина 
Призрен“.  
 

- октомври 2004 година- април 2008 година - Координатор на јавнитеслужби на 
Општина Призрен и  изготвувач на буџетот на оваа општина. 

 
- 2008 година - ноември 2009 година - Аналист на кредити и управување со 

портофолио на кредити во ПроКредит Банка во Призрен. 
 

-  јуни 2010 година – до денес - Регионален менаџер за односи со потрошувачите 
во Регионалното водоснабдително претпријатие “Јужен хидрорегион“ АД 
Призрен, 

 
- Во рамки на други работни задачи и надлежности, како и во рамки на 

приватни активности бил ангажиран и како сметководител во неколку 
невладини организации; Директор на Бордот на директори и член на Комисијата 
за ревизија во регионалното претпријатие “Еко-регион“ АД Призрен; 
како Менаџер за финансии во невладината организација “Анадрини“ во Раховец 
и невладината организација “Голај“ во рамки на проект на Европската 
Унија; Советник за финансии и сметководство во невладината организација 
“Целим“ - Милано, со канцеларија во Косово; како и ревизор-соработник за 
меѓународни проекти од Европската Унија. 
 

- странски јазици и вештини:Активно зборува англиски јазик, а има солидни 
познавања од српско-хрватскиот јазик, како и знаења за работа со компјутери. 

 
 
- податоци за објавени трудови:  
 

Во контекст на пријавата за изработка на докторскиот труд, од страна на 
кандидатот се  поднесени два труда објавени во меѓународни научни списанија со 
наслов: 
 
1. Hysni Ahmeti, Application of the Quality Standards of Products and 
Servicesat the Restaurant "Marashi" in Prizren, Kosovo, European 
Journal of Economics, Law and Scial Sciences, Vol.2, No.1, IIPCCL 
Publishing, Graz, Austria, January 2018. 
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2. Hysni Ahmeti, Examination of the Motivation of the Managers fo Hotel 
Offices, 5th International Scientific Conference on Chalenges of Doing 
Bussines in the Contemporary World, University of Tetova, Faculty of 
Economics and Faculty of Bussines Administration, 01 December 2017. 
 

 
 
 
Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 
 
АПСТРАКТ 
 
ВОВЕД 
 
ДЕЛ ПРВИ: Теоретско-методолошки пристап во истражувањето 

1. Предмет и цел на истражување 

2. Методологија на истражување 

3. Основна и помошни хипотеза 

4. Очекувани резултати 
 
 
ДЕЛ ВТОРИ: Природни и антропогени ресурси за развој на туризмот 

I. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

1. Природни туристички ресурси 

1.1. Геолошки и геоморфолошки ресурси 

1.2. Климатски ресурси 

1.3. Хидрографски ресурски 

1.4. Биогеографски ресурси 

1.5. Пејсажни ресурси 
 
 
II. АНТРОПОГЕНИ РЕСУРСИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

1. Основни карактерстики на антропогените туристички ресурси 
 
2. Најзначајни антропогени вредности и мотиви 

2.1. Археолошки локалитети 

2.2. Архитектура 

2.3. Музеи и галерии 
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2.4. Уметноста 

2.5. Фестивали и слични манифестации 

2.6. Верски обреди и обичаи 

2.7. Занаетчиство 

2.8. Традиционална кујна 
 
 

 
 

ДЕЛ ТРЕТИ: Одржлив развој на туризмот 

I. КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ И ОДРЖЛИВ ТУРИЗАМ 

1. Поим и карактеристики на одржливиот развој 

2. Концепт на одржлив развој на туризмот 

3. Основни принципи на одржлив туризам 

3.1. Принцип на креирање на туристичка политика 

3.2. Принцип на економичност, инвестирање и конкурентност 

3.3. Принцип на вработување и развој на човечките ресурси 
 
3.4. Принцип на намалување на сиромаштијата и социјална инклузивност 

3.5. Принцип на заштита на природните и културните вредности 

 

II. ВИДОВИ ВЛИЈАНИЈА НА ТУРИЗМОТ 

1. Економски влијанија на туризмот 

2. Неекономски (општествени) влијанија на туризмот 

           3. Влијанија на туризмот врз животната средина 
 
 
 
ДЕЛ ЧЕТВРТИ: Главни карактеристики на туризмот во Призрен 

I. МЕСТОТО И УЛОГАТА НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН 

1. Краток историски осврт на Призрен 

2. Географската положба и инфраструктурна поврзаност на Призрен 

2.1. Регионална поврзаност 

2.2. Локална поврзаност 
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3. Анализа на статистичките податоци за бројот на туристи иостварени 
ноќевања во Косово за периодот 2010-2018 

3.1. Број на туристи во Косово 

3.2. Остварени ноќевања во Косово 

3.3. Земја на потекло на туристите 

4. Анализа на статистичките податоци за туризмот во Призрен завременскиот  

период 2010-2018 

4.1. Број на домашни туристи 

4.2. Број на странски туристи 

4.3.Остварени ноќевања на домашни туристи 

4.4. Остварени ноќевања на странски туристи 

4.5. Капацитети за сместување  

4.6.Степен на искористеност на капацитетите за сместување 

4.7.Број и видови на угостителски објекти за исхрана 

5. SWOT анализа на можностите и предизвиците за развој на туризмотво 
Призрен 

 

II. ПРИРОДНИТЕ И КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ РЕСУРСИ ЗА РАЗВОЈНА 
ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН 

1. Природните ресурси како потенцијал за развој на туризмот воПризрен 

1.1.Национален парк “Шар Планина“ 

1.2.Биорезерват “Лумбарди“ 

1.3. Регион Жупа 

2. Потенцијали за развој на позначајни алтернативни форми на туризам во 
Призрен 

3. Културно-историските ресурси за развој на туризмот во Призрен 

3.1.  Културно – историски  монументи  

3.1.1. Призренско Кале 

3.1.2. Амам на Гази Мехмед Паша 

3.1.3. Беледија 

3.1.4. Камен мост 

3.1.5. Замок на девојки 
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3.1.6. Џамијата К’р’к  

3.1.7. Призренска Лига 

3.1.8. Црквата Св.Ѓорѓи 

3.1.9. Катедрала Спасителка Богородица 

3.1.10. Други објекти 

3.2. Националните носии како значајна културна и туристичка вредност 

 

 

 

 

 

 

ДЕЛ ПЕТТИ: Одржлив развој на туризмот во Призрен како значајнатуристичка  

дестинација во Косово 

I. ИСТРАЖУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАОДРЖЛИВ 

 РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН 

1. Законска регулатива во областа туризмот 

2. Придонес на туризмот во економскиот развој наПризрен 

3. Управување со човечките ресурси во областа на  туризмот во Призрен 

4. Пристап за намалување на сиромаштијата и вклучување наранливите групи во  

развојот на туризмот во Призрен 

 

II. ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН 

1. Проблеми во врска со туристичките субјекти 

2. Проблеми со културното наследство 

3. Проблеми во врска со деградација на животната средина 

 

III. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОНАТАМОШЕН РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВОПРИЗРЕН 

1. Стратегија за развој на туризмот во Призрен 

2. Учество на централната и локалната власт во развој на туризмот 
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3. Соработка меѓу субјектите од областа на туризмот 

4. Заштита и зачувување на животната средина и културното наследство на  

Призрен 

 

ТЕРЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

ЗАКЛУЧОК 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Заклучок и оценка на трудот 
  

Кандидатот М-р Хусни Ахметисе зафатил со проблематика која има не само 
национална и регионална, туку и интернационална важност. Поради потребата за 
дополнителни истражувања за развој на туризмот на територијата на Косово, 
кандидатот пристапил кон разработка на туристичките потенцијали за развој во 
разгледаната територија, поточно регионот на општина Призрен. Преку поголем број 
на методи и техники на прибирање, подредување и обработка на податоците, 
кандидатот со цел добивање на поверифицирани резултати и примена во практичната 
сфера, извршил валоризација на туристичките елементи и потенцијали на просторот. 
Така, недоволно развиениот регионна Косово, од аспект на туризмот, покажува 
неминовна потреба за еден посериозен пристап на туристички истражувања и поврзано 
со тоа, нивно вклучување во туристичките понуди. Кандидатот се задржил на 
значењето што валоризациските елементи го имаат како атрактивна компонента на 
туристичката понуда.Со тоа дадени се повеќе предлози за унапредување на 
конкурентноста како на тој регион, така и на територијата на државата во целост, преку 
инволвирање на повеќе стејкхолдери на разгледаниот простор. 

Во првиот дел од овој труд кандидатот дава разработка на теоретско – 
методолошкиот пристап на истражувањето. Во таа смисла посебно обработени се 
предметот, целите и задачите на истражување, методите и методолошките принципи 
користени во истражувачкиот процес. Појдовна основа на истражувањето претставува 
поставувањето и обработката на очекуваните резултати, како и теоретските и 
оперативните претпоставки. 

Во вториот и третиот дел од оваа дисертација кандидатот ги обработува 
основните теоретски и оперативни компоненти кои им претходат на анализите на 
истражувањето во докторската дисертација. Поточно во вториот дел, кандидатот ги 



78 
 
дефинира и анализира природните и антропогените туристички ресурси кои се од 
особена важност за развој на туризмот во одредена туристичка дестинација.   

Третиот дел се однесува на теоретското разработување на концептот на 
одржливиот развој и одржливиот туризам, принципите на одржливиот туризам, како и 
влијанијата на туризмот (економски, неекономски и влијанија на туризмот врз 
животната средина). Оваа појдовна основа е важна за точно определување на насоките 
на истражувањето во рамките на трудот и добивање на релевантни резултати. 

Четвртиот  дел на дисертацијата се однесува на определувањето на туристичко-
географската положба на просторот на Косово, со посебен осврт на Општина Призрен. 
Кандидатот тоа го извршил преку користење на аксиолошкиот пристап, односно 
определување на контактноста, транзитноста и поливалентноста на оваа територијална 
целина. Тоа значи утврдување на основите за туристички развој од внатрешна и 
надворешна природа, поврзани со просторната лоцираност на ова подрачје. Имено, во 
овој дел од докторската дисертација се разработени положбата и деталните природни и 
антропогени туристички вредности со кои располага просторот на Општина Призрен. 
Тоа опфаќа обработка на географската положба и општите карактеристики, 
инфраструктурната поврзаност-регионална и локална, геоморфолошките ресурси, 
климатските ресурси, хидрографските ресурси, био-географските ресурси, како и 
антропогените ресурси на разгледаното подрачје. Анализата и валоризацијата на 
основните антропогени и културни атрактивности со кои располага овој регион се 
посебно важни за комбинирање на понудените содржини на туристите со што ќе се 
збогати нивниот престој и ќе се зголеми туристичката сезона.Во тој контекст, 
направена е валоризација на природните ресурси со кои располагаат националниот 
парк “Шар Планина“, био-резерватот “Лумбарди“ и регионот Жупа. Кога станува збор 
пак за  културно-историските ресурси кои се од особено значење за развој на туризмот 
во Призрен, во овој докторски труд акцент е ставен на: Призренската Лига, 
Призренското Кале, Амамот на Гази Мехмед Паша, Џамијата К’р’к, Црквата “Св. 
Ѓорѓи”, Катедралата“Спасителка Богородица”, Беледија, Камениот мост, Замокот на 
девојките, како и националните носии како значајна културна и туристичка вредност.  

Бидејќи Косово, а особено регионот на Општина Призрен располага со мноштво 
природни и антропогени ресурси, кандидатот во овој дел од докторската дисертација 
прави анализа на тоа колку овие ресурси придонеле за досегашниот развој на туризмот 
во овој регион. Притоа, посебен акцент е ставен на анализата на развојот на туризмот 
во  периодот од 2010 до 2018 година, при што детално се анализирани: бројот на 
домашните и странските туристи, ноќевањата на домашните и странските туристи, 
како и сместувачките капацитети и нивната искористеност, како на територијата на 
Косово, така и во Општина Призрен.Во тој контекст, посебно место зазема и 
извршената SWOT анализа на можностите и предизвиците за развој на туризмот во 
Општина Призрен. Тука кандидатот ги вреднувасилните и слабите страни на Општина 
Призрен за развој на туризмот, како и можностите и предизвиците со кои се соочува 
оваа општина за понатамошниот развој на туризмот.  

Петтиот дел со наслов “Одржлив развој на туризмот во Призрен како значајна 
туристичка дестинација во Косово“ е последниот дел на овој докторски труд и  
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претставува согледување на состојбата на одржливиот туризамво Призрен кој се 
соочува со повеќе проблеми: проблеми од областа на туристичките субјекти, проблеми 
со културното наследство и проблеми со деградацијата на животната средина. 
Последното поглавје на овој дел се фокусира на развојните перспективи на одржливиот 
туризам во Призрен. Тоа е реализирано преку  утврдување на досегашните пречки и 
проблеми на туристичкиот развој, како и определување на можни решенија.  

На крај од докторскиот труд, кандидатот ги презентира завршните согледувања 
од истражувањето. 

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 85 наводи и 
библиографски единици кои му овозможиле успешно научно фундирање на 
проблематиката што ја истражувал. Притоа, во докторскиот труд се прикажани 34 
слики, 15 табели и 15 графикони преку кои кандидатот ги прикажува аспектите и 
резултатите  од неговото истражување.   
 

Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно – научниот совет на Факултетот 
за туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 
Извештај и да формира Комисија заодбрана на докторската дисертација под 
наслов“ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ-ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖЛИВ 
РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРИЗРЕН” од кандидатот М-рХусни Ахмети, студент 
на трет циклус студии на насоката Туризам на Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид. 
 
Комисијата за одбрана го определува датумот за одбрана што треба да биде најдоцнаво 
рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на усвојувањето на Извештајот. 
 
 
Охрид   22.08.2019 год.                                                   
 
 
 

                                                                КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНА НА  ДОКТОРСКА  
 

ДИСЕРТАЦИЈА: 
 
 

   1. Д-р Татјана Димоска с.р 

2. Д-р Науме Мариноски с.р 

3. Д-р Бедри Милаку с.р 

4. Д-р Зоран Тунтев с.р 

 5. Д-р Симона Мартиноска с.р 
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      ДО 

     НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА        

 ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И       

УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 

 

 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство- 

Охрид, бр.02-435/3-3 од 04.07.2019 година, формирана е Комисија за оценка на докторски 

труд со наслов: 

 

“ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА 

ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО” 

поднесена од кандидатот М-р Фејзула Беха. 

 

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

состав: 

1. Проф. Д-р Пеце Николовски 

2. Проф. Д-р Софронија Миладиноски  

3. Проф. Д-р Митре Аврамоски 

4. Проф. Д-р Катерина Ангелевска- Најдеска 

5. Проф. Д-р Снежана Дичевска 

 

 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Од  доставениот  материјал,  Комисијата  констатира  дека,  согласно  член 49  од  

Правилникот  за  условите и правилата за запишување и студирање на трет циклус на 

студии на  Универзитетот „Св.  Климент  Охридски“ –  Битола,  кандидатот, поднесе  
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изработена докторска дисертација која ги исполнува условите за понатамошна постапка 

која следи согласно позитивните законски прописи. 

Предложента тема за изработка на докторска дисертација е со наслов: 

“ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА 

ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО”. Врз основа на спроведените прелиминарни истражувања 

кои се во тесна врска со докторската дисертација, тематската преокупација на трудот се 

однесува на соодветната примена на маркетинг менаџментот со цел да се постигне 

подобрување на перформансите на хотелите, притоа анализирајќи ги хотелите во Косово. 

Апликативноста на темата се гледа во можноста за имплементирање на резултатите, 

заклучоците и предлог мерките кои произлегуваат од истражувањето во праксата на 

хотелите, со цел да се поттикнат перформасите на хотелите во Косово. 

Врз основа на дефинираните прашања, а за постигнување на целта на 

истражувањето, кандидатот ја поставил следната главна истражувачка хипотеза: 

 

Група на индикации за финансиските перформанси преку кои се мерат ефективните 

маркетинг стратегии на претпријатија 

 

Со реализирање на истражувањето и давањето одговори на поставените задачи, 

сметаме дека ќе се создаде солидна основа за натамошни научни проучувања и практична 

применана предложените модели во хотелите во Косово. 

 Концепциската поставеност на докторскиот труд е одредена во согласност со  

поставената цел и задачи, преку кои кандидатот го спровел целокупното истражување и ги 

изложил резултатите до кои дошол, како и своите согледувања, заклучоци и предлози, а се 

состои од вовед, осум  поглавја и завршни согледувања. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Имаќи го во предвит концептот за изработката на  докторската десертација како и  

досегашно работење и истражување во оваа област на кандидатот докторската дисертација 

е составена од Вовед, осум дела и Заклучок. 
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Во воведниот дел на дисертацијата, најпрвин е даден кус приказ на предметот и 

целите на истражувањето, и е поставена основната хипотеза, како и методологијата која ќе 

биде применета. Во продолжение, во овој дел е прикажана и основната структура на 

трудот. 

 

I. Примена на маркетинг стратегии 

Во првиот дел од трудот се разгледуваат општите прашања на стратегија на 

претпријатието и примената на маркетинг стратегиите. Прво се разгледува процесот на 

формулирање на стратегии на претпријатијата и нејзините нивоа, со дефинирање на иста 

маркетинг стратегија. Разгледувањето на маркетинг стратегија е важно, за да се 

дефинираат соодветни носители на приходи и трошоци по кои е можно да се пресметаат 

различните показатели на финансиските перформанси на маркетингот. Размислувањата за 

стратегијата на претпријатијата и маркетинг стратегија се поврзуваат со менаџерскиот 

циклус - планирање, организирање, водење, контрола. Улогата на управувањето на 

сметководството се гледа во тоа дека соодветно го поддржува планирањето, да помогне да 

се следат резултатите од работата по организациски целини, создаваат информациски 

претпоставки за водењето на работењето и споредување планирано со остварено и создава 

можност за контрола и анализа на остварувањата со дефинирање на потенцијално 

потребни корекции. 

 

II. Улогата на управувачкото сметководство во дефинирањето и следењето на 

перформансите на маркетинг стратегијата 

Во втората глава кандидатот м-р Фејзулаи Беха прво ги разгледува потребата за 

дефинирање на финансиските перформанси на маркетинг стратегиите. Понатаму  се 

осврнува на стратегиското управувачко сметководство и управувачкото сметководство за 

маркетинг. Врз основа на методите дефинирани со управувачкото сметководство, се 

дефинира начинот на кој маркетингот придонесува за целокупната работа преку 

зголемување на нивото на фиксни трошоци, на кој начин се пресметува придонесот на 

профитот по поединечни елементи на маркетинг стратегии, се дефинира влијанието на 

елементите на маркетинг стратегија врз вредноста и структурата на работните средства и 
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имоти, се пресметаат трошоците на конкурентските предности, и се идентификува 

влијанието на маркетинг микс стратегии на парични текови во иднината. 

 

III. Буџетирање на ефикасноста на деловните сегменти на маркетинг стратегијата 

Буџетирањето во маркетингот е основна тема на третата глава што ја обработува 

кандидатот. После разгледувањето на буџетот како основа за следење на маркетинг 

перформансите и недостатоците на традиционалното буџетирање за потребите на 

маркетинг менаџментот, се пресметуваат трошок по активности како соодветна 

методолошка основа за буџетирање во маркетингот. Со цел да се покажеповрзаноста на 

овој концепт на трошоци со генерирање на вредности за купувачот, како и основните 

менаџерски концепти, се презентира и вредноста како основа на ова пресметка. Детално се 

разгледуваат нивоата на трошоците во рамките на оваа пресметка поврзана со различни 

трошоци за релевантен маркетинг менаџмент, како што се производите или купувачите. 

Потоа се разгледуваат класификациите на трошоците кои повеќе го прифаќаат маркетинг 

концепт, како база на буџетирање.  

 

IV. Производ како носител на финансиското работење 

Во глава пет се разгледува формирањето на извештаи за производот како 

маркетинг елемент и финансиските резултати кои ги оствариле како индивидуални 

производи, како и групи производи на претпријатијата, односно сите производи на 

претпријатието. Разгледувани се различни методолошки предизвици, како предизвици 

поврзани со пресметување на ангажирани средства по производ, следење на реално 

остварен паричен тек во однос на планираниот и сл. На крај, се покажува како за овој 

елемент маркетинг стратегиите можат да дизајнираат портфолио извештај. 

 

VI. Брендoт како носител на финансиските перформанси 

Во рамките на шестата глава, акцентот е ставен на брендот како носител на 

финансиските перформанси. Понатаму во оваа глава која обработува финансиски 

показатели за брендот на продуктивноста, прикажани се и методологии или предизвици 

поврзани со проценка на вредноста на брендот. 
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VII. Анализа на состојбата на туризмот и хотелиерството во Косово 

Во овој дел, внимание е посветено на анализа на туристичката понуда во Косово, 

согледувајќи ги постоечките сместувачки капацитети и проектирајќи ги идните потреби за 

сместување. Акцент е ставен и на потребата за трансформирање и креирање конкурентен 

и препознатлив туристички производ на Косово. Со цел да се заокружи прашањето за 

значењето на туризмот во економската активност на Косово, направена е детална анализа 

од која се согледува неговиот придонес во вкупната економска активност на земјата, 

влијанието кое го има врз вработеноста, како и ефектите кои ги предизвикува врз 

платниот биланс.  

Значајно место во последната целина од овој дел заземаанализата на 

хотелиерството во Косово, имајќи ја во предвид стратегијата за развој, насоките и 

ограничувачките фактори.  

 

VIII. Емпириско истражување за примената на финансиските перформанси на 

маркетингот во хотелите во Косово 

Во осмaта глава е прикажано истражувањето, користејќи го длабинското интервју, 

со лица кои како менаџери користат или се запознаени со користењето на перформансите 

на маркетингот за одлучување во конкретни претпријатија. Користен е методот на 

длабинско интервју, бидејќи кандидатот сака да дознае одредени мислења наменаџерите 

поврзани со финансиски мерења на маркетинг перформанси. На испитаниците им се 

поставуваат прашања како традиционално применети индикатори на ефикасноста на 

маркетингот, како и на нови предложени показатели во работата. Резултатите од 

истражувањето ќе бидат обработени и презентирани во оваа глава. Конечните наоди од 

трудот се дадени во заклучокот. 

Во  истражувањето на овие прашања, кандидатот се послужил со бројни техники на 

прибирање, обработка и систематизирање на податоците, како и користење на соодветна 

научна и стручна литература од областа. 

 

Во Заклучокот презентирани се завршните согледувања до кои е дојдено при 

изработката на оваа докторска дисертација, а се однесуваат на потенцирање на значењето 
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на сметководството како финансиски перфоманс и влијаниетоврз маркетинг стратегијата 

на туристичките компании преку кои се влијае врз развојот на туризмот во Косово. 

 

Заклучок  

 

Врз основа на претходната елаборација на предложената тема за докторска 

дисертација од кандидатот М-р Фејзула Беха, може да се заклучи дека станува збор за 

тема која значително ќе може да влијае врз успешноста во работењето на компаниите со 

цел да се подобрат перформансите на хотелите во Косово.Трудот има особено 

апликативна и прагматична вредност, бидејќи финансиските перфоманси во водењето на 

соодветна маркетинг стратегија на хотелите во голема мера може да влијае врз 

поттикнувањето на развојот на хотелот од една страна и  врз развојот на туризмот во 

Косово од друга страна. 

Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при 

Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека овој 

труд е оригинален (со процент 5,68%) 

Врз основа на горе изнесеното мислење, Комисијата смета дека се исполнети 

формалните и научно-истражувачки услови за одбрана на докторската дисертација под 

наслов: “ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО 

УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ 

СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО”. Согласно претходно изнесеното 

мислење и констатација, комисијат му предлага на Наставно-научниот совет  на 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, да ја донесе следнава одлука: 

 

 

 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

 

Докторскиот труд со наслов “ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА 

СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ 

ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО 
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КОСОВО” одкандидатот М-р Фејзула Беха претставува самостоен научен труд во кој со 

примена на современа методолошка постапка кандидатот дошол до значајни резултати, 

податоци и заклучоци во врска со квалитетот на сметководството како финансиски 

перфоманс влијае на маркетинг стратегијата на туристичките компании преку кој се 

влијаеврз развојот на туризмот во Косово. Опсежното теоретско и емпириско 

истражување му овозможило на кандидатот да дојде до релевантни информации во врска 

со предметот на истражување, што пак во понатамошната постапка резултирало со 

значајни заклучоци, но и предлози.  

Сето ова зборува за актуелноста на темата во сегашниот момент во развојот на 

туризмот на Косово, а уште повеќе поради фактот што ваквите истражувања за оваа 

туристичка проблематика се сѐ уште малубројни. Со тоа се зголемува прагматичната 

вредност на трудот, кој во некој иден временски период би можел да им биде корисен на 

релевантните фактори за развој на туризмот на Косово.  

 

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 

едногласно смета дека докторскиот труд со наслов: “ЗНАЧЕЊЕТО И УЛОГАТА НА 

СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ФИНАНСИСКИТЕ 

ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА ХОТЕЛИТЕ ВО 

КОСОВО”одкандидатот М-р Фејзула Беха во целост ги задоволува критериумите и 

барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатот 

успеал да реализира квалитетен и оригинален научно-истражувачки труд.  

Спрема тоа комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно- 

научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да го прифати овој 

извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација под наслов “ЗНАЧЕЊЕТО 

И УЛОГАТА НА СМЕТКОВОДСТВОТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО 

ФИНАНСИСКИТЕ ПЕРФОРМАНСИ НА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈАТА НА 

ХОТЕЛИТЕ ВО КОСОВО” од кандидатот М-р Фејзула Беха 
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       ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 

 

                       1.  Проф. Д-р Пеце Николовски с.р 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ЗВАЊА ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ  ДРУГО - БЕЗБЕДНОСНИ 
НАУКИ (51610) и ДРУГО - МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И 

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ (51610) 
 

Врз основа на член 110 и 173 од Законот за високото образование („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 82/18) и член 29 и 30 од Правилникот 
посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски”-Битола, Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, 
на седницата одржана на ден 26.08.2019 година, донесе одлука бр.08-595/2 од 
26.08.2019, со која формирана е Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите наставно-научни звања во научните области Друго - Безбедносни науки 
(51610) и Друго – Меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610) во 
состав: ред. проф. д-р Томе Батковски- член и претседател, ред. проф. д-р Снежана 
Никодиновска Стефановска-член и ред. проф. д-р Борис Мургоски-член.  

На конкурсот објавен во дневните весници “Нова Македонија” и во „Коха“ 
на 02.07.2019 година во предвидениот рок се пријави кандидатот доц. д-р Марјан 
Ѓуровски.  

Комисијата во состав редовен професор д-р Томе Батковски – член и 
претседател, редовен професор  д-р Снежана Никодиновска-Стефановска – член и 
редовен професор д-р Борис Мургоски – член со внимание ги разгледа 
поднесените документи од кандидатот доц. д-р Марјан Ѓуровски и на Наставно-
научниот Совет на Факултетот за безбедност-Скопје му го поднесува следниот 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
за избор на наставник 

 
I. 

Комисијата по добивањето на доставената документација согласно 
конкурсните услови констатира дека на Конкурсот за избор на наставник на 
Факултетот за безбедност – Скопје, објавен во дневните весници „Нова 
Македонија„ и во „Коха“ на   02.07.2019 година се пријавил еден кандидат, Марјан 
Ѓуровски Доктор по општествени науки од полињата на безбедност и одбрана-
безбедност.  

Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, 
педагошки и други остварувања на кандидатот од почетокот на кариерата, како и 
вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот од 
последниот избор до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена 
документација која е од важност за изборот. Комисијата констатира дека 
поднесокот е навремен и целосен, дека ги исполнува сите услови предвидени 
според Законот за високо образование и актите на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ од Битола, па согласно тоа прифати да го разгледа, да го проучи и да 
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достави Реферат за избор на наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот 
за безбедност- Скопје.  

II. 
1.Биографски податоци и образование 

 
Кандидатот доц. д-р Марјан Ѓуровски роден е на 14.09.1976 година во Штип, 

со постојано живее во Скопје. Државјанин на Република Северна Македонија, по 
националност Македонец.  

На Институтот за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет на 
Универзитетот „Свети Кирил и Методиј„-Скопје на 05.11.2014 година по 
извршување на сите академски обврски од третиот циклус-докторски студии на 
студиската програма Безбедност, oдбрана, мир, модул Безбедност и по одбраната 
на докторската дисертација на тема „Анализа на современите теориско 
концепциски пристапи во креирање на безбедносната политика на Република 
Македонија„ се стекнува со звањето Доктор по општествени науки од полињата на 
безбедност и одбрана-безбедност. 

На постдипломските студии на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј„-
Скопје како исклучително активен во евроатланските интеграции и реформите на 
безбедносниот сектор на Република Северна Македонија се одлучува да ја 
изработи и ја одбрани магистерската теза „Влијанието на евроатланските 
интеграции врз економијата на Република Македонија„. Со просек од 9,55 се 
здобива со научното звање Магистер на политички науки.  

Високото образование го завршува на Институтот за безбедност, одбрана и 
мир при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј„-
Скопје со просек од 9,19. Од страна на Деканот на Филозофскиот факултет добива 
диплома за стекнат одличен успех во студирањето.  

Со одлука на Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност во 
Скопје, донесена на седницата одржана на 29.01.2015  година е избран за Доцент 
во научните области Друго - Безбедносни науки (51610) и Друго – Меѓународна 
безбедност и меѓународни односи (51610). 

На седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-
Скопје одржана на 31.05.2019 година донесена е одлука бр. 08-5/86 со која доц.    
д-р Марјан Ѓуровски е избран за Продекан за наука и развој на Факултетот за 
безбедност-Скопје со мандат од 13.06.2017 година.   

На Катедрата за безбедносни науки и приватна безбедност од 2010 до 
29.01.2015 година е асистент избран од страна на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски„-
Битола. 

Пред да дојде на Факултетот за безбедност -Скопје, има работено како 
новинар и уредник од 1994 година до 2002 година занимавајќи се со истражувачка 
работа на безбедносните и политичките прашања во Република Северна 
Македонија, во неколку национални електронски и пишани медиуми. 

Во биографијата може да се наведе дека во периодот 2011-2013 година бил 
советник за стратешки политики и комуникации на Министерот за одбрана на 
Република Северна Македонија, во 2013 година советник за стратешки политики и 
комуникации на Заменик Претседателот на Владата задолжен за Европските 
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прашања во Владата на Република Северна Македонија, а во перидот 2006-2010 
година работеше како  Советник за образование и обука и за односи со 
јавност во Министерството за одбрана на Република Северна Македонија.  

За време на конфликтот во 2001 година и големата владина коалиција ја 
извршува должноста Портпарол на Министерството за одбрана на Република 
Северна Македонија. Oд 2002 година до 2006 година делува во извршната власт 
во Република Северна Македонија на повеќе функции. До 2004 година како 
Портпарол на Министерството за одбрана на Република Северна Македонија и 
раководител на одделот за односи со јавност на истото Министерство, за потоа од 
2004 до 2006 година да ја извршува функцијата Советник за односи со јавност на 
Претседателот на Владата на Република Северна Македонија.  

Одлучувал во Првиот Управен одбор на Македонскиот институт за медиуми 
(Сегашната Висока школа за односи со јавност и новинарство), а бил и Прв 
Претседател на Форумот на млади новинари и активен во Здружението „Центарот 
за евроатлански интеграции и демократија„. 

Говори англиски јазик, српски јазик, хрватски јазик, бугарски јазик. Има 
добро компјутерско познавање од Microsoft Office програмите, а се служи и со: 
Corel Draw Adobe Photoshop и др. 
 

2. Педагошка дејност 
 

Во периодот 2015-2019 година кандидатот доц. д-р Марјан Ѓуровски, како 
доцент на Факултетот за безбедност-Скопје има реализирано значителна 
активност на планот на одржувањето предавања по следните предмети од прв 
циклус на студии: Современи теории и системи за безбедност; Кризен менаџмент; 
Безбедносни политики; Безбедносни стратегии; Дипломатија и меѓународна 
безбедност; Стратешки анализи; Дипломатија и разузнавање.  

Во изминатиот период покажуваше особена ангажираност во 
подготвувањето и спроведувањето на предавањата и вежбите по наведените 
предмети. Тoj работи мошне одговорно, со постојана и несебична соработка со 
студентите, остварувајќи консултации им помагаше при подготовката за 
изработка на семинарските работи, есеи, проекти и друго. Воедно треба да се 
истакне дека овозможува студентите да направат успешен спој на теоријата со 
праксата и да посетат бројни безбедносни институции во земјата, но и во 
странство. 

Со решение број 08-1079/2 од 28.12.2016 година на Одборот за акредитација 
и евалуација на високото образование во Република Северна Македонија доц.д-р 
Марјан Ѓуровски е акредитиран за ментор на втор циклус на студии врз основа на 
исполнување на законските услови.  

Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје, 
предавања и испити на втор циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје 
спроведува по предметите: Теориско-концепциски пристапи и политики во 
безбедноста, Безбедноста во национален и регионален комплекс, Креирање на 
јавни политики за безбедноста, Секуритизација и десекуритизација, Управување 
со ризици од кризи и катастрофи-од теорија во пракса, Безбедносни стратегии, 
Интегрирање на науката и на апликативните алатки во справувањето со кризи, 
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Современи теории и системи за безбедност, Дипломатија и меѓународна 
безбедност, Кризен менаџмент, Национална безбедност, Безбедносни стратегии и 
менаџмент, Асиметрични закани, Управување со кризни состојби, Планирање и 
координација на службите за итни повици. 

Преку својата работа, кандидатот Ѓуровски ги реализира предвидените 
содржини од наставната програма во насока на совладување на наставното 
градиво од студентите. Воедно треба да се нагласи неговата трудољубивост, 
инвентивност, совесност и колегијален однос во изминатиот период.   

Факултетот за политички науки на Универзитетот во Белград со приложена 
документација потпишана од Деканот проф. д-р Драган Симиќ  потврди дека доц. 
д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за безбедност-Скопје одржал предавања пред 
студентите од првиот циклус на студии во рамките на "Теми за основи на 
надворешната и безбедносна политика" во студиската 2018/2019 година. 

Одржаните предавања на Факултетот за политички науки во Белград на 
доц. д-р Ѓуровски од повеќе наставни часови предизвикаа интерес кај студентите 
кој истиот го манифестираа преку нивната активност и дополнителни прашања се 
наведува од дописот од Белградскиот Универзитет за доц. д-р Ѓуровски каде се 
напоменува дека неговото предавање на Факултетот за политички науки при 
Белградскиот универзитет претставува значаен придонес во меѓународната 
универзитетска соработка и трансфер на нови знаења и вештини преку размена на 
наставен кадар и предавања.  

Покрај тоа на покана на Универзитетот за применети науки Велика Горица 
во Република Хрватска доц. д-р Марјан Ѓуровски во Ноември 2015 година гостувал 
како предавач на специјалистичките и дипломски студии за кризен менаџмент 
пред студентите од петта година на студиската програма Управување со кризи при 
истиот Универзитет. За одржната настава е приложена потребната документација 
од Деканот проф. д-р Иван Тотх. 

Во изминатите години од последниот избор до објавување на Конкурсот за 
избор во звање Вонреден професор е ментор на магистерски и специјалистички 
трудови: „Улогата на недржавните актери во креирањето и спроведувањето на 
безбедносната политика„ (одбранет), Факултет за безбедност-Скопје; 
„Безбедносниот менаџмент при справување со ризици, закани и кризи и 
ангажирањето на единицата за брзо распоредување (со посебен осврт на 
ангажирањето за справување со нарушен јавен ред и мир и мир во поголем обем)„, 
Факултет за безбедност-Скопје; „Влијанието на политичката и социеталната 
безбедност врз безбедносната политика на Република Македонија„, Факултет за 
туризам и угостителство-Охрид; „Анализа на концептот на интегрална безбедност 
и потребата од негова примена во Република Македонија, Факултет за безбедност-
Скопје и др. Учествувал во менторирање и комисија за одбрана на повеќе 
дипломски трудови.  
 

3.Стручна и општествена дејност 
 

Доц. д-р Марјан Ѓуровски е Претседател на Македонското политолошко 
друштво на Република Северна Македонија кoe e единствено еснафско академско 
здружение од областа на политолошките науки.  
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Со одлука на Претседателот на Република Северна Македонија д-р Стево 
Пендаровски од 01.08.2019 година е именуван за претседател  на Комисијата за 
одликувања и признанија на Претседателот на Република Северна Македонија. 

Д-р Марјан Ѓуровски активно е вклучен во работата на Комисијата за 
наставно-научни прашања на Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола.  

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје на седницата 
одржана на  13.09.2017 година донесе одлука број 03-678/1 со која доц.                                
д-р Ѓуровски го определи за член на Наставничкиот совет за втор циклус на 
студии на Факултетот за безбедност-Скопје.  

Со одлука од 29.06.2017 година на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје 
бил Претседател на Работните групи за изработка на студиски програми за прв 
циклус и втор циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје. Претходно 
бил член на работната група за изработка на студиската програма за втор циклус 
на студии за Кризен менаџмент , односно менаџмент со кризи и безбедност и 
други програми.  

Од доц. д-р Марјан Ѓуровски е изработена, потоа  усвоена од Сенатот на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски„-Битола и Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност-Скопје, Програма за стручно и професионално 
усовршување за разузнавање, која согласно Законот за високо образование 
успешно се реализираше во академската 2018/2019 година преку учество на 
професори од Факултетот за безбедност-Скопје за вработените на Агенцијата за 
разузнавање на Република Северна Македонија.  

Според приложената документација може да констатираме дека со Одлука 
бр.03-449/3 од 16.05.2018 година  на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност-Скопје доц. д-р Ѓуровски е избран за Претседател на Одборот за 
соработка и доверба со јавноста на Факултетот за безбедност-Скопје. Меѓу другото 
во два мандата бил секретар на Катедрата за безбедносни науки и приватна 
безбедност на Факултетот за безбедност-Скопје. 

Кандидатот има учествувано во организирање и реализирање бројни 
активности на Факултетот за безбедност-Скопје и други институции во 
општеството. Особено треба да се потенцира и неговиот ангажман и посветеност 
во подготовките и одржувањето на традиционалната Меѓународна научна 
конференција во Охрид на Факултетот за безбедност-Скопје чиј претседател на 
Организациониот одбор бил во 2017, 2018 и 2019 година, а претходно секретар на 
Организациониот одбор на истата конференција. 
 На иницијатива на д-р Ѓуровски од страна на Факултетот за безбедност-
Скопје почнувајќи од 2017, 2018, 2019 година се организира Регионална зимска и 
летна школа за безбедност со поддршка на Фондацијата „Конрад Аденауер„ и 
Центарот за европски студии „Вилфред Мартенс„ од Брисел, а во соработка со 
Центарот за креирање на јавни политики. Преку концепот за регионалните школи 
за безбедност чиј раководител беше доц. д-р Марјан Ѓуровски беа 
идентификувани предизвици и проблеми, како и решенијата со кои студентите, 
професорите и практичарите излегоа во јавноста. Проектот понуди размена, 
соработка и зајакнување на довербата меѓу наставниците, студентите и 
практичарите од земјите од регионот: Северна Македонија, Србија, Хрватска, 
Бугарија и Грција, воедно преку школите ги испитаа тесните грла за соработка, 
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координација и спроведување на безбедносна политика и стратешките насоки за 
миграцијата, како и безбедносната политика на Европската унија и политиката за 
мигранти. 

Врз основа на одлука бр.08-5/101 на Наставно-научниот совет доц д-р 
Марјан Ѓуровски претседава со работната група која работи на Стратегијата за 
развој на Факултетот за безбедност-Скопје.  

Во периодот 2015-2019 година, меѓу другото има реализирано повеќе  
значајни активности на Факултетот за безбедност и на други институции во 
Република Северна Македонија со што има дадено видлив придонес во областа на 
креирањето политики, безбедносно-одбранбената сфера, како и информирањето и 
комуникациите. 

Треба да се потенцира особениот придонес на Ѓуровски во афирмацијата и 
развојот на Факултетот за безбедност-Скопје преку неговото делување и бројни 
иницијативи со кои Факултетот за безбедност-Скопје како институција  развива 
соработка со државни и академски институции од земјата и странство и потикнува 
јавна дебата за актуелни теми од областа на безбедноста и сродни области кои ги 
покрива. 

Меѓу научно-стручните дебати во кои бил вклучен како дел од 
Организациониот одбор може да ги наведеме на следните теми: Демократски 
стандарди и практики во следењето на комуникациите и функционален 
безбедносен систем на Република Македонија, Безбедносни дијалози за процесот 
на трансформација на Управата за безбедност и контраразузнавање и механизми 
за контрола на следење на комуникациите, Приватната и јавната безбедност-
соработка и партнерство, Македонија пред портите на НАТО, Функционална 
анализа на системот за управување со кризи, Женско лидерство во областа на 
безбедноста, Демократски и антидемократски трендови- политичките и 
безбедносните предизвици на демократијата во и вон институциите во регионот и 
Република Македонија, Функционирањето на безбедносниот систем на Република 
Македонија во кризна и сложена безбедносна состојба-менаџирање и справување 
со кризи, Актуелната политичко безбедноста состојба и стратешки пристапи за 
разрешница.  

Покрај тоа, според приложените одлуки и решенија од страна на доц. д-р 
Ѓуровски биле предложени и проектите Месец на науката за безбедност, 
Дипломатски форум, Безбедно дома кои заеднички со ангажирање и вклученост 
на најголемиот дел од професорите на Факултетот за безбедност-Скопје беа 
успешно реализирани и постигнати исклучително позитивни резултати. 

Во оваа смисла, Комисијата може да ги истакнат и активностите на 
кандидатот во дадениот период како член на Евроатлантскиот совет на 
Македонија, а учествува и во работата на телото за дисеминација и промоција на 
МХП во Црвен крст на Република Северна Македонија и Стручниот совет на 
Комората на Република Северна Македонија за приватно обезбедување. 
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4.Научна, стручна, истражувачка и апликативна дејност 
 

Партиципирал во повеќе научно-истражувачки проекти од безбедносните и 
политичките науки. Меѓу другото учествувал во проекти финансирани од 
програми и фондови на  Европската Унија. 

Организацијата „Аналитика„ како институција за истражување на јавните 
политики и ‘тинк-тенк’ организација во Република Северна Македонија преку 
приложена документација потврди дека доц д-р Марјан Ѓуровски од Факултетот за 
безбедност-Скопје бил вклучен како научен истражувач и аналитичар во проектот 
"Western Balkan Pulse for Police Integrity and Trust -POINTPULSE" (ПУЛС ЗА 
ПОЛИЦИСКИ ИНТЕГРИТЕТ И ДОВЕРБА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН), финансиран 
од Европската Унија преку IPA Civil Society Facility Programme (Инструментот за 
претпристапна помош на програмата (CSF) EuropeAid/136-034/C/ACT/Multi во 
периодот 2016-2018 година. 

Од страна на доц.Ѓуровски за потребите на горенаведениот проект 
финансиран од Европската Унија бил изработен посебен аналитички извештај кој 
бил составен дел на регионалниот извештај и се вклучил во другите проекти, 
активности и презентации на резултатите од истражувањето. Преку своето учество 
непосредно помогнал кон остварување на целта на проектот за зголемување на 
довербата во спроведувањето на законот во земјите од Западен Балкан преку 
промовирање на полициски интегритет и помагање во борбата против 
корупцијата во полицијата. Во рамки на проектот, доц. д-р Марјан Ѓуровски дал 
придонес во развивање на методолошката рамка на POINTPULSE за анализирање 
на корупцијата во полицијата и обезбедување на кохерентна, сеопфатна рамка за 
проценка на состојбите во врска со полицискиот интегритет.Потоа, 
воспоставување на предлози за надзор и мапирање на полицискиот интегритет во 
земјите од Западен Балкан (вклучувајќи истражување на јавното мислење, 
изработка на анализи, извештаи и годишен извештај).  

Преку доставениот сертификат се потврдува учеството на доц. д-р Марјан 
Ѓуровски во Проектот на Европската Унија „Заедно градење - мониторинг и јавно 
застапување“ кој бил  насочен кон подобрување на положбата на мигрантите и 
бегалците во Србија и во Северна Македонија, а особено меѓу нив и жени и деца. 
Покрај шест општини во Србија - Суботица, Сид, Сремска Митровица, Белград, 
Прешево и Врање и во четири општини во Република Северна Македонија - 
Куманово, Гевгелија, за две општини во Скопје д-р Ѓуровски ја истражувал и 
анализирал  соработката со државните институции, локалните власти и 
граѓанското општество, за подобрување на квалитетот на соживотот на локалното 
население и мигрантите. Проектот каде учествувал доц. д-р Марјан Ѓуровски како 
научен истражувач и лице за контакт е спроведен од Фондацијата Конрад 
Аденауер, во соработка со асоцијацијата „Атина„ и  Здружението на правници на 
Република Северна Македонија, со финансиска поддршка од Европската унија во 
периодот Ноември 2017-Декември 2018 година. 

 Во рамки на проектот доц. д-р Ѓуровски бил во студиска посета во месец 
Мај 2018 година во СР Германија каде посетил бројни академски и државни 
институции кои обработуваат теми од областа на миграцијата, интеграцијата и 
безбедноста.  



95 

 

Со одлука бр. 02-11/57 од 06.11.2018 година на Наставно-научниот совет на 
Воената академија „Генерал Михајло Апостолски„-Скопје доц. д-р Ѓуровски  бил 
ангажиран во реализација на задачите од проектот Advanced Systems for 
Prevention and early detection of forest fires „ASPires“ финансиран од Европската 
комисија (ASPires Contract N: ECHO/SUB/2016/742906/PREV03).  

Проектот ASPires во кој учествуваше доц. д-р Марјан Ѓуровски покривајќи ја 
областа на управување со кризи и безбедносни ризици беше реализиран од 
конзорциум од реномирани образовни и апликативни институции од Германија, 
Северна Македонија и Бугарија. Проектот имаше за цел да креира напреден 
информациски систем за мониторирање на шумски предели од особено значење и 
навремено лоцирање и рано предупредување при појава на шумски пожари. Во 
рамките на проектот беа предвидени научно истражувачки активности кои  дадоа 
јасни насоки за креирање на напредниот информициски систем, кој треба биде 
надградба на постоечките системи кои се користат во Република Северна 
Македонија, но и во земјите на Европската Унија. Проектот  ја подобри состојбата 
со заштита на шумите и истиот ќе биде аплициран во националниот парк 
Маврово, но и во други земји кои се наведени во проектната документација, па 
оттука даде значаен придонес во создавањето на значајни ресурси за управување 
со кризи и заштита и спасување. 

Покрај горе наведените ЕУ проекти, кандидатот д-р Ѓуровски учествувал во 
работни тимови за подготовка и за реализација на повеќе национални проекти, 
меѓу кои  се  следните национални научно-истражувачки проекти: 

-Научно-истражувачки проект „Истражување на безбедносните ризици во 
Република Македонија (мапирање, етиологија, феноменологија и третман на 
безбедносни ризици)„ на Факултетот за безбедност-Скопје каде учествува заедно 
со проф. д-р Саше Герасимоски и проф. д-р Марјан Николовски.  

-Научно-истражувачки проект „Парламентарна контрола и надзор над 
безбедносниот систем во Република Македонија„ на Факултетот за безбедност-
Скопје каде во тимот учествуваат и: проф.д-р Цане Мојаноски, проф.д-р Злате 
Димовски и доц.д-р Ице Илијевски. 

-Тим лидер за изработка на Стратегија за развој на приватното 
обезбедување на Република Северна Македонија за потребите на Комората на 
Република Северна Македонија за приватно обезбедување. 

- Проект „Зајакнување на безбедноста преку соработка помеѓу Косово и 
Македонија и одржување на Косовско-македонски безбедносен форум со 
поддршка на фондацијата „Конрад Аденауер„ и учество на професори од 
Факултетот за безбедност-Скопје и ААБ Универзитетот од Приштина, стручни 
лица од државните безбедносни институции од Република Северна Македонија и 
Косово. 

Од богатата академска дејност треба да се наведе дека доц. д-р Ѓуровски е 
член на уредувачкиот одбор на меѓународното научно списание „Американскиот 
журнал за истражување (American Journal of Research-AJR)„ 
(http://journalofresearch.us/editorial-board/).Списанието објавува рецензирани 
научни трудови и статии за истражување кои имаат значително влијание врз 
научната и академската заедница. 
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Инаку доц. д-р Ѓуровски покрај други странски професори од други девет 
земји  е член на Уредувачкиот одбор на меѓународното рецензирано научно 
списание „Criminal Geographical Journal„ кое го издава Национален универзитет за 
јавни услуги од Унгарија што се гледа од приложената документација и примерок. 

Научно-истражувачката дејност кандидатот покрај горенаведените 
активности, ја остварува и преку реализација на пленарни и секциски предавања 
на научно-стручни собири; одржани обуки за потребите на стопанските и 
нестопанските дејности; одржани предавања на семинари за потребите на 
домашни здруженија и федерации. 

 
 

 
5. Објавени книги, научни и стручни трудови 

 
Д-р Марјан Ѓуровски има објавено повеќе публикации односно 2 

универзитетски учебника и 5 монографии, како и повеќе научни и стручни 
трудови во земјата и во странство во меѓународни научни списанија со кои 
Законот за високо образование ги утврдува како релеватни за избор во наставно 
научни звања. Кандидатот доста амбициозно и креативно остварува значајни 
резултати и во научно-истражувачката и публицистичка дејност. Од увидот и 
анализата на објавените книги и научни и стручни трудови во меѓународни и во 
домашни  списанија, евидентно е дека тие претставуваат значаен придонес во 
науката и афирмација на Факултетот за безбедност-Скопје. Ваквиот творечки опус 
на активности го определуваат неговиот научен придонес во областа на 
безбедносните науки. 
 

5.1. Приказ на објавени Книги/учебници,монографии од 
научната и стручната област 

 
Од академското творештво на доц. д-р Марјан Ѓуровски на почетокот ќе ги 

наведеме издадените два коавторски универзитетски учебници „Вовед во 
безбедноста„ и „ Управувањето со кризи меѓу теоријата и праксата„. 

Со Одлука на  Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје 
бр.02-2/6 од 31.01.2017 година, согласно рецензиите објавени во Билтенот на 
Универзитетот бр.423 од 30.12.2016 година, се објави како основен универзитетски 
учебник „Управувањето со кризи меѓу теоријата и практиката“ од професор д-р 
Желимир Кешетовиќ од Универзитетот во Белград, професор д-р Неџат Корајлиќ 
од Универзитетот во Сараево, професор д-р Иван Тотх од Универзитетот од Велика 
Горица и доцент д-р Марјан Ѓуровски од Универзитетот „Свети Климент 
Охридски“. 

Во поглед на оригиналноста на трудот кој е основен универзитетски 
учебник „Управувањето со кризи меѓу теоријата и практиката“ може да се 
констатира дека претставува резултат на самостоен научен труд што може да се 
третира како придонес во научното промислување на управувањето со кризи, како  
еден  значаен  елемент  во  безбедноста,  односно  кризниот  менаџмент,  а посебно  
на  полето  на  научното  проучување  на  овој  феномен  во  Република Северна 
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Македонија и пошироко. Учебникот каде еден од коавторите е доц. д-р Марјан 
Ѓуровски претставува оригинален труд што изобилува со богатство од 
информации, содржински иновации, афирмирање на знаењето за 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 во тоа научно 
поле. Треба да се нагласи дека особено е важно дека не случајно во самиот наслов 
на книгата се наведува дека управувањето се кризи е прикажано од теоријата до 
праксата со што се дава голема основа за примена на знаењето и разбирањето кои 
ќе се стекнат преку читање на оваа книга. Референците покажуваат дека трудот се 
темели на современи научни парадигми и истиот им 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. Во трудот е видливо повеќе годишното искуство  на  авторите  како  
во  педагошката  работа со  студентите,  така  и  како научни работиници во оваа 
област. Особено за одбележување е што овој труд претставува заеднички напор на 
еминентни универзитетски професори и научни работници од Универзитетите од 
Белград, Сараево, Загреб и од Скопје. Ракописот    соодвествува  со  потребниот  
дел  од  наставната  програма  по предметот „Кризен менаџмент“ и со тоа го 
исполнува критериумот за основен  учебник кој  ја  опфаќа  наставната  материја  
на  предметната програма „Кризен менаџмент„ како и дел од содржините на 
студиската програма на  втор  циклус  на  студии по Кризен  менаџмент  на  
Факултетот  за  безбедност-Скопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски„, 
сразмерно со програмата и со часовите. Според  согледаните  научни,  
методолошки,  апликативни  и  педагошки вредности на основниот учебник тој се 
користи за  потребите  на  студентите  запишани  на  додипломски,  
последипломски  и докторски студии на Факултетот за безбедност – Скопје и на 
другите факултети во Република Северна Македонија и во странство, кои со своите 
наставни програми ја покриваат наведената проблематика, но и на пошироката 
јавност, која работи на полето на безбедносните науки и управувањето со кризи 
(кризен менаџмент). 

Врз основа на член 110 од Законот за високо образование („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 82/18) и Правилникот за организирање на 
издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, Наставно 
- научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, на седницата одржана на 
28.02.2019 година донесе одлука број 08-189/13 од 28.02.2019 година согласно 
рецензиите објавени во Билтенот на Универзитетот, бр. 451 oд 01.02.2019 година и 
е испечатена книгата „Вовед во безбедноста, од д-р Цане Мојаноски, д-р Марјан 
Ѓуровски и д-р Гојко Павловиќ како постојан учебник за предметoт Современи 
теории и системи за безбедност, а е во издание на Факултетот за безбедност-Скопје 
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при Универзитетот „Св.Климент Охридски„ и Фондацијата „Конрад Аденауер„ од 
СР Германија. 

Универзитетскиот учебник „Вовед во безбедноста„  е резултат на самостојна 
научна работа на д-р Ѓуровски заедно со коавторите д-р Цане Мојаноски и д-р 
Гојко Павловиќ и претставува придонес во научното промислување на 
безбедноста, а посебно на полето на научното проучување. Во трудот е видливо 
повеќегодишното искуство на авторите како во педагошката работа со студентите, 
така и како научни работници во оваа област. Потписниците на учебникот 
направиле опфат на најзначајните, но и на најактуелните 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 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. Книгата заслужува посебно научно, стручно и 
професионално вреднување и преставува значаен придонес во академската 
литература. 

Со одлука 02-2/97 од 21.12.2017 година на Деканатската управа на 
Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот  “Св. Климент Охридски” – 
Битола, е испечатена книгата „Безбедносни политики и концепти„ во авторство на 
доц. д-р Марјан Ѓуровски која согласно рецензиите објавени во Билтенот на 
УКЛО-Битола бр. 436 oд 01.12.2017 година може да се користи на прв и втор 
циклус на студии на Факултетот за безбедност-Скопје по предметите Безбедносни 
стратегии, Безбедносни политики, Современи теории и системи за безбедност, 
како и на други факултети во Република  Северна Македонија. 
 Универзитетската монографија „Безбедносни политики и концепти„ во 
заедничко издание на Факултетот за безбедност-Скопје при Универзитетот 
„Св.Климент Охридски„ и Фондацијата „Конрад Аденауер„ од СР Германија од доц. 
д-р Марјан Ѓуровски има за цел да ги проучи надворешната и внатрешната 
политика како елементи на безбедносната политика на Република Северна 
Македонија и нивното влијание на актуелните состојби во областа на 
националната безбедност. Во авторската книга, кандидатот доц. д-р Ѓуровски ги 
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детектира посточките уставни и законски рамки, кои ја управуваат безбедносната 
политика на земјата. Резултатите и заклучоците на оваа студија нудат препораки 
за нејзина поефективна имплементација. Специфичната цел е инспирирана од 
компаративните искуства на другите земји со слични социјални структури. 

Во македонската научна теорија и практика не постојат доволно анализи од 
овој тип, од осамостојувањето на Република Северна Македонија до денес. Оттука, 
добиените сознанија  претставуваат основа за понатамошни истражувања од оваа 
област. Резултатите од истражувањето прикажани во монографијата неминовно ќе 
доведат до иницирање на нови истражувања, воедно даваат придонес кон науката 
во делот на основите на безбедносните науки, нејзините теории и концепти и 
претставуваат поттик за надополнување на безбедносната политика на Република 
Северна Македонија.  

Монографијата „Безбедносни политики и концепти„ од доц. д-р Марјан 
Ѓуровски е  сложен и обемен научен труд, темелен на широко разработена 
теориска рамка на истражување на политичко безбедносната и општествената 
проблематика, поткрепена со систематско собирање на факти и последователна 
нивна анализа, кои пак се употребени во презентацијата на специфични сознанија 
за безбедносните теории и концепти и при креирањето на безбедносната 
политика. Поаѓајќи од актуелноста и интересот што го побудува овој разработен 
проблем, може да се тврди дека монографијата претставува придонес во научната 
проблематика од областа на безбедноста. Тоа значи дека авторот избрал 
оригинална тема, научно релевантна и актуелна во безбедносен контекст. 
Монографијата според својата содржина, методологија и технологија на 
изработка, како и според прикажаните резултати претставува успешна научна 
анализа, во која преку резултатите од истражувањето е оформена јасна и успешна 
теориска рамка и методолошки пристап во објаснувањето на современите 
теориско-концепциски пристапи во креирањето на безбедносната политика.  

Книгата им служи на студентите на Факултетот за безбедност-Скопје и на 
другите високо образовни институции, како и на пошироката научна и стручна 
јавност која се занимава со безбедносни научни истражувања, а може да им 
послужи не само на претставниците на академската заедница како ориентација за 
идни продлабочени истражувања, туку и за едукација и на сите оние кои во 
професионалната работа се среќаваат со оваа тематика. 

Со одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје 
бр.02-2/38 од 05.05.2017 година, согласно рецензиите објавени во Билтенот на 
Универзитетот бр.425 од 15.03.2017 година, е објавена монографија 
„Евроатланските интеграции безбедносен клуч - Економскиот развој и 
меѓународната безбедност“ од проф. д-р Трајан Гоцевски и доц. д-р Марјан 
Ѓуровски.  

Оваа монографија   претставува  прв  конкретен  приказ  на  научно 
истражување  во  Република Северна  Македонија,  каде  главна  цел  е  да  се  
истражи влијанието на евроатланските интеграции врз економијата на Република 
Северна Македонија. Во земјава постои доста голем фонд на стручна литература 
која го проучува НАТО, но сепак, во РСМ не постојат доволно научни истражувања 
кои поблиску го обработуваат влијанието на евроатлантската интеграција врз 
економијата на Република Северна Македонија. Оваа монографија е насочена кон 
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добивање нови сознанија за придвижувањето на Република Северна Македонија 
кон НАТО. Со тоа се  дава придонес за зголемување  на  истражувањата  за  оваа  
мошне чувствителна проблематика. Едновремено  се  анализираат  активностите  
на  државните  органи  во  Република Северна Македонија  и  како  истите  ги  
координираат  на  национално  ниво  за приклучување во евроатлантските 
структури, процес за кој постои општ консензус во Република Северна Македонија 
и кој треба позитивно да влијае врз безбедноста и врз стабилноста на долг рок. 
Посебниот предмет на анализа во овој ракопис на авторите проф. д-р Трајан 
Гоцевски и доц. д-р Марјан Ѓуровски е влијанието на евроатланските интеграции 
врз економијата на Република Северна Македонија, вкупните трошоци на земјата, 
финансиските средства кои треба да ги издвојува Република Северна Македонија 
за потребите за членството. Тука е направена и анализа на истражувањата кои се 
спроведени за средствата кои се издвојуваат за НАТО-буџетите, како и анализа на 
структурата на Буџетот на Република Северна Македонија, трошоците за 
реформите за членство во Алијансата и преку анализа на економската состојба на 
неколку држави пред и по нивното членство во НАТО, се  дефинираат  директните  
причини за  зголемениот  прилив  на  странски инвестици во земјите- членки на 
НАТО. Покрај тоа, фокусот е ставен и на фондовите на НАТО, наменети за 
трошоците кои ги рефлектираат интересите на сите земји членки. Како предмет 
на истражување се и структурата на заедничкото финансирање, кое е различно и 
децентрализирано. Преку  оваа  монографија  се  предочува  високиот  степен  на  
ситуациона,  но  и темелна меѓузависност помеѓу реформите на економијата, 
политичката стабилност и безбедноста. Се  воспоставува  постапка  и  инструменти  
за  пресметување  на економските  трошоци  и  добивки  во  оддржувањето  на  
националната  безбедност  и нејзината  политика.  Во  тие  рамки  е  анализата  за  
идната  безбедносна  позиција  на Република Северна Македонија во 
евроатланскиот регион, сместена во развоен економски и социјален контекст. 
Книгата се користи од студентите на Факултетот за безбедност-Скопје и од другите 
високо образовни институции, како и од пошироката научна и стручна јавност 
која е посветена на економските и безбедносните научни истражувања.  

Со Одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, 
број 02-447/2 oд 7.05.2018 година, согласно рецензиите објавени во Анекс на 
Билтенот на Универзитетот бр.440 од 12.04.2018 година е издадена како 
монографија, книгата „Полицијата и јавноста (анализа на истражувачки резултати 
2009 - 2017 година)” од авторите  проф.д-р Цане T. Мојаноски, проф.д-р Никола 
Дујовски и доц. д-р Марјан Ѓуровски.  
 Овој ракопис има општа цел да придонесе кон создавањето на научна база 
од истражувачки резултати за ставовите на граѓаните на Република Северна 
Македонија за работата на полицијата, за нивните погледи, за безбедносните 
потреби на граѓаните, за социопатолошките појави и за другите криминолошки 
феномени во земјата. Од временски аспект, истражувањето се занимава со 
перцепциите на граѓаните за работата на полицијата во периодот од 2008 до 2017 
година. Просторно, истражувањето е организирано на подрачјето на Република 
Северна Македонија, во сите плански региони. Дисциплинарно, истражувањето 
припаѓа на политиколошките, социолошките и на полициските науки. Научна цел 
на ракописот е дескрипција на перцепциите на граѓаните за работата на 
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полицијата, за нејзиниот јавен лик, за социопатолошките појави и за криминалот 
во заедницата, како и за стратегиите за справување со нив. Во основа, е 
лонгитудинално истражување. Во неговата реализација се применети методи и 
техники од квантитативната и квалитативната истражувачка традиција.  

Со одлука 08-614/9 од 29.06.2018 година на Наставно-стручниот совет на 
Факултетот за безбедност – Скопје при Универзитетот “Св.Климент Охридски” – 
Битола, се објави книгата „Индекс на безбедност„ од проф. д-р Цане Мојаноски и 
доц. д-р Марјан Ѓуровски како монографија, согласно рецензиите објавени во 
Билтенот на УКЛО - Битола бр.442 од 01.06.2018 година.  Овој објавен ракопис на 
проф.д-р Мојаноски во коавторство со кандидатот доц.д-р Ѓуровски е показател за 
тоа колку механизмите за превенцијата на безбедносните ризици и закани се 
решенија во креирањето на безбедносната процена на состојбите во државата и во 
градењето на политиките за изградба на безбедни заедници и безбедна средина. 
Истражувањето и резултатите од него и конструирањето на индексите и Индексот 
на безбедност се особено значајни за остварување на општествените цели, 
насочени кон унапредувањето на безбедносната култура и нејзиното влијание врз 
системот и посебно врз креирањето на превентивни мерки за непречен 
безбедносен и општествен развој. Создавањето на „Индекс за безбедноста„ е 
сложена, творечка и креативна активност. Преку индексот се оценува дали 
постојат изразени односи на определени безбедносни појави, со што се создава и 
основата за заклучување. 

Врз основа на член 110 од Законот за високо образование („Службен весник 
на Република Северна Македонија“ бр. 82/18) и Правилникот за организирање на 
издавачката дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски”- Битола, Наставно 
- научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје, на седницата одржана на 
28.02.2019 година донесе одлука бр. 08-189/14 од 28.02.2019 година е  испечатена 
книгата “Индекс на безбедност 2„ како Монографија согласно рецензиите 
објавени во Билтенот на УКЛО - Битола бр.451 од 01.02.2019 година.  

„Индексот на безбедност 2„ е инструмент за проценка на нивото на 
безбедност во Република Северна 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 Северна Македонија. Значи, преку ракописот се идентификуваат 
определен број стандарди и мерки кои се јавно достапни и препознатливи, 
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 остварливоста на определени идентификувани стандарди и во 
делокругот на надлежностите при работењето да имаат јасна претстава за тоа што 
е потребно да се преземе за да се задржи и да се  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 поттикнување на активности 
за подобрување и за зголемување на нивото на безбедност. Воедно „Индекс на 
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безбедност 2„ треба  да се гледа , и  како алатка која е од полза на сите актери на 
безбедносниот систем  што им помага за да се набљудува процесот на градењето 
на безбедноста во рамките на надлежностите на државните и на другите 
одговорни органи. 
 

5.2.Трудови објавени во Референтни научни публикации 
 

1. “Foreign policy positioning of the Western Balkans countries in the context of 
the EU Enlargement Strategy by 2025” PhD.M.Gjurovski, PhD.D.Djukanovic, 
Proceedings of the International Scientific Conference  “United we stand strong”, 
European studies department, Faculty of phisophy at Sofia University “St.Kliment 
Ohridski”, “Jean Monnet Center of excellence with the support of “Erasmus +” 
Sofia,2018 

2.”Conceptual Approach in Creating Security Policy of the Republic of 
Macedonia”, PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the International Scientific Conference  
“Towards a better future: the rule of law, democracy and polycentric development”, 
Bitola, 2018  

3.“Strategy for defense diplomacy of the Republic of Macedonia”, 
PhD.M.Gjurovski, PhD.S.Nikodinovska Stefanovska, Proceedings of the International 
Scientific Conference “Archibald reiss days 2018”, Academy of criminalistic and police 
studies”, Belgrade, 2018  

4.“Refugee crisis: Security Challenges for Macedonia and the Region” 
PhD.M.Gjurovski, PhD.R.Rajkovcevski, Proceedings of the International Scientific 
Conference “Emigration, mobility and social policy”, Skopje, 2018 

5.“Transformative Power of the EU in the International Relations” 
PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the International Scientific Conference  “Rethinking 
the European Union”, European studies department, Faculty of phisophy at Sofia 
University “St.Kliment Ohridski”, “Jean Monnet Center of excellence with the support of 
“Erasmus +” Sofia,2017 

6.”(Re) Balkanization of the Western Balkans:new challenges on security in the 
region”, PhD D.Djukakovich, PhD.M.Gjurovski, “Globalized world: Advantage or 
disadvantage”, Institute of international politics and economics, Belgrade, Global 
Resource Management, Doshisha University, Japan, 2016 

7 .“Comparative analysis of the conceptual approach in crating security policy”, 
PhD.M.Gjurovski, PhD.G.Pavlovich, PhD Dragan Djukanovich, Proceedings of the 
International Scientific Conference “Contemporary trends in social control of crime” 
2018”, Ohrid, 2016 

8.“Human security as contemporary theoretical level of analysis in security 
studies” PhD.M.Gjurovski, PhD.G.Pavlovic,PhD.D.Djukanovic, Proceedings of the 
International Scientific Conference  “Archibald Reiss Days”, Beograd,2016 

9.“New Challenges on Security in the Region of the Western Balkans” 
PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the ECPD International Scientific Conference “Future 
of the world between globalization and regionalization”, European Center for peace and 
development, University for peace est. by the United Nations, 2016 

10. “The Concept of Security of Critical Infrastructure in Terms of Risks and 
Crises” PhD.M.Gjurovski, PhD.L.Gjurov Proceedings of the International Scientific 
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Conference  “New Technologies and methods Used for Improvement of the Role of the 
Police in Security Matters”, The Police College Research Days, Zagreb,2016 

11. “Надзор и контрола на приватната безбедност„, Марјан Ѓуровски, Гојко 
Павловиќ, Proceedings of the International Scientific Conference “Private security in 
the 21st century:experiences and challenges”, Ohrid,2016 

12. “Challenges and opportunities for public-private in the security sector on 
critical infrastructure protection” M.Gjurovski, G.Pavlovic, V.M.Stefanovska, 
Proceedings of the International Scientific Conference  “Crisis Management Days”, 
Split,2016 

13. “National criminal intelligence database” PhD.M.Gjurovski, Proceedings of 
the International Scientific Conference “Criminalistics’ theory and practice”, Zagreb, 
2016 

14.“Refugee crisis: security challenges for Macedonia and the region” 
PhD.M.Gjurovski, PhD. N.Korajlic,PhD.M.Racaj, Proceedings of the International 
Scientific Conference  “Contemporary concepts of crisis management”, CRISIS 
MANAGEMENT CENTER, REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE DELCEV UNIVERSITY 
– STIP, REPUBLIC OF MACEDONIA KOLEGJI BIZNESI UNIVERSITY – PRISTINA, 
REPUBLIC OF KOSOVO JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, UNITED STATES OF 
AMERICA, Ohrid,2016 

15.“The power of the EU in the international relations” PhD.M.Gjurovski, 
PhDG.Ilic, Proceedings of the International Scientific Conference “New Europe and its 
Periphery”, Belgrade, 2015 

16.“The role of the military and police in crisis management” 
PhD.M.Gjurovski, PhD.R.Smileski Proceedings of the International Scientific 
Conference “Crisis and emergency situations management theory and practice”, 
Belgrade, 2015 

17. “Determinants in shaping crisis management in the framework of security 
policy” PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the International Scientific Conference  
“Researching, approaches, concepts and policies”, Ohrid,2015 

18. “MODERN APPROACHES IN THE CREATION OF THE SECURITY POLICY” 
PhD.M.Gjurovski, PhD.I.Gjoreski Proceedings of the International Scientific 
Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrade, 2015 

19.“Влијанието на миграцијата врз ефектуирањето на политичката и 
воената моќ на државата„ М.Ѓуровски, И.Ѓорески, Б.А.Ѓореска, Т.Петрески, 
Proceedings of the International Scientific Conference “Social change in the global 
world”, Stip, 2015 

20. “Contemporary security and way of its achievement: theoretical approach to 
human security” PhD.M.Mitrevska, PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the 
International Scientific Conference  “Twenty years of human security:theoretical 
foundations and practical applications”, Belgradе,2015 

21. “The brics:a quest for common values“ , G.Ilic, M.Gjurovski, International 
scientific journal Social sciences and humanities, Bitola, 2015 

22. “Society securitization and its security” PhD.M.Gjurovski, PhD.L.Goreski 
Proceedings of the International Scientific Conference “The Police College Research 
Days”, Zagreb,2015 
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23.“The OSCEs role in the European security architecture” PhD.S.N.Stefanovska, 
PhD.M.Gjurovski, Proceedings of the International Scientific Conference “40 years 
since the signing of the Helsinki final act”, Belgrade,2015 
 
 

6.Учество на меѓународни конференции 
 

Низ континуирани активности со учество во научни и стручни 
конференции и трибини во земјата и во странство, советувања, семинари и 
проекти, кандидатот е фокусиран на фундирани истражувања во областа на 
безбедносните науки, меѓународната безбедност, меѓународната соработка, 
кризниот менаџмент и друго, а пројавува активност и на планот на научната, 
стручната и на апликативната дејност, манифестирана преку учество на бројни  
меѓународни научно-стручни симпозиуми, конференции, семинари и обуки во 
земјата и во странство.  

Учествувал на повеќе меѓународни научни конференции: 
1. International Scientific Conference  “United we stand strong”, European 

studies department, Faculty of phisophy at Sofia University “St.Kliment Ohridski”, 
“Jean Monnet Center of excellence with the support of “Erasmus +” Sofia,2018 

2. International Scientific Conference “Towards a better future: the rule of law, 
democracy and polycentric development”, Bitola, 2018  

3. International Scientific Conference “Archibald reiss days 2018”, Academy of 
criminalistic and police studies”, Belgrade, 2018  

4. International Scientific Conference “Emigration, mobility and social policy”, 
Skopje, 2018 

5. International Scientific Conference  “Rethinking the European Union”, 
European studies department, Faculty of phisophy at Sofia University “St.Kliment 
Ohridski”, “Jean Monnet Center of excellence with the support of “Erasmus +” 
Sofia,2017 

6. International Scientific Conference “Contemporary trends in social control of 
crime” 2018”, Ohrid, 2016 

7. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgrad, 2016 
8. International Scientific Conference “Future of the world between globalization 

and regionalization”, European Center for peace and development, University for peace 
est. by the United Nations, Belgrade, 2016  

9. International Scientific Conference  “New Technologies and methods Used for 
Improvement of the Role of the Police in Security Matters”, The Police College Research 
Days, Zagreb,2016 

10. International Scientific Conference “Private security in the 21st 
century:experiences and challenges”, Ohrid,2016 

11. International Scientific Conference “Crisis Management Days”, Split, 2016 
12.International Scientific Conference “Criminalistic theory and practice”, 

Zagreb, 2016 
13. International Scientific Conference  “Contemporary concepts of crisis 

management”, CRISIS MANAGEMENT CENTER, REPUBLIC OF MACEDONIA GOCE 
DELCEV UNIVERSITY – STIP, REPUBLIC OF MACEDONIA KOLEGJI BIZNESI 
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UNIVERSITY – PRISTINA, REPUBLIC OF KOSOVO JOHNS HOPKINS UNIVERSITY, 
UNITED STATES OF AMERICA, Ohrid,2016 

14. International Scientific Conference “New Europe and its Periphery”, Belgrade, 
2015 

15.International Scientific Conference “Crisis and emergency situations 
management theory and practice”, Belgrade, 2015 

16. International Scientific Conference  “Researching, approaches, concepts and 
policies”, Ohrid,2015 

17. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Belgradе, 2015 
18. International Scientific Conference “Social change in the global world”, Stip, 

2015 
19. International Scientific Conference  “Twenty years of human 

security:theoretical foundations and practical applications”, Belgradе,2015 
20. International scientific journal Social sciences and humanities, Bitola, 2015 
21. International Scientific Conference “The Police College Research Days”, 

Zagreb, 2015 
22. International Scientific Conference “40 years since the signing of the Helsinki 

final act”, Belgrade, 2015 
 
       Од листата за учество на домашни и на странски стручни собири, може да се 
заклучи дека д-р Ѓуровски активно учествува на голем број научни и стручни 
собири, при што презентира научни и стручни сознанија од областа која 
претставува негов научен и стручен интерес, при што успешно ги сублимира 
резултатите од богатата практична и истражувачка дејност. 

 
 

7. Оценка од самоевалуација 
 

Во поткрепа на претходно наведените констатации, зборуваат и податоците 
од извршената евалуација, кандидатот е позитивно оценет.  

Врз основа на спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за 
безбедност-Скопје во 2017 година на првиот циклус на студии од страна на 
Комисијата за евалуација, севкупниот работен ангажман на доц.  д-р Марјан 
Ѓуровски е оценет со просечна оценка 4 (четири). Вреднувањето на успехот кој 
произлегува од батерија на 15 анкетни прашања е направен со посебна 
методолошка постапка.  

Согласно извршената евалуација, видно е дека кандидатот е соодветно 
подготвен за квалитетна реализација на предавања, за време на нив е подготвен и 
предизвикува интерес кај студентите, користи интерактивни методи на наставата 
и ги мотивира студентите за вклучување во наставниот процес, стимулира 
дополнителна активност кај студентите, кои се во функција на зголемување и 
продлабочување на знаењата по предметот, предметната настава ги проширува и 
продлабочува знаењата на студентите. Фондот на предавања и вежби 
соодветствува со тежината и со обемот на предметната програма. Кандидатот 
редовно ги изведува обврските од наставниот процес како досегашен Доцент, 
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отворен е и достапен за консултации и соработка, а личната култура и односот на 
кандидатот му се на соодветно ниво.  

Согласно извршената самоевалуација од страна на студентите, кандидатот  е 
позитивно оценет во однос на: стилот и разбирливоста на презентација на 
материјалот, регуларноста на вежбите е соодветна, можноста на студентите да 
бидат вклучени во интерактивна настава, предизвикува заинтересираност за 
предметот, нагласувајќи ја посебно практичната примена на предметот во иднина, 
рационално го искористува времето предвидено за вежби при што при 
одржувањето на вежбите создава пријатна атмосфера, со посветување на 
дополнително време за консултации, транспарентно ги оценува резултатите од 
работата на студентите, им овозможува на студентите користење на помошни 
материјали, за време на предавањата и вежбите теоретската и практичната 
настава се добро балансирани и поврзани, студентите имаат можност да работат 
самостојно и содржината на вежбите е погодна за подготвување на испитите, 
стимулира  активност во проекти, презентации, семинарски и други активности, 
негува комуникативност  при презентирање на материјалот и има професионален 
однос спрема студентите.  Согласно горе наведеното, Рецензионата комисија го 
ценеше како позитивен извештајот од самоевалуацијата за кандидатот. 
 

III. 
Заклучна оценка и предлог 

 
Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на 

Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја разгледуваше и 
оценуваше пријавата од кандидатот доц. д-р Марјан Ѓуровски. Оценката се 
темелеше врз анализа на поднесената документација, како и врз познавањето на 
кандидатот од неговото работно ангажирање на Факултетот за безбедност-Скопје. 
Во прилог на тоа е и фактот дека кандидатот располага со пет годишно искуство 
на Факултетот за безбедност-Скопје како доцент, претходно како асистент  по 
предмети од научната област, како и дека во досегашната работа на Факултетот за 
безбедност покажал висок степен на посветеност на работата. Тој поседува 
способност за систематично и продлабочено истражување и заинтересираност за 
следење на развојот во областа во која работи и е посветен на свое натамошно 
стручно усовршување.  

Врз основа на досегашната научна и стручна активност и постигнатите 
високи резултати, ангажираноста во наставниот процес, совесното и  високо 
професионално извршување на задачите, а во согласност со постојните законски 
прописи и подзаконски акти ги исполнува условите за избор. 

Во поднесениот Анекс 1 Табела за оценување на исполнување на посебните 
услови за избор во звања е наведено дека исполнува вкупно 27 услови од сите 
наведени три критериуми. Од првиот кретериум каде се дадени резултати од 
научно-истражувачка работа исполнува 9 услови, од вториот критериум каде се 
наведени резултатите и искуствата во наставната дејност и подготување на 
наставен и научно-истражувачки подмладок исполнува 9 услови, исто толку 9 
услови исполнува од третиот критериум за стручно-применувачка дејност. 
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 Врз основа на претходно наведеното за научната, стручната и воспитно-
образовната дејност на доц. д-р Марјан Ѓуровски, Комисијата констатира дека 
кандидатот доц. д-р Марјан Ѓуровски ги исполнува условите предвидени во 
Законот за високо образование за избор во наставно-научно звање Вонреден 
професор во научните области Друго - Безбедносни науки (51610) и Друго – 
Меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610). 

Врз основа на поединечното разгледување на поднесоците од кандидатот, 
како и од комисиското разгледување, Рецензентската комисија за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања во научните области Друго - 
Безбедносни науки (51610) и Друго – Меѓународна безбедност и меѓународни 
односи (51610) во состав редовен професор д-р Томе Батковски - претседател, 
редовен професор д-р Снежана Никодиновска Стефановска - член и редовен 
професор д-р Борис Мургоски - член,   го оформи следниов  
 

ПРЕДЛОГ 
 

  Мислење и предлог на Комисијата 
 

Врз основа на презентираното, Комисијата констатира дека кандидатот доц. 
д-р Марјан Ѓуровски, во периодот 2015-2019 година пројавил мошне 
забележителна активност во сферата на наставно-педагошката дејност, учество во 
ЕУ и национални научно истражувачки проекти и друга научно-стручна 
работа,учество на научно-стручни конференции во Република Северна 
Македонија и во странство, како и впечатливо учество во организирање и 
реализирање на активности во рамките на Факултетот за безбедност-Скопје и  
други иституции во Република Северна Македонија, како во безбедносно-
одбранбената област, така и на полето на изнаоѓање решенија во стратешките и 
безбедносни политики, кризниот менаџмент и  во  комуникациите. 

Кандидатот во дадениот период бил вклучен во одржување предавања и 
вежби на повеќе предмети согласно законската регулатива, придонесувајќи за 
целосно остварување на наставните програми и планови на Факултетот за 
безбедност-Скопје. Воедно е вклучен во едукација и подготовка на магистри и 
специјалисти од областа на безбедноста и другите области на Факултетот за 
безбедност-Скопје. 

Особено е забележливо објавувањето на два универзитетски основни 
учебници и пет универзитетски монографии, научни истражувања и други бројни  
објавени научни и стручни трудови, како и учество на научно-стручни 
конференции  во земјата и во странство. Тоа укажува на посветеноста на 
кандидатот кон научната работа од областа на безбедноста, меѓународната 
безбедност, меѓународните односи и одбраната, проникнувајќи во значајни 
прашања врзани за феномени што ја загрозуваат безбедноста и во изнаоѓањето 
адекватни решенија на стратегиски и организациски план во насока на 
подобрување на безбедносната состојба и јакнење на субјектите на безбедносниот 
систем и неговата соработка со меѓународните организации. 

Кандидатот, истовремено, импресионира и со неговата голема активност на 
планот на вклучувањето (на многу одговорни места) во организирање и 
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реализирање научни конференции, тркалезни маси и советувања, како на 
Факултетот за безбедност-Скопје, така и во надворешни институции.  

Комисијата смета дека со ваквата своја активност на посочените полиња, 
кандидатот  е на сигурен пат да израсне во перспективен професор, научен 
работник и  истражувач во областа на безбедноста и меѓународната безбедност. 

Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на 
кандидатот, Комисијата, има чест и задоволство на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за безбедност- Скопје да му предложи, доц. д-р 
Марјан Ѓуровски, да го избере во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во 
научните области Друго - Безбедносни науки (51610) и Друго – 
Меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610), со оглед дека 
ги исполнува пропишаните критериуми и условите предвидени во 
Законот за високо образование за избор во наставно-научно звање и во 
Правилникот за единствените критериуми и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
 
 
Скопје,30.08.2019год.                                             
 
                                                                                  К О М И С И Ј А 
 
                                                            Ред. проф. д-р Томе Батковски, претседател с.р. 
 
                  Ред. проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска, член с.р. 
 
                                                                  Ред. проф. д-р Борис Мургоски, член  с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ КРИМИНОЛОГИЈА (51603) И ОПШТА 

КРИМИНАЛИСТИЧКА ТЕОРИЈА (51600) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 
 

Врз основа на член 172, став 1, 2 и 4, од Законот за високо образование 
(Сл.весник 82/2018), член 255 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола (2019 година), член 25, 26 и 29 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 (2018 
година), а во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно – научни 
звања во научните области Криминологија (51603) и Општа криминалистичка теорија 
(51600) на Правниот факултет – Кичево, објавен во дневните весници „Нова 
Македонија“ и „Лајм“ на ден 06.06.2019 година, Наставно – научниот совет на Правен 
факултет – Кичево, на седницата одржана на 26.06.2019 година донесе одлука со бр.02-
370/3 од 26.06.2019 година за формирање на Рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите наставно – научни звања во научните области „Криминологија“ 
(51603) и „Општа криминалистичка теорија“ (51600), во состав: 

1. Проф. д-р Оливер Бачановиќ – претседател; 

2. Вон. проф. д-р Дарко Димовски – член; 

3. Проф. д-р Светлана Николоска – член. 

Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали 
предвидени со условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173, став 8 и 10 
од Законот за високо образование и член 31 и 32 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, на Наставно 
– научниот совет на Правниот факултет – Кичево му го поднесува следниот 
 

И З В Е Ш Т А Ј 

На распишаниот конкурс единствено се пријави кандидатката д-р Ангелина 
Станојоска, избрана за доцент во научната област „Криминологија“ (51603) на 
Правниот факултет – Кичево. 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТКАТА 

Кандидатката доц. д-р Ангелина Станојоска е родена во Битола, на 22.08.1984 
година. Основното образование го завршила во ОУ „Тодор Ангелевски“ во Битола, 
додека средното во Гимназијата „Јосип Броз – Тито“ исто така во Битола. Дипломирала 
во јули 2008 година на Полициската академија во Скопје, на насоката Криминалист со 
просечна оценка 9.90 и се стекнала со стручен назив Дипломиран криминалист, по 
што во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските студии на 
Факултетот за безбедност – Скопје. По успешно положените испити на 
последипломските студии со просечна оценка 9.50, на 21.11.2011 година го одбранила 
магистерскиот труд на тема „Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе на 
територијата на Република Македонија, во периодот 2004 – 2010 година“ и се стекнала 
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со научен назив Магистер на науки од областа на криминалистиката и 
криминологијата. 

Кандидатката на 17.06.2014 година ја одбранила докторската дисертација на 
тема „Криминалистички карактеристики на трговијата со луѓе во Република 
Македонија, со посебен осврт на начинот на извршување (modus operandi)“ и се 
стекнала со научен степен Доктор на науки од областа на безбедноста. 

Кандидатката доц. д-р Ангелина Станојоска одлично зборува, чита и пишува 
англиски јазик, а исто така добро ги владее шпанскиот и италијанскиот јазик. Во однос 
на компјутерските програми говладее и користи Microsoft Office пакетот, како и 
статистичкиот софтвер SPSS.  
 

2. ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ 

Кандидатката во академскитегодини 2012/2013 и 2013/2014била избрана за 
демонстратор по предметите Криминологија, Пенологија, Криминалистика и Човекови 
права на Правниот факултет – Кичево (Дисперзирани студии во Битола и Струга). 

На 25.12.2014 година кандидатката е избрана за доцент на Правниот факултет – 
Кичево во научната област „Криминологија“ (51603) (Одлука бр. 02-765/2 од 
25.12.2014 година).  

По изборот во наставно – научното звање доцент, кандидатката била 
ангажирана како предметен наставник по следните предмети: 

 На прв циклус, студиска програма Правни студии: Криминологија, Пенологија, 
Криминалистика, Малолетничко казнено право и Социјална патологија; 
 На втор циклус, студиска програма Казнено право (едногодишни 
универзитетски студии): Виктимологија (со проф. д-р Оливер Бачановиќ и вон. 
проф. д-р Никола Тунтевски), Организиран криминал (со вон. проф. д-р Никола 
Тунтевски) и Компаративно казнено право (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски); 
 На втор циклус, студиска програма Казнено право (двегодишни стручни правни 
(постдипломски) студии): Казнено процесно право (со вон. проф. д-р Никола 
Тунтевски), Криминалистика (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски и доц. д-р Ице 
Илијевски), Малолетничко казнено право (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски), 
Виктимологија (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски), Пенологија (со вон. проф. д-
р Никола Тунтевски), Трговија со луѓе (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски) и 
Политика на сузбивање на криминалитет (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски); 
 На втор циклус, студиска програма (едногодишни стручни правни 
(додипломски) студии): Казнено процесно право (со вон. проф. д-р Никола 
Тунтевски), Криминалистика (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски и доц. д-р Ице 
Илијевски), Малолетничко казнено право (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски) и 
Пенологија (со вон. проф. д-р Никола Тунтевски). 

Согласно спроведената евалуација од академската 2018/2019 година, добиени се 
следните резултати: 

Во однос на првото прашање од анкетниот прашалник „Наставникот е 
соодветно подготвен за реализација на наставата“, добиени се следните резултати 
(просечна оценка 4.65): 
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 Потполно се согласувам – 78.26% 
 Главно се согласувам – 8.7% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 13.04% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Во однос на второто прашање „За време на наставата, наставникот е 
посветен и предизвикува интерес кај студентите“, добиени се следните резултати 
(просечна оценка 4.83): 

 Потполно се согласувам – 82.61% 
 Главно се согласувам – 17.39% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

На третото прашање „Наставникот користи современи методи на наставна 
работа“, добиени се следните резултати (просечна оценка 4.65): 

 Потполно се согласувам – 73.91% 
 Главно се согласувам – 17.39% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 8.7% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

При одговорите на четвртото прашање „Наставникот ги мотивира и вклучува 
студентите во наставниот процес“, добиени се следните резултати (просечна 
оценка 4.69): 

 Потполно се согласувам – 73.91% 
 Главно се согласувам – 21.74% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 4.35% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Во однос на петтото прашање „Наставникот стимулира дополнителна 
активност за студентите“, добиени се следните резултати (просечна оценка 4.48): 

 Потполно се согласувам – 73.91% 
 Главно се согласувам – 8.7% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 8.7% 
 Главно не се согласувам – 8.7% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

На шестото прашање „Дополнителните активности се во функција на 
зголемување и проширување на знаењата од предметот“, добиени се резултатите 
(просечна оценка 4.74): 

 Потполно се согласувам – 78.26% 
 Главно се согласувам – 17.39% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 4.35% 
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 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

При одговорите на седмото прашање „Наставникот го реализира 
предвидениот фонд на часови“, добиени се следните резултати (просечна оценка 
4.87): 

 Потполно се согласувам – 91.3% 
 Главно се согласувам – 4.35% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 4.35% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Во однос на осмото прашање „Наставникот обезбедува соодветна основна и 
дополнителна литература“, добиени се следните резултати (просечна оценка 4.78): 

 Потполно се согласувам – 88.89% 
 Главно се согласувам – 7.41% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 3.7% 

На деветтото прашање „Наставникот применува современи технологии во 
реализацијата на наставата (компјутери, софтверска поддршка, информациски 
бази и др.)“, добиени се следните одговори (просечна оценка 4.74): 

 Потполно се согласувам – 73.91% 
 Главно се согласувам – 26.09% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Во однос на десеттото прашање „Личната култура и односот на 
наставникот се на соодветно ниво“, добиени се резултатите (просечна оценка 4.78): 

 Потполно се согласувам – 88.89% 
 Главно се согласувам – 7.41% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 3.7% 

На единаесеттото прашање „Наставникот е отворен и достапен за 
консултации и соработка со студентите“, добиени се следните резултати (просечна 
оценка 4.65): 

 Потполно се согласувам – 74.07% 
 Главно се согласувам – 18.52% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 3.7% 
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Во однос на дванаесеттото прашање „Испитните/колоквиумските прашања 
се во рамките на предметната програма и предвидената основна литература“, 
добиени се резултатите (просечна оценка 4.8): 

 Потполно се согласувам – 72.73% 
 Главно се согласувам – 18.18% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 0% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

На одговорите на тринаесеттото прашање „Содржината и структурата на 
испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување“, 
добиени се следните резултати (просечна оценка 4.54): 

 Потполно се согласувам – 72.73% 
 Главно се согласувам – 9.09% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 18.18% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Од одговорите на четиринаесеттото прашање „Оценката е одраз на знаењата 
и постигнувањата на студентите“, добиени се резултативе (просечна оценка 4.54): 

 Потполно се согласувам – 72.73% 
 Главно се согласувам – 9.09% 
 Ниту се согласувам, ниту не се согласувам – 18.18% 
 Главно не се согласувам – 0% 
 Воопшто не се согласувам – 0% 

Од резултатите од извршената внатрешна евалуација, произлегува дека 
кандидатката е позитивно оценета за квалитетна реализација на наставните обврски и 
тоа на современ начин кој ги мотивира студентите на интерактивна работа, им 
овозможува соодветна задолжителна и дополнителна литература ие достапна за 
дополнителни консултации. 

Понатаму, од спроведената внатрешна евалуација на Правниот факултет – 
Кичево, во академската 2018/2019 година, доц. д-р Ангелина Станојоска по предмети е 
оценета со следните просечни оценки: 

- Криминологија (прв циклус студии) – просечна оценка 4.29; 

- Трговија со луѓе (втор циклус студии) – просечна оценка 4.78; 

- Виктимологија (втор циклус студии) – просечна оценка 4.79; 

- Малолетничко казнено право (втор циклус студии) – просечна оценка 4.70; 

- Криминалистика (втор циклус студии) – просечна оценка 4.64; 

- Пенологија (втор циклус студии) –просечна оценка 4.64; 

- Казнено процесно право (втор циклус студии) – просечна оценка 4.79. 

Во текот на 5- те академски години по однос на претходно наведените предмети 
на кои била ангажирана како предметен наставник, доц. д-р Ангелина Станојоска 
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континуирано одржувала настава, одговорно ги исполнувала своите обврски, 
остварувала контакти и консултации со студентите, со високо ниво на оперативност, 
кооперативност, одговорност и дисциплина при исполнувањето на обврските. 

Од изборот во наставно – научно звање доцент, д-р Станојоска на првиот 
циклус и вториот циклус (едногодишни стручни (додипломски) правни студии) била 
ментор на 68 (шеесет и осум)дипломски работи.  

На вториот циклус била ментор на 23 (дваесет и три)магистерски трудови на 
насоката Казнено право, и била член на Комисии за оценка и одбрана на 25 
(дваесет и пет)магистерски трудови. 

Доц. д-р Ангелина Станојоска била член и на Рецензентската комисија за избор 
на Асистент – докторант од научната област „Казнено право“ (50804) (Одлука бр. 02-
309/3 од 05.05.2015 година). 

Во академската2016/2017 година, доц. д-р Ангелина Станојоска и доц. д-р 
Мирјана Ристовска го формираатMoot Court Клубот “Titus Flavius Orestes” преку кој 
студентите на Правниот факултет – Кичево учествуваат на moot court натпревари за 
симулации на судски процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. 
Досегашни учества на клубот се: 

 Регионален moot court натпревар VI FUTURAза случаи пред Европскиот 
суд за човекови права во Стразбур (Ниш, Република Србија, 30.06 – 
01.07.2017 година) – петто место во генерален пласман; 
 Pre – moot courtнатпревар за случаи пред Европскиот суд за човекови 
права во Стразбур (Ниш, Република Србија, 04.05 – 06.05.2018 година) – 
второ место во групата, четврто место во генерален пласман; 
 Регионален moot court натпревар VII FUTURAза случаи пред 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур(Битола, Република Северна 
Македонија, 12.10 – 15.10.2018 година) – најдобар писмен поднесок на 
апликантот, најдобар писмен поднесок на респондентот, прво место во 
групата Б, трето место во генерален пласман; 
 Pre – moot courtнатпревар за случаи пред Европскиот суд за човекови 
права во Стразбур (Ниш, Република Србија, 03.05 – 05.05.2019 година) – 
второ место во групата, четврто место во генерален пласман. 

 

3. СТРУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатката доц. д – р Ангелина Станојоска, покрај ангажманот во наставно – 
образовниот процес била избрана и учествувала во работата на повеќе тела на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и Правниот факултет – Кичево, и 
тоа:  

 Раководител на Центарот за научно – истражувачка работа на Правен 
факултет – Кичево за мандатен период септември 2017 – септември 2019 
година (Одлука бр. 02-450/4 од 14.09.2017 година); 
 Erasmus + координатор од 30.05.2017 година (Одлука бр.02-269/13 од 
30.05.2017 година); 
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 Член на Универзитетската Комисија за студентски стандард од 2015 
година (Одлука бр. 02-703/11 од 17.11.2015 година); 
 Претседател на работната група за изработка на Елаборат за студиската 
програма од втор циклус – Казнено право и криминологија (Одлука бр. 02-
648/1 од 13.11.2018 година); 
 Член на Комисијата за изработка на функционална анализа на 
наставниот, соработничкиот, административниот и помошно – техничкиот 
кадар на Правен факултет - Кичево(Одлука бр. 02-130/1 од 18.03.2019 
година); 
 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 
„Безбедносни, политички и правни предизвици на модерниот свет“ во 
организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултетот за безбедност – Скопје и Правниот факултет – Кичево (19.10 – 
21.10.2018 година, Битола, Република Северна Македонија) (Одлука бр. 02-
81/9 од 09.02.2018 година); 
 Потпретседател на Организациониот одбор на Меѓународната научна 
конференција „Кон подобра иднина: Владеење на правото, демократија и 
полицентричен развој“ во организација на Правен факултет – Кичево (11.05 – 
12.05.2018 година, Битола, Република Македонија) (Одлука бр. 02-602/8 од 
15.11.2017 година); 
 Потпретседател на Организациониот одбор на Меѓународната научна 
конференција „Кон подобра иднина: Демократија, ЕУ интеграции и 
криминална правда“ во организација на Правен факултет – Кичево (10.05 – 
12.05.2019 година, Битола, Република Северна Македонија) (Одлука бр. 02-
499/9 од 12.09.2018 година); 
 Член на Уредувачкиот одбор за издавање на Годишникот на Правен 
факултет – Кичево (Одлука бр. 02-678/8 од 03.12.2018 година). 

Доц. д-р Станојоска, за време на студиите на Полициската академија – Скопје 
(правен наследник е Факултетот за безбедност – Скопје) била претставник на 
студентите во Наставно – научниот совет (2004 година), потоа претседател на Сојузот 
на студенти при Полициската академија (2005 – 2007 година), како и заменик 
претседател на Сојузот на студенти при Полициската академија (2007 – 2008 година). 

Од 2015 година, д-р Станојоска е член на Европското здружение за 
криминологија (European Society of Criminology). Исто така, кандидатката е член и на 
Здружението на дипломирани криминалисти – Скопје и во одреден период била 
истакнат активист за вработување на дипломираните криминалисти во државните 
институции, како и на Македонското научно друштво – Битола, и член и основач на 
Здружението за безбедносни, правни и криминолошки истражувања “CRIMEN”.  

Кандидатката одржала предавања и надвор од редовната настава на покана на 
повеќе високообразовни институции, тела, организации, здруженија на граѓани и 
слично, и тоа: 

 Предавање на тема „Дали женските права се човекови права? Помеѓу дискурсот 
на „модерни“ жени и „очајни“ домаќинки“ начетиринаесеттата сесија 
наШколата Политеа, Битола, март, 2017 година; 
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 Трибина на Правниот факултет по повод Денот на Европа - 9ти мај „Живот во 
ранец“, Битола, мај, 2017 година; 

 Предавање „Успешни женски приказни“ во организација на Американското 
катче во Битола, јули, 2017 година; 

 Предавање „СТОП за трговија со луѓе“ во организација на Црвен крст – Битола, 
октомври, 2017 година; 

 Предавање за родово базирано насилство “Можеш ли да го препознаеш родово 
базираното насилство?“, Битола, декември, 2017 година; 

 Предавање на тема: „Сурогат мајчинството и човековите права: Помеѓу 
хуманоста и комерцијализмот“ како дел од Денови на човекови права – проект 
на Француската алијанса – Битола, декември 2017 година; 

 Предавање на тема: „Евтаназија“ на трибината „Казнено - правна одговорност 
на здравствените работници“ во организација на Правната клиника на Правниот 
факултет, Битола, февруари, 2018 година; 

 Предавање на тема: „Мигрантска криза во Европа: Дали Република Македонија 
беше подготвена?“ Зимска школа за безбедност во организација на Факултетот 
за безбедност – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, Битола, март, 2018 
година; 

  Трибина на Правниот факултет „Младите и нивното место во општеството“, 
Прилеп, мај, 2018 година; 

 Трибина на Правниот факултет по повод Денот на Европа – 9ти мај „Заштитата 
на човековите права и слободи меѓу Европскиот суд за човекови права во 
Стразбур и Судот на правдата на Европската Унија во Луксембург: Кои се 
идните развојни тенденции на судската практика?“, Битола, мај, 2018 година; 

 Симулација на судски процес пред Европскиот суд за човекови права, Битола, 
октомври 2018 година; 

 Трибина„Меѓуврсничко насилство“ на Правниот факултет за средношколците 
од Средното економско училиште во Битола, март, 2019 година; 

 Трибина за Говор на омраза (Битола и Прилеп), април, 2019 година; 
 Предавање за трговијата со луѓе во рамките на проектот „Против трговија со 

луѓе“, Прилеп, мај, 2019 година. 
 

4. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

4.1. ПРЕГЛЕД И КРАТОК ОСВРТ НА ОБЈАВЕНИТЕ НАУЧНИ И СТРУЧНИ 
ТРУДОВИ 

Доц. д-р Ангелина Станојоска е автор на 50 рецензирани научни и стручни 
трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни 
публикации, кои се презентирани на меѓународни научни конференции во земјата и 
странство. Дел од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco, 
Scopus и Emerging Sources Citation Index (Web of Science) – која е новата база на 
Clavirate Analytics. Нејзините трудови се внесени во Репозиториумот на УКЛО 
(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Stanojoska=3AAngelina=3A=3A.html), како и на 
сајтовите Academia.edu (https://uklo.academia.edu/AngelinaStanojoska) и на Research Gate 
(https://www.researchgate.net/profile/Angelina_Stanojoska?ev=hdr_xprf&_sg=c9fBNptof3H
jC4GFoPvNCgIseUKRStWE_HKHBSNHuh9Xix-7XaeCk2EFZMvnPnP-VcxN-
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8TCjS8NVbFIBIuYGPfl). На базата на Research Gate во последните пет години 
нотирани се 7(седум) цитирања.  

Доц. д-р Ангелина Станојоска исто така е автор и на едно учебно помагало 
„Криминологија“, глава (chapter) во книга, како и на две интерни скрипти по 
предметите „Криминалистика“ и „Пенологија“ („Систем на санкции во Република 
Македонија“). 

 ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ВО ПЕРИОД ДО ИЗБОР ВО 
ДОЦЕНТ (до 25.12.2014 година) 

1. Angelina Stanojoska, “Human Trafficking and Women as its most frequent 
Victims”, Yearbook of the Police Academy, pp.448-462, Skopje, 
2007(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2008.pdf); 

2. Angelina Stanojoska, “Ramification of the Concept of Human Trafficking from 
other Deviant Occurrences”, Yearbook of the Police Academy, pp.460-467, Skopje, 
2008(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2008.pdf); 

3. Angelina Stanojoska, “Comparative Review of the Criminal and Legal Solutions to 
the Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in the Former 
Yugoslav Republics”, Yearbook of the Faculty of Security, pp.365-376, Skopje, 
2010; 

4. Angelina Stanojoska, “The Connection between Terrorism and Organized Crime: 
Narcoterrorism and other Hybrids”, Book of the International Conference 
(Combating Terrorism – International Standards and Legislation), pp.724-735, Banja 
Luka, 2011(http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-
Terorizam.pdf); 

5. Angelina Stanojoska, “Trafficking in Human Beings and the post – conflict 
Balkans as suitable grounds for continuous criminal process”, Book of the 
International Conference (“Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: 
Transition and Challenges by the Republic of Macedonia”), Volume 1: 439-452, 
Ohrid, 
2011(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%2020
11%20Kniga%20I.pdf); 

6. Angelina Stanojoska, Kristina Nikolova, “Standard Operative Procedures for 
Protection and Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings in the 
Republic of Macedonia”, (http://www.diritto.it/docs/32814-standard-operative-
procedures-for-protection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-
in-the-republic-of-macedonia?page=1); 

7. Angelina Stanojoska, “The Process of creating a Trafficking in Human Beings 
definition”, Yearbook of the Faculty of Security, pp.196-209, Skopje, 2011 
(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2011.pdf); 

8. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, “Theory of push and pull factors: A new 
way of explaining the old”, Book of the International Conference (Archibald Reiss 
Days), Volume 1: 179-194, Belgrade, 2012 
(www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2012-Tom1.pdf); 
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9. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, Kristina Nikolova, “How a cybercriminal 
does look like? Building a profile of modern criminals?”, Book of the International 
Conference (Suppression of crime and European integration, with a special focus on 
high technology crime), pp.227-236, Banja Luka, 2012 
(http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Visokotehnoloski-
kriminal.pdf); 

10. Angelina Stanojoska, “Criminal and legal aspects of trafficking in human beings in 
the Republic of Macedonia: Short review of the period from 2002 till today” 
International Yearbook of the Faculty of Security, pp. 212-218, Skopje, 
2012(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2012.pdf); 

11. Angelina Stanojoska, Kristina Nikolova, “Victims of Trafficking in Human Beings 
and their basic rights: It cannot be forgotten, but it can be suppressed” (Scientific 
Conference with International Participation - Police and human rights in the 
Republic of Serbia), Tara, 2012; 

12. Angelina Stanojoska, “Human Trafficking in Europe: Character, Causes and 
Consequences”, Book Review, Central European Journal of International and 
Security Studies, Volume 6, Issue 3-4, 2013 (www.cejiss.org/book-review/human-
trafficking-in-europe-character-causes-and-consequences); 

13. Kristina Nikolova, Angelina Stanojoska, “Trafficking in human beings for the 
purpose of organ removal and trafficking in organs, tissues and cells: can human life 
be bought? Book of International Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 
Volume 2: 319-328, 2013 (www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2013-
Tom2.pdf); 

14. Blagojce Petrevski, Angelina Stanojoska, “Sport events as a field for violent games 
between fans: The case of the Republic of Macedonia and its legislation”, Archibald 
Reiss Days, Belgrade, Volume 3: 333-342, 2014 
(www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2014-Tom3.pdf); 

15. Blagojce Petrevski, Angelina Stanojoska, “Prevention of spectator’s violence and 
misbehaviour at sport events: The need of institutional cooperation before penal 
sanctioning”, International Conference (MACEDONIA AND THE BALKANS, A 
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-
ATLANTIC INTEGRATIONS), Ohrid, Volume 2: 528-539, 
2014(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014Tom%20II%20za%20pecat%
203.02.2015.pdf); 

16. Angelina Stanojoska, Ivan Ristov, “Trafficking in Human Beings and Violence: 
Balkan Peninsula and the Violent Entrepreneur Model” (Scientific Conference with 
International Participation “Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and 
Social Reaction”), Volume 2: 315-323, Tara, 
2014(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2014_Tom_2.pdf); 

17. Blagojce Petrevski, Angelina Stanojoska, “Violence on Sport Fields as the most 
used weapon for national and religious “conflicts”: The Yugoslavian Myth” 
(Scientific Conference with International Participation “Violence in Serbia – Causes, 
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Forms, Consequences and Social Reaction”), Volume 2: 297-306, Tara, 2014 
(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2014_Tom_2.pdf); 

18. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, “The process of Trafficking in Human 
Beings: Phases of committing the crime” International Scientific Journal 
“Horizons”, Volume 16: 39-52, 2014 
(v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf); 

19. Ivan Ristov, Angelina Stanojoska, “Positive discrimination of the minority in the 
Republic of Macedonia and causing of direct discrimination of majority resulting 
with forcing and producing of unprofessional and bad quality public administration” 
“International Scientific Journal “Horizons” University “St.KlimentOhridski” - 
Bitola, Volume 16: 17-28, 2014 
(v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf). 

 ОБЈАВЕНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И СКРИПТИ ВО ПЕРИОДОТ ПО ИЗБОР  
ВО ДОЦЕНТ (по 25.12.2014 година) 

1. Учебно помагало (скрипта) по предметот Криминологија – „Криминологија“ 
од авторите проф. д-р Пере Аслимоски и доц. д-р Ангелина Станојоска, 
Правен факултет – Кичево,2015година (ISBN 978-608-207-165-2); 

2. Скрипта по предметот: „Криминалистика“ (Криминалистика, 2015 година); 
3. Скрипта по предметот „Пенологија“ (Систем на санкции во Република 

Македонија, 2017 година); 
4. Коавтор на документ за јавни политики во рамките на Првиот форум за 

родова рамноправност „Самохраните мајки – жртви на мултиплицирано 
насилство “(д-р Ангелина Станојоска, м-р Наташа Димеска, м-р Наташа 
Јанковска, Линдита Шакири – Атанасова, Живка Иванова, Нена Темелкова и 
Дороти Пачкова, под менторство на д-р Дијана Стојановиќ – Ѓорѓевиќ), 
2017година; 

5. Поглавје (Chapter)„The ‘Refugee Crisis’ in Europe: Was Macedonia Prepared?“во 
книгата “The New Asylum and Transit Countries in Europe during and in the 
Aftermath of the 2015/2016 Crisis” од уредничките Владислава Петрова 
Стојанова и Елени Карагергиу, Brill Nijhoff, 2019година (ISBN 978-90-04-36828-
6). 
 

 СПИСОК И АНАЛИЗА НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ОД 
ПЕРИОДОТ ПО ИЗБОР ВО ДОЦЕНТ (по 25.12.2014 година) 

1. Angelina Stanojoska, “The CirculusVitiosus of Hate and Crime: Hate Crimes 
and the case of the Republic of Macedonia”, Archibald Reiss Days, Volume 3: 105-
113, Belgrade, 2015, 
(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_3.pdf); 

Трудот опфаќа историски осврт на злосторствата од омраза во САД, како и 
законските решенија за нивно инкриминирање. Исто така, ја анализира и 
состојбата во Република Македонија,единствено преку статистиката на 
Хелсиншкиот Комитет за човекови права, бидејќи во тој период во кривичното 
законодавство, злосторствата од омраза не постојат ниту како посебно кривично 
дело ниту како квалифициран облик на одредени кривични дела. 
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2. Angelina Stanojoska, Blagojce Petrevski, Ivona Shushak, “Structure of organized 
criminal groups originating from the Balkan Peninsula: Models of Trafficking in 
Human Beings Criminal Groups”, International Conference, pp.689-700, Zagreb, 
2015,(https://bib.irb.hr/datoteka/763769.Zbornik_radova_Konferencije.pdf); 

Трудот ги анализира организираните криминални групи кои оперираат на 
Балканскиот полуостров користејќи насилство. Анализата е пред се насочена 
кон Албанските, Бугарските и Српските криминални групи, и моделот на 
насилство во процесот на трговијата со луѓе. Преку компаративна анализа, 
авторката прави разлика меѓу вертикалната и хоризонталната поделба на 
улогите, начинот на извршување (modus operandi), употребата на насилството 
како средство (instrumentum operandi) и нивната флуктуација низ годините. 

3. BlagojcePetrevski, Angelina Stanojoska, IvonaShushak, “Situation in Balkan 
football: Clash between fans and football federations: An obstacle for prevention 
of sport violence”, “International Scientific Journal “Horizons” University 
“St.KlimentOhridski” - Bitola, Volume 18, series A: 35-44, 
2015,(http://www.uklo.edu.mk/filemanager/Horizonti/HORIZONS%20vol.XVIII%20
Series%20A.pdf); 

Трудот се однесува на насилството на спортските терени како феномен кој не е 
непознат за Балканскиот полуостров, но кој во последните десетина години 
претставува предмет на законско регулирање и санкционирање. Анализата, 
авторите, пред се ја имаат насочено кон постојаните забелешки на УЕФА, 
преземањето закони од развиените земји од Западна Европа, и нивната 
неуспешна имплементација на терен. 

4. Angelina Stanojoska,IvonaShushak,“Life in a Backpack: EU’s Asylum Policies 
and its impact on Macedonian Asylum Legislation”, Journal of Liberty and 
International Affairs, Vol.1 (2): 1-14, 2015(e-jlia.com/papers/v2_3.pdf); 

Трудот се однесува на постојната регулатива и системот за азил на Европската 
Унија, притоа анализирајќи ја нејзината имплементација и пред се промените во 
Даблин III документите. Истовремено, трудот ја анализира и законската 
регулатива на Република Македонија во однос на азилот, како и промените како 
резултат на зголемениот број бегалци и мигранти кои минуваа долж 
Балканската рута. 

5. BlagojcePetrevski, IvonaShushak, Angelina Stanojoska, “Preventive role of media 
in maintaining the level of security at sport events: The cases of Serbia - Albania, 
Galatasaray - Crvena Zvezda”, International Scientific Conference (Researching 
Security - Approaches, concepts and policies), Volume 2: 91-100, Ohrid, 
2015,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20II.pdf)
; 

Трудот ја потенцира важноста на медиумите во превенцијата на насилството на 
спортските терени, но и нивното влијание при предизвикувањето судири и 
насилство на спортските натпревари. Постои потреба од објективност при 
известувањето поради успешна превенција на насилството на спортските 
терени. Исто така, авторите го анализираат натпреварот од квалификациите за 
ЕУРО 2016 меѓу Србија и Албанија кој беше одигран во Белград, и натпреварот 
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од Евро лигата во кошарка меѓу Галатасарај и Црвена Ѕвезда одигран во 
Истанбул. 

6. Angelina Stanojoska, IvonaShushak, BlagojcePetrevski,“On the path of smuggling 
of migrants’ business: Macedonian case”, International Scientific Conference 
(Researching Security - Approaches, concepts and policies), Volume 3: 149-161, 
Ohrid,2015,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20
III.pdf); 

Трудот ја анализира нелегалната миграција на територијата на Република 
Македонија која од 2015 година е резултат на Арапската пролет, и патувањето 
на мигрантите и бегалците преку Балканската рута до земјите на Европската 
Унија. Како резултат на ваквата ситуација се зголемува и бројот на кривични 
дела криумчарење мигранти, поради зголемената потреба од побрзо минување 
на границите кон Западноевропските земји. 

7. Angelina Stanojoska, “Women and organized crime: Myth or reality (current 
situation)”, Scientific Conference with International Participation (Countering 
Contemporary forms of Crime - Analysis of current situation, European standards and 
measures for improvement), Volume 2: 139-146, Tara, 
2015,(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2015_Tom_2.pdf); 

Трудот ја анализира позицијата на жените во организираните криминални 
групи, поврзувајќи ја истата со положбата на жените во општеството, односно 
нејзините промени. Во него е обработена улогата на жените сторители на 
кривични дела во доминантно машките криминални организации и 
организирани криминални групи, како и промената на истите како резултат на 
еманципацијата на жените. 

8. Angelina Stanojoska, "Human Trafficking: Increasing Scrutiny." In Encyclopedia 
of Public Administration and Public Policy, 3rd Ed.; Bearfield, D.; Dubnick, M., Eds.; 
Taylor & Francis: New York, 2015, Vol. 3, pp. 1724-1728; 

Трудот се однесува на стратегиите за контрола на феноменот на трговијата со 
луѓе во одредени општествени области. Контролата на криминалот, помошта на 
жртвите, јавните политики, како и употребата на нови инструменти за 
полициски истраги. 

9. Angelina Stanojoska, “Lost Lives along border lines: Mobility, Crimmigration 
Law and Punishment”, Archibald Reiss Days, Belgrade, Volume 3: 141-149, 
2016,(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2016_Tom_3.pdf); 

Трудот се однесува на состојбата со мигрантите на територијата на Република 
Македонија при нивното движење по текот на Балканската рута. Условите, 
капацитетите и ресурсите на македонските државни органи, како и потребата од 
вклучување на Унијата во менаџирањето на мигрантската криза. 

10. Angelina Stanojoska, ““Deviant” states or deviant migrants: Between the 
discourse of “crimmigrants” and closed borders in times of refugees’ crisis”, 
International Scientific Conference (Contemporary Trends in Social Control of 
Crime), Volume 3: 187-195, Ohrid, 
2016,(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20III.pdf); 
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Трудот се однесува на политиките на Европската Унија во насока на справување 
со мигрантската криза, начинот на кој земјите членки се однесуваат кон 
мигрантите, ставот кој го имаат во однос на нивното прифаќање или не, на 
нивната територија. Исто така, трудот го анализира поимот на „кримигранти“ и 
неговото често повторување во време на затворање на границите на Европската 
Унија. 

11. Angelina Stanojoska, “Smuggling of migrants and the Balkan Route: Did we 
close the door?”, Scientific Conference with International Participation (European 
Integration: Justice, Freedom and Security), Volume 3: 237-247, Tara, 
2016,(http://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2016_Tom_3.pdf); 

Трудот ја анализира состојбата со миграционите движења кон Европската Унија 
по затворањето на Балканската рута, политиките на Велика Британија и 
Франција, лошите услови во центрите за азил во Грција, изградбата на огради на 
унгарските граници, договорот со Турција, отворањето на вратите за 
криумчарењето мигранти, зголеменото присуство на организирани криминални 
групи на граничните премини и можноста многу лесно да се дојде до договор со 
криумчар. 

12. Angelina Stanojoska, Introduction for “Migrant and Refugee Crisis in Europe” 
(Special Issue of Journal of Liberty and International Affairs), Volume 1, Supp 1, 
Special Issue: 10-15, 2016,(e-jlia.com/papers/4_0.pdf); 

Трудот претставува вовед во специјалното издание на научното списание 
“Journal of Liberty and International Affairs” кој ја објаснува тогашната ситуација 
со миграционите движења од Блискиот Исток, пред се како резултат на 
Арапската пролет и честите воени конфликти, но и како последица на 
отсуството на економски можности во дел од тамошните земји. Потребата од 
решение од страна на Европската Унија, како и помош на земјите кои не се 
членки на Унијата, но се на патот на Балканската рута. И се разбира, потреба од 
социјална инклузија на мигрантите во земјите на дестинација. 

13. Angelina Stanojoska, “Inside or outside: Human Trafficking flows and changing 
dimensions (The case of the Republic of Macedonia)”, Journal of Eastern European 
Criminal Law, Vol.3 (1): 85-96, 2016; 

Во трудот е обработена состојбата со трговијата со луѓе на територијата на 
Република Македонија, анализирајќи го периодот од 2002 до 2012 година, пред 
се карактеристиките на сторителите и жртвите на кривичното дело, промените 
на земјите на потекло, но и начинот на извршување на кривичното дело. Исто 
така, во трудот е изработена и студија на случај за да се прикажат 
недостатоците на македонскиот кривичен систем пред потпишувањето и 
ратификацијата на Протоколот од Палермо посветен на трговијата со луѓе. 

14. Angelina Stanojoska, Mirjana Ristovska, JulijaJurtoska“Out of sight, out of 
trouble? : Imprisonment as sanction in the Republic of Macedonia”, Balkan 
Social Science Review, vol.8 (8): 79-98, 
2016,(http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1581/1402); 
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Во трудот е анализирана употребата на различните санкции низ годините и 
нивната промена. Користејќи податоци од Државниот завод за статистика на 
Република Македонија, анализирана е динамиката на изрекувањето наказната 
затвор, нејзината честа употреба, како и можностите за рехабилитација и 
ресоцијализација на осудените лица. 

15. BlagojcePetrevski, Angelina Stanojoska, IvonaShushak, “The Role of Macedonian 
Police in Modern Society: The Use of Force as a Legitimate and Legal 
Instrument”, Journal of Eastern European Criminal Law, Vol.3 (2): 70-77, 2016; 

Трудот се однесува на одредбите од Законот за полиција, пред се употребата на 
сила од страна на полициските службеници. Анализирани се законските 
ситуации на употреба на сила, но и можностите за пречекорување на законските 
овластувања. Авторите ги потенцираат и можните последици од 
пречекорувањата на полициските овластувања за употреба на сила, и како и 
колку е можна имплементација на искуствата од земјите во Западна Европа во 
Република Македонија, а пред се подигнувањето на свеста и нивото на 
одговорност кај полициските службеници во ситуации кога е потребна употреба 
на сила. 

16. Angelina Stanojoska, Elena Tilovska – Kechegi, Mirjana Ristovska,“In the 
Labyrinth of Pain there is no such thing as Selected Victims: The Evolution of 
Trafficking in Human Beings’ Definition”, Journal of Eastern European Criminal 
Law, Vol.3 (2): 31-40, 2016; 

Трудот ја анализира еволуцијата на создавање прифатлива, од мнозинството, 
дефиниција за трговијата со луѓе, притоа тргнувајќи од различни теоретски 
приоди и вредности на општествениот систем. Комплексноста и динамичноста 
на феноменот на трговијата со луѓе, временски ја отежнало изработката на 
заеднички прифатлива дефиниција, што подоцна доведе дури и дефиницијата 
содржана во Протоколот од Палермо да не е прифатлива за целокупната 
меѓународна заедница. 

17. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska, Elena Tilovska – Kechegi, Mirjana 
Ristovska,“Lives in A Pocket: In The Labyrinth of Smuggling of Migrants 
Business Along the Balkan Route in Times оf “Closed Doors””, Conference 
Proceedings of the International Scientific Conference “Balkan Migrant Route: 
Between the Policy of Rights and Security”: 228-240, 2017; 

Трудот се однесува на крумчарењето мигранти, како еден од типовите криминал 
поврзани со човековото движење, а под влијание на зголемената потреба од 
миграција поради различни причини. Анализирано е зголемувањето на 
минувања на јужната македонска граница со отворањето на Балканската рута, 
но и бројот на кривични дела криумчарење мигранти пред можноста за 72 
часовен легален престој на мигрантите на територијата на Република 
Македонија, како и по затворањето на Балканската рута по договорот на 
Унијата со Република Турција. 

18. IvonaShushak, Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski,“Europe’s quiet Crisis: 
„Missing‟ Migrant Children”, International Scientific Conference (Security 
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Concepts and Politics - New Generation of Risks and Threats), Ohrid,Volume 2: 219-
225,2017,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2017.pdf); 

Трудот ја анализира состојбата со миграцијата на малолетниците без придружба 
во периодот на големата мигрантска криза кон земјите на Унијата, но и 
опасностите кои им се закануваат на тие лица како резултат на патувањата без 
придружба од возрасно лице. Постојат статистички податоци на ЕУРОСТАТ 
кои укажуваат дека над 10 000 малолетници без придружба станале лесен плен 
на организираните криминални групи кои се занимаваат со трговија со луѓе. 
Исто така, трудот ги обработува и регулативите кои се однесуваат на оваа 
област, како и ги посочува предизвиците со кои би се судриле креаторите на 
јавните политики при контролата на феноменот на детска миграција. 

19. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“”Lethal” Ladies or “Desperate” 
Housewives: Agnew’s General Strain Theory and Violent Crimes Committed by 
Women”, Security Dialogues, Vol.8 (1): 4-13, 
2017,(http://sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/vol8n1.pdf); 

Трудот гианализира насилните кривични дела кои ги вршат жените со помош на 
генералната теорија на напнатост на Роберт Агњу. Анализирано е 41 судско 
досие во период од пет години од областа под надлежност на Основните судови 
во Битола и Прилеп. Резултатите покажале дека честопати напнатоста се 
појавува како резултат на семејното насилство (меѓу снаа и свекрва) или 
финансискиот стрес (жените сторители на кривични дела се најчесто 
невработени и финансиски зависни). 

20. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Modern Women or Poor Ladies: Female 
Criminality in the Republic of Macedonia”, Archibald Reiss Days,Volume 1: 89-
98,2017, (http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf); 

Во трудот, користејќи статистички податоци од Државниот завод за 
статистиказа криминалитетот на жените во периодот од 2001 до 2015 година, 
авторките ги анализираат најважните феноменолошки карактеристики, како што 
се обемот, динамиката и структурата на криминалитетот на жените, притоа 
поврзувајќи ги истите со моменталната општествена и културна позиција на 
жените во Република Македонија. 

21. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska, “Ladies or Criminals: Patterns of Female 
Criminality in the Republic of Macedonia”, International Journal of Criminal 
Justice Sciences, Volume 13, Issue 1: 147-163, 
2018,(http://www.ijcjs.com/pdfs/Stanojoska&JurtoskaVol13Issue1IJCJS.pdf); 

Во трудот, користејќи статистички податоци од Државниот завод за статистика 
на Република Македонија во периодот од 1995 до 2015 година, авторките ги 
анализираат феноменолошките карактеристики на криминалитетот на жените. 
Исто така, во трудот се прикажани и заклучоците од анализата на судски 
досиеја на осудени жени сторители на кривични дела од областите под 
надлежност на Основните судови во Битола и Прилеп. 

22. Milan Zarkovic, Angelina Stanojoska, Tanja Kesic,“Normative foundation for the 
incrimination of smuggling of migrants in the Criminal Codes of Republic of 
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Serbia and Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development”, Volume 1: 113-124, 
2018,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf); 

Трудот претставува анализа и споредба на кривично правните решенија на 
кривичното дело криумчарење мигранти во Република Србија и Република 
Македонија. Опфатени се и меѓународните документи кои укажуваат на 
потребата од инкриминација на криминалните активности во контекст на 
миграцијата, кои се ратификувани од двете земји, заедничките карактеристики 
на кривичната легислатива, но и нивните разлики, како и девијации во однос на 
обврските од меѓународните документи. 

23. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Are Prisoner’s Rights Universal? 
Comparative Review of Penal Systems and Prisoners’ Rights in the USA, Nordic 
Countries and the Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, Volume 1: 158-168, 
2018.(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf); 

Трудот ги анализира пенитенцијарните системи на САД, Нордиските земји и 
Република Македонија, притоа потенцирајќи ја нивната различна филозофија, и 
важност на ресоцијализацијата како цел на казната затвор. Исто така, трудот е 
фокусиран и на анализа на степенот на почитување на човековите права на 
осудените лица во посочените пенитенцијарни системи. 

24. Angelina Stanojoska, IvonaShushak, BlagojcePetrevski,“Surrogacy and its legal 
aspects: Between Altruism and Commercialism”, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Security System Reforms as precondition for 
Euro-Atlantic Integrations”, volume 2: 265-272, 
2018,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2018.pdf); 

Трудот се однесува на законската регулатива во Република Македонија 
поврзана со сурогат мајчинството, односно Законот за биомедицинско 
потпомогнато оплодување. Македонската законска состојба е споредена со таа 
на другите земји, но и овозможен е преглед на најважните филозофски правци и 
мислења за сурогат мајчинството, но и можностите за негова употреба во 
криминални цели. 

25. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“MalitiaSuppletAetatem?: Sanctioning of 
Young Criminals in the Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Law – Traditions and Perspectives”: 606-616, 
Faculty of Law, Plovdiv, Bulgaria, 2018; 

Авторките во трудот користејќи статистички податоци од Државниот завод за 
статистика на Република Македонија ги анализираат изречените санкции врз 
децата сторители на кривични дела, во периодот од 2004 до 2016 година. Исто 
така, анализирана е и законската регулатива, почнувајќи од 2010 година кога е 
донесен првиот закон посветен на децата сторители на кривични дела – Закон за 
малолетничка правда, а потоа и постојниот Закон за правда за децата, донесен 
во 2013 година. 
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26. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Exploring The Patterns of Serial Murder: 
The Case of the Macedonian “Raskolnikov””, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges of the 
Modern World”, Volume 1: 105-112,2018, 
(pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol.1.pdf); 

Авторките во трудот го анализираат поимот на сериските убиства, нивните 
типови и типовите сторители на овие кривични дела, како и разликите меѓу 
сериските и масовните убиства. Понатаму, анализиран е случајот на т.н. 
„македонски Расколников“ кој е осуден за убиства од користољубие, иако 
начинот и средството на извршување укажуваат на сериско убиство. 

27. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Women in Prison: Bangkok Rules, 
Prisoner’s Rights and Macedonian Reality”, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”,Volume 1: 115-126, 
2018, 
(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/ARCHIBALD_REISS_DAYS_Volum
e_I.pdf); 

Правата на осудените лица и успешната ресоцијализација и рехабилитација се 
важни сегменти од функционирањето на пенитенцијарните установи, но и 
важно прашање на агендата на меѓународните организации и демократските 
општества. Во трудот се анализирани Правилата од Бангкок кои со Резолуцијата 
2010/16 се донесени од Обединетите Нации. Исто така, анализирана е и 
состојбата во единствената пенитенцијарна установа во Република Македонија 
каде се сместуваат жените сторители на кривични дела. 

28. Mirjana Ristovska, Angelina Stanojoska, “The Application of the Principle of Fair 
Trial in The Republic of Macedonia: The Case of Smichkovski V Macedonia”, 
Conference Proceedings IBANESS 2018, pp.392-398, Ohrid, 
2018,(ibaness.org/conferences/ohrid_2018/ibaness_ohrid_proceedings_draft_9.pdf); 

Трудот се однесува на анализата на важноста на правото содржано во членот 6 
од Европската Конвенција за заштита на човековите права и слободи. Притоа 
преку анализа на содржина, нормативниот и компаративниот метод, студија на 
случајот Смичковски против Република Македонија, авторките укажуваат на 
недостатоците на правниот систем на Република Македонија, 
нефункционалностана законодавството и владеењето на правото; ипосочуваат 
на потребата од анализа на честите пресуди на Судот во Стразбур во кои 
Република Македонија повредила нечие право гарантирано со Конвенцијата 
како начин преку кој би биле откриени можните недостатоци. 

29. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“When Asylum Is the Only Way Out: 
Macedonia’s Asylum Legislation Before and After the Refugee Crisis”, 
International Scientific Journal “Security Dialogues”, Volume 9, Issue 2: 117-125, 
2018,(sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/vol9n2.pdf); 

Трудот го анализира Законот за азил и привремена заштита на Република 
Македонија, и неговата компатибилност со Заедничкиот Европски систем за 
азил на Европската Унија. Авторките преку трудот анализираат дали нашиот 
систем за азил е подготвен да одговори на современите предизвици на 
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миграциските движења, како и дали структурните капацитети на земјата се 
доволни за да ги гарантираат основните потреби и права на потенцијалните 
баратели на азил. 

30. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska, “Feminist Pathways Perspective: A Case 
Study”, Conference Proceedings of the International Scientific Conference “Towards 
a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice, Volume 1: 48-54, 
Bitola, 
2019,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_m
aj19.pdf); 

Трудот ја анализира теоријата на феминистичките патеки која е многу слична на 
теориите на животен тек и перспективите на развојната криминологија. 
Користејќи го полот како фокална точка, теоријата заклучила дека 
криминалните развојни патеки на жените сторители на кривични дела, најчесто 
се поврзани со насилството, сиромаштијата и употребата на дрога и алкохол. Во 
вториот дел на трудот, авторките анализираат случај на жена осудена за убиство 
во Република Северна Македонија, преку нејзината развојна животна патека. 

31. Ilija Hristoski, Angelina Stanojoska, Mirjana Ristovska, Ilija 
Masalkovski,“Towards the Performance Analysis of the Macedonian Judiciary 
System”, Conference Proceedings of the International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice, Volume 
2: 145-159, Bitola, 
2019,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_2_m
aj19.pdf). 

Трудот е фокусиран на подобрувањето на ефикасноста на македонските судови 
преку предлагање предиктивен модел кој одговара на евалуацијата на нивната 
работа, заснована на DSPNs. Авторите предлагаат модел кој би одговарал за 
анализа на работата на судскиот систем на Република Северна Македонија во 
однос на животниот циклус на судските случаи. Предложениот модел може да 
се користи како методологија за анализа на перформансот на АКМИС системот. 
 

4.2. УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУКИ ВО ПЕРИОДОТ ПО ИЗБОР ВО 
ДОЦЕНТ(по 25.12.2014) 

1. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“, 3-4 март, 2015 
година, Белград, Република Србија; 

2. Меѓународна научна конференција „Countering Contemporary Forms of Crime – 
Analysis of the current situation, European Standards and measures for 
improvement”, 26 – 29 мај, 2015 година, Тара, Република Србија; 

3. Годишна конференција на European Society of Criminology “EUROCRIM 2015”, 
2 – 5 септември, 2015 година, Порто, Португалија; 

4. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“, 10 – 11 март, 
2016 година, Белград, Република Србија; 

5. Меѓународна научна конференција “Contemporary Trends in Social Control of 
Crime”, 30 – 31 мај, 2016 година, Охрид, Република Македонија; 
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6. Форум за родова еднаквост, Фондација Фридрих Еберт, четири викенди во 
текот на 2016 година, Скопје, Република Македонија; 

7. Интерна конференција УКЛО 21 – УИК, 29 – 30 септември, 2017 година, 
Крушево, Република Македонија; 

8. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“, 7 – 9 ноември, 
2017 година, Белград, Република Србија; 

9. Форум за соработка на Универзитетот со работодавачите за поквалитетни и 
поатрактивни студиски програми, 27 април, 2018 година, Битола, Република 
Македонија; 

10. Меѓународна научна конференција “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, 11 – 12 мај, 2018 година, Битола, 
Република Македонија; 

11. Годишна конференција на European Society of Criminology “EUROCRIM 2018”, 
29 август – 1 септември, 2018 година, Сараево, Босна и Херцеговина; 

12. Меѓународна научна конференција “Migrant and Refugee Crisis in Globalized 
World: Responsibilities and Responses”, 5 – 7 септември, 2018 година, Охрид, 
Република Македонија; 

13. Меѓународна научна конференција “Security, Political and Legal Challenges of 
Modern World”, 19 – 21 октомври,2018 година,Битола, Република Северна 
Македонија; 

14. Меѓународна научна конференција “Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice”, 10 – 12 мај, 2019 година, Битола, Република 
Северна Македонија. 
 

4.3. НАГРАДИ, РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКИ ПРЕСТОИ, УРЕДНИШТВО И 
РЕЦЕНЗЕНТСКА АКТИВНОСТ 

Кандидатката доц. д-р Ангелина Станојоска е добитник на стипендија 
(fellowship) за 2015 и 2018 година од Европското здружение за криминологија за 
присуство и презентација на годишните конференции (EUROCRIM 2015 и EUROCRIM 
2018) кои се одржаа во Португалија и БиХ.  

Кандидатката и по трет пат е добитник на оваа стипендија за да може да 
присуствува и презентира на EUROCRIM 2019 која ќе се одржи во Гент, Белгија (18 – 
21 септември, 2019 година). 

Доц. д-р Станојоска, исто така, е добитник и на награда на натпреварот за 
„Најдобар труд на млади истражувачи“ организиран од Канцеларијата за дрога и 
криминал на ООН (UNODC) и Меѓународното здружение за криминологија 
(International Society of Criminology). Трудот треба да биде презентиран на XIX Светски 
Конгрес за криминологија (INTERCRIM) кој од 27.10 до 31.10.2019 година ќе се одржи 
во Доха, Катар. 

Кандидатката доц. д – р Ангелина Станојоска во периодот по изборот во 
наставно – научно звање доцент се јавува како уредник (associate editor) во 
меѓународни научни списанија и зборници на меѓународни научни конференции, и тоа: 

 Во меѓународното научно списание “Journal of Liberty and International Affairs” 
како Associate Editor; 
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 Како Guest Editor (гостувачки уредник)на специјалното издание “Migrant and 
Refugee Crisis in Europe”на меѓународното научно списание “Journal of Liberty 
and International Affairs” објавено во 2016 година; 

 На Зборникот (во два тома)од меѓународната научна конференција “Towards a 
Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development” (мај, 
2018 година)(со вон. проф. д-р Горан Илиќ); 

 На Зборникот (во два тома)од меѓународната научна конференција “Security, 
Political and Legal Challenges of Modern World” (октомври, 2018 година) (со 
проф. д-р Светлана Николоска); 

 На Зборникот (во два тома)од меѓународната научна конференција “Towards a 
Better Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice” (мај, 2019 година) 
(со вон. проф. д-р Горан Илиќ).  

Кандидатката по изборот во звање доцент се јавува во улога на рецензент на 
трудови објавени во меѓународните научни списанија“European Journal of 
Criminology”, “International Journal of Criminal Justice Sciences”, “Journal of Liberty and 
International Affairs”, “Journal for Special Education and Rehabilitation”, како и за 
меѓународните научни конференции во организација на Правниот факултет – Кичево и 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Кандидатката доц. д-р Ангелина Станојоска во периодот од изборот во наставно 
– научно звање доцент реализирала два студиски престои и тоа: 

 Мобилност во програмата Erasmus Mundus Basileus Action V на Правниот 
факултет при Универзитетот во Лунд, Кралството Шведска (13 јануари – 10 
февруари, 2016 година); и  

 Постдокторски престој на Макс Планк Институтот (Max Planck Institute for 
Foreign and International Criminal Law), Оддел за криминологија, Фрајбург им 
Брајсгау, Сојузна Република Германија (16 мај – 14 јуни, 2018 година). 

 

5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА 

Според Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – 
научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола (2018 година) предвидени се три критериуми за 
оценка на кандидатот. 

ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ 
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати однаучно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш предавач), 
два трудови(за избор во вонреден професор или професор нa висока стручна школа),односно 
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чии што трудови се објавени во 
референтнанаучнапубликација.Цитираностанатрудовитесепотврдувапрекуписмендоказсодост
аванатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипреуwebпребарувач за цитираност (профил на
кандидатот на Google Scholarилисличеннанего) 

X 
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Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus,
ThomsonReuters, WebofScience, Journal Citation Report, SCImagoJournalRank (објавените
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни на учни публикации од 
предвидениот број со општите услови за избор во соодветното звање 

X 

Акредитиран е за ментор на третциклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководелил и учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во 
научно-истражувачки проект кој е вотек 

X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија 
на научна конференција 

X 

Бил или е член во уредувачки(организациски) или научен(програмски) одбор на меѓународна 
научна конференција или меѓународнонаучно списание 

X 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебнопо магало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти 

 

Бил рецензентна предлозиза државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е  во домашни или  странски научни здруженија, друштва, асоцијации  или институции X 

Реализирал илие вотекнареализацијана постдокторски студии во странство X 
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна 
област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник,монографија,практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (какоавтор иливо коавторство)2

 

X 

вкупно исполнетиуслови од првкритериум 10 
 

ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачкиподмладок 
УСЛОВИ 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставниции/или соработници X
Учествувал или учествува во реализацијана наставата на втор илитретциклус студии X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
 странскависокообразовнаустанова по различниоснови 

X

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на англиски 
наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорецна мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко,стручно,почесно 
исл.) 

X

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања,квизовиисл.)за студентите за
најмалку еден предмет и истите ги поставилна onlineплатформа за далечинско учење (Moodle 
исл.) или на webстраната на единицата илиУниверзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски,специјалистички или докторски 
труд 

X
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Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат севоведувавостудискапрограма X

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на 
прв, втор или трет циклус студии 

X

Имастекнатоискуствововисоко-
образовнадејносткако:ректор;проректор;декан/директор;продекан/заменикдиректор; 
раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија;член на универзитетски
сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на
Универзитет/единица; член на Совет на докторски нстудии на Универзитет/Единица; член
воКомисијазасамоевалуација;членна Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за

X

Има позитивна оценкаод најмалку3,5од спроведените самоевалуации во последните5 години X

вкупно исполнетиуслови од вторкритериум 1
0 

ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

УСЛОВИ X 
Учествувалилиучествувавоработнагрупа/тело за изработка на студија, ревизија, елаборат,
идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, стратегија, правилник,
статут, закони сл. 

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви,форуми,работилници исл. од стручен или
професионален карактер организирани од меѓународни или домашни институции 

X 

Поседува сертификатилипотврдазастручно или професионално усовршување издаден од 
релевантна институција 

 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручна 
организација, институција илиасоцијација 

 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручна област/речник/енциклопедија X 
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за потребите на 
стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил илие членна национална или меѓународна жирикомисијаодполетово кое се избира  
Реализирал превод накнига илидел од книга  
Учествувалвопроектирање,развој илиимплементацијана софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проект ниактивностивопроектифинансирани од 
ЕУилидругидомашниилистранскифондови 

 

Учествувалво промотивниактивностина факултетот X 
Билуредник наречникилиенциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
 индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област 
закоја се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации 
(списание,весник, зборникна трудовиисл.) 

X 

Лекториралтрудовинастрански/македонскијазик  
Учествува(л)во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството  

вкупно исполнетиуслови одтреткритериум 5 
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       ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИКРИТЕРИУМ  25  

     Согласно  член 16 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 е предвидено дека за избор во 
наставно – научно звање вонреден професор потребно е да бидат исполнети најмалку 
четири посебни услови, од кои најмалку три треба да се од првите два критериуми. 
Доц. д-р Ангелина Станојоска од посебните услови предвидени со Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, вкупно има исполнето 25 (дваесет и пет), односно од првиот критериум – 
резултати од научно – истражувачка работа има исполнето 10 (десет) услови; од 
вториот критериум - резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на 
наставен и научно- истражувачки подмладок има исполнето 10 (десет) услови; додека 
од последниот, трет, критериум - стручно-применувачка или стручно-уметничка 
дејност има исполнети 5 (пет) услови.  

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна 
документација. 
 

6. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на досегашната педагошка, стручна и општествена 
дејност, како и научна, стручна, истражувачка и апликативна активност, учеството на 
меѓународни научни конференции, реализираните студиски престои, Комисијата 
констатира дека кандидатката покажува континуиран, сериозен и плодотворен однос 
кон развојот на професијата, притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се 
избира. Исто така, констатира дека кандидатката, доцент д-р Ангелина Станојоска ги 
исполнува предвидените општи услови од член 166, став 2 од Законот за високо 
образование (Сл.весник 82/2018) и посебните услови предвидени во Правилникот за 
посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, 
научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола (2018 година) за избор во наставно – научно звање вонреден професор. 

Во однос на педагошката дејност на кандидатката, Комисијата констатира дека 
доц. д-р Ангелина Станојоска се истакнува со исклучително одговорно, професионално 
и посветено исполнување на обврските, притоа секогаш со принципиелен, коректен и 
објективен однос кон студентите, што всушност е потврдено и со позитивните оценки 
на извршената внатрешна евалуација. Кандидатката била и ментор на голем број 
дипломски работи и магистерски трудови, како и член на рецензентски комисии, што 
укажува на нејзиниот придонес при оспособувањето на студентите и помладите кадри 
на Правниот факултет – Кичево. Исто така, доказ за нејзината посветеност во работата 
со студентите е и формирањето и работата во Moot court клубот “Titus Flavius Orestes” 
кој на младите правници им овозможува практично да се запознаат со Европската 
конвенција за заштита на човековите права и слободи и со работата на Европскиот суд 
за човекови права во Стразбур. 

Во насока на стручната и општествена дејност, доц. д-р Ангелина Станојоска, 
како член на повеќе домашни и странски здруженија, активно учествува и е во тек со 
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новините во научните области во кои се избира. Како член на повеќе Комисии и тела 
на Правниот факултет – Кичево, кандидатката е активно вклучена во работење на 
истиот, притоа давајќи своевиден придонес во подобрувањето на условите за работа. 
Пред се, би го споменале нејзиниот ангажман како Раководител на Центарот за научно 
– истражувачка работа со кој кандидатката е целосно вклучена во креирањето и 
организацијата на меѓународните научни конференции во организација на Правниот 
факултет – Кичево, па на ваков начин таа ги потврдува и своите организациони и 
менаџерски способности. Исто така,кандидатката, покрај редовните предавања, 
одржала и поголем број предавања на трибини и други настани, што укажува дека 
кандидатката го споделува своето знаење и мислење во врска со општествените 
проблеми и предизвици. 

Научната, стручна, истражувачка и апликативна дејностна кандидатката, 
доц. д-р Ангелина Станојоска, укажува дека таа има сериозен интердисциплинарен 
творечки опус, изразен преку бројните објавени научни трудови во референтни 
меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации кои се индексирани 
во меѓународни бази, и се цитирани од одреден број странски автори. Кандидатката е 
авторка и на учебно помагало (скрипта) „Криминологија“, како и на глава (chapter) во 
книга која е издание на познат и респектабилен европски издавач (Brill Nijhoff). За 
потенцирање се нејзините студиски престои на Универзитетот во Лунд кој е во првите 
100 (сто) универзитети според ранкингот на QS Ranking 2020, Times Higher Education 
(THE) World University Rankings 2019 и U.S. News Best Global Universities Rankings 
2019, додека од 101 – 150 место според Шангајската листа (Shanghai Jiao Tong 
University’s Academic Ranking of World Universities (ARWU 2019)), и на Макс Планк 
Институтот во Фрајбург кој е дел од Макс Планк Општеството(Max Planck Society). 
Понатаму, би ги споменале и нејзините ангажмани при рецензијата на трудови за 
меѓународни научни списанија и меѓународни научни конференции, како и 
ангажманите како уредник на меѓународни научни списанија (пред се специјални 
броеви) и уредник на Зборниците на меѓународни научни конференции. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека 
се работи за кандидатка која се истакнува на сите полиња од научно - истражувачка 
работа, творечка активност, широко општествено делување, посебно во делот на 
активности во однос на предавања и учество на трибини, со што придонесува кон 
подигањето на јавната свест за безбедносните, посебно криминолошките и 
криминалистичките проблеми. Исто така, научно - истражувачкиот придонес не е само 
кон согледување на одредени реални ситуации, туку и во активности во делот на 
превенција, посебно на актуелните криминолошки и криминалистики проблеми кои 
постојат во секое општество, а пред се општествата во транзиција. Посебна активност 
се согледува во високиот степен на организираност во делот на едукација на 
студентите како во делот на редовната настава, така и со дополнителни активности кои 
ги реализира преку предавања со студенти и преку клубови на Правниот факултет. 

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство што може за ваква 
квалитетна кандидатка да изработи Реферат и со тоа да предложи на Наставно – 
научниот совет на Правниот факултет – Кичево при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да ја избере д-р Ангелина 
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Станојоска во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научните области 
„Криминологија“ (51603) и „Општа криминалистичка теорија“ (51600). 

 

Рецензентска комисија 

1. Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ, претседател, с.р. 
 

2. Вонреден професор д-р Дарко Димовски, член, с.р. 
 

3. Редовен професор д-р Светлана Николоска, член, с.р. 
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R E P O R T 

FOR ELECTING A PROFESSOR INTO ALL TEACHING AND 
SCIENTIFIC TITLES IN THE SCIENTIFIC AREAS CRIMINOLOGY 
(51603) AND GENERAL CRIMINALISTIC THEORY (51600) AT THE 

FACULTY OF LAW – KICEVO 

Based on article 172, paragraphs 1, 2 and 4 from the Law on Higher Education 
(Official Gazette 82/2018), article 255 from the Statute of the University “St. 
KlimentOhridski” – Bitola (2019), articles 25, 26 and 29 from the Regulation for the specific 
conditions and procedure for election into teaching and scientific, teaching and professional, 
scientific, teaching and associative titles at the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, 
with connection to the Call for electing a professor in all teaching and scientific titles in the 
scientific areas “Criminology” (51603) and “General Criminalistic Theory” (51600) at the 
Faculty of Law – Kicevo, published in two daily newspapers “Nova Makedonija” and 
“Lajme” on 6th of June 2019, the Faculty Council of the Faculty of Law – Kicevo at its 
Session held on 26th of June 2019, voted a Decision number 02-370/3 from 26.06.2019 with 
which was formed anAssessment Committee for the election of a professor in all teaching and 
scientific titles in the scientific areas “Criminology” (51603) and “General Criminalistic 
Theory” (51600): 

1. Prof. Dr.sc Oliver Bachanovic - president; 

2. Assoc. Prof. Dr.sc DarkoDimovski – member; 

3. Prof. Dr.sc Svetlana Nikoloska – member. 

The Committee after examining the materials in accordance to the condition from the 
call and in accordance with article 173, paragraphs 8 and 10 from the Law on Higher 
Education and articles 31 and 32 from the Regulation for the specific conditions and 
procedure for election into teaching and scientific, teaching and professional, scientific, 
teaching and associative titles at the University “St. KlimentOhridski” – Bitola, submits to the 
Faculty Council of the Faculty of Law, the following 

 

R E P O R T 

The only candidate that submitted an application to the Call was Angelina Stanojoska, 
PhD, an Assistant Professor in the scientific area “Criminology” (51603) at the Faculty of 
Law – Kicevo. 

1. CANDIDATE’S BIOGRAPHY 

Angelina Stanojoska, PhD, was born in Bitola, on 22nd of August, 1984. She finished 
primary school at OU “TodorAngelevski” in Bitola, and secondary at “Josip Broz – Tito” 
Gymnasium, also in Bitola. 

Stanojoska, PhD, graduated in 2008 at the Police Academy in Skopje, at the 
Kriminalist Program with average grade 9.90 and acquired professional title Graduated 
Criminalist. During the academic 2008/2009 year, the candidate enrolled in postgraduate 
studies at the Faculty of Security – Skopje. After she successfully passed the exams with 
average grade 9.50, on 21st of November 2011, Stanojoska defended her Master Thesis 
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“Phenomenological Characteristics of Trafficking in Human Beings on the territory of the 
Republic of Macedonia, in the period 2004 – 2010” and acquired scientific title – Master of 
Science in the area of Criminalistics and Criminology. 

On 17th of June, 2014, Stanojoska defended her PhD Thesis “Criminalistic 
Characteristics of Trafficking in Human Beings in the Republic of Macedonia, with special 
focus to modus operandi” and acquired the scientific title – PhD in the area of Security 
Sciences. 

Stanojoska, PhD, perfectly speaks, reads and writes English Language, and also uses 
Spanish and Italian. From computer programs, Stanojoska uses the Microsoft Office Package, 
and the statistical software SPSS. 

2. EDUCATIONAL ACTIVITY 

The candidate in the academic 2012/2013 and 2013/2014 was elected as demonstrator for the 
subjects Criminology, Penology, Criminalistics and Human Rights at the Faculty of Law – 
Kicevo (Bitola and Struga). 

On the 25th of December 2014, the candidate was elected as an Assistant Professor at 
the Faculty of Law – Kicevo in the scientific area “Criminology” (51603) (Decision number 
02-765/2 from 25.12.2014). 

Since the election as an Assistant Professor, the candidate was giving lectures for the 
following subjects: 

 First Cycle, Legal Studies Program: Criminology, Penology, Criminalistics, Juvenile 
Criminal Law and Social Pathology; 

 Second Cycle, Criminal Law Program (one-year University studies): Victimology 
(with Prof. Dr.sc Oliver Bachanovic and Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski), 
Organized Crime (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski) and Comparative 
Criminal Law (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski); 

 Second Cycle, Criminal Law Program (two – year Professional Legal (Postgraduate) 
Studies): Criminal Procedure Law (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski), 
Criminalistics (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski and Ass. Prof. Dr.sc Ice 
Ilijevski), Juvenile Criminal Law (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski), 
Victimology (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski), Penology (with Assoc. Prof. 
Dr.sc Nikola Tuntevski), Trafficking in Human Beings (with Assoc. Prof. Dr.sc 
Nikola Tuntevski) and Criminal Policy (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski); 

 Second Cycle, one – year Professional Legal (Bachelor) Studies Program: Criminal 
Procedure Law (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski), Criminalistics (with 
Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski and Ass. Prof. Dr.sc Ice Ilijevski), Juvenile 
Criminal Law (with Assoc. Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski) and Penology (with Assoc. 
Prof. Dr.sc Nikola Tuntevski). 

According to the internal evaluation for the academic 2018/2019 year, the candidate got 
the following results: 

The first question: “The professor is appropriately ready for realization of lectures” 
(average grade 4.65): 
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 I completely agree – 78.26% 
 I generally agree – 8.7% 
 I don’t agree and don’t disagree – 13.04% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

For the second question “During the lecture, the professor is dedicated and evokes 
interest among students” the candidate got the following results (average grade 4.83): 

 I completely agree – 82.61% 
 I generally agree – 17.39% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The third question “The professor uses modern methods of teaching” (average grade 
4.65): 

 I completely agree – 73.91% 
 I generally agree – 17.39% 
 I don’t agree and don’t disagree – 8.7% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

At the fourth question “The professor motivates and includes students during the 
teaching process” the candidate got the following results (average grade 4.69): 

 I completely agree – 73.91% 
 I generally agree – 21.74% 
 I don’t agree and don’t disagree – 4.35% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The fifth question “The professor stimulates additional student’s activity (average 
grade 4.48): 

 I completely agree – 73.91% 
 I generally agree – 8.7% 
 I don’t agree and don’t disagree – 8.7% 
 I generally disagree – 8.7% 
 I completely disagree – 0% 

The sixth question “The additional activities are in function of increasing and 
widening of subject’s knowledge” (average grade 4.74): 

 I completely agree – 78.26% 
 I generally agree – 17.39% 
 I don’t agree and don’t disagree – 4.35% 
 I generally disagree – 0% 
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 I completely disagree – 0% 

The seventh question “The professor completes the projected number of classes” 
(average grade 4.87): 

 I completely agree –91.3% 
 I generally agree – 4.35% 
 I don’t agree and don’t disagree – 4.35% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The eight question “The professor provides appropriate basic and additional 
literature” (average grade 4.78): 

 I completely agree – 88.89% 
 I generally agree – 7.41% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 3.7% 

On the ninth question “The professor uses modern technologies during realization of 
classes (computers, software, information bases etc.)” these are the following results 
(average grade 4.74): 

 I completely agree – 73.91% 
 I generally agree – 26.09% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The tenth question “Personal culture and communication of the professor are on an 
appropriate level” (average grade 4.78): 

 I completely agree – 88.89% 
 I generally agree – 7.41% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 3.7% 

The eleventh question “The professor is open and available for consultations and 
cooperation with students” has the following results (average grade 4.65): 

 I completely agree – 74.07% 
 I generally agree – 18.52% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 3.7% 

The next, twelfth question “Exam questions are in the borders of the subject’s 
program and projected basic literature” has the following results (average grade 4.8): 
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 I completely agree – 72.73% 
 I generally agree – 18.18% 
 I don’t agree and don’t disagree – 0% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The thirteenth questions “The contents and structure of exam questionsenables 
objective grading” (average grade 4.54): 

 I completely agree – 72.73% 
 I generally agree – 9.09% 
 I don’t agree and don’t disagree – 18.18% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

The fourteenth question “The grade is a reflection of student’s knowledge and 
achievement” (average grade 4.54):  

 I completely agree – 72.73% 
 I generally agree – 9.09% 
 I don’t agree and don’t disagree – 18.18% 
 I generally disagree – 0% 
 I completely disagree – 0% 

From the results of the internal evaluation, we could conclude that the candidate is 
positively evaluated for a good quality in the realization of theobligations, on modern way she 
motivates students into interactive work, enables appropriate basic and additional literature 
and is available for additional consultations. 

Also, from the internal evaluation at the Faculty of Law – Kicevo, in the academic 
2018/2019 year, Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, divided by subjects has the following 
average grades: 

- Criminology (first cycle studies) – average grade 4.29; 
- Trafficking in Human Beings (second cycle studies) – average grade 4.78; 
- Victimology (second cycle studies) – average grade 4.79; 
- Juvenile Criminal Law (second cycle studies) – average grade 4.70; 
- Criminalistics (second cycle studies) – average grade 4.64; 
- Penology (second cycle studies) – average grade 4.64; 
- Criminal Procedure Law (second cycle studies) – average grade 4.79. 

During the five academic years in regardto the subjects the candidate was lecturing, 
we can observe that she was continuously giving lectures, fulfilled her obligations, had 
contacts and consultations with students, with high level of operativeness, cooperation, 
responsibility and discipline. 

Since the candidate has been elected as an Assistant professor, on the first and second 
cycle of studies (professional bachelor legal studies) she has been amentor to 68 (sixty-eight) 
graduation papers. 



141 
 

On the second cycle studies, Criminal Law Program, the candidate has been a mentor 
to23 (twenty-three) master theses and has been a member of 25 (twenty-five) Committees 
for assessment and defense of master theses.  

Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, was a member of the Assessment Committee 
for the election of an Assistant PhD Candidate in the scientific area “Criminal Law” (50804) 
(Decision number 02-309/3 from 05.05.2015). 

In the academic 2016/2017 year, Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, in cooperation 
with Ass. Prof. Dr.sc Mirjana Ristovska formed the Moot Court Club “Titus Flavius Orestes” 
through which students from the Faculty of Law are participating in moot court competitions 
for simulations of human rights processes in front of the European Court of Human Rights. 
Up to now the club has participated on: 

 Regional moot court competition VI FUTURA for cases in front of the 
European Court of Human Rights in Strasbourg (Nis, Republic of Serbia, 30.06-
01.07.2017) – fifth place;  
 Pre – moot competition for cases in front of the European Court of Human 

Rights in Strasbourg (Nis, Republic of Serbia, 04.05 – 06.05.2018) – second place 
in the group phase, fourth place at the end; 
 Regional moot court competition VII FUTURA for cases in front of the 

European Court of Human Rights in Strasbourg (Bitola, Republic of North 
Macedonia, 12.10 – 15.10.2018) – best written application and observation of the 
state, first place in group phase, third place at the end; 
 Pre – moot competition for cases in front of the European Court of Human 

Rights in Strasbourg (Nis, Republic of Serbia, 03.05 – 05.05.2019) – second place 
in the group phase, fourth place at the end. 

3. PROFESSIONAL AND SOCIAL ACTIVITY 

 The candidate, Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, besides being included in 
educational process, she has been elected in the following University and Faculty bodies: 

 Head of the Center of scientific research at the Faculty of Law for the period 
September 2017 – September 2019 (Decision number 02-450/4 from 14.09.2017); 
 Erasmus + Coordinator from 30.05.2017 (Decision 02-269/13 from 
30.05.2017); 
 Member of the University Commission for student standard from 2015 
(Decision 02-703/11 from 17.11.2015); 
 President of the Working group for preparation of the Elaborate of the Second 
Cycle Criminal Law and Criminology Program (Decision number 02-648/1 from 
13.11.2018); 
 Member of the Commission for preparing a functional analysis of educational 
staff, administrative and technical staff at the Faculty of Law – Kicevo (Decision 
number 02-130/1 from 18.03.2019); 
 Member of the Organizing Committee of the International Scientific 
Conference “Security, political and legal challenges of the modern world” in 
organization of the University “St. KlimentOhridski” – Bitola, Faculty of Security 
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– Skopje and Faculty of Law – Kicevo (19.10 – 21.10.2018, Bitola, Republic of 
North Macedonia) (Decision number 02-81/9 from 09.02.2018); 
 Vice – Chairwoman of the Organizing Committee of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development” in organization of the Faculty of Law (11.05-
12.05.2018, Bitola, Republic of Macedonia) (Decision number 02-602/8 from 
15.11.2017); 
 Vice – Chairwoman of the Organizing Committee of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and 
Criminal Justice” in organization of the Faculty of Law – Kicevo (10.05-
12.05.2019, Bitola, Republic of North Macedonia) (Decision number 02-499/9 
from 12.09.2018); 
 Member of the Editorial Board of the Yearbook of the Faculty of Law – 
Kicevo (Decision number 02-678/8 from 03.12.2018). 

Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, during her studies at the Police Academy – 
Skopje (today Faculty of Security – Skopje) was the student’s representative in the Faculty 
Council (2004), President of the Students Union at the Police Academy (2005 – 2007), and 
Vice – president of the Students Union at the Police Academy (2007 – 2008). 

From 2015, Angelina Stanojoska, PhD, is a member of the European Society of 
Criminology. Also, she is a member of the Association of Graduated Criminalists – Skopje 
and for a period of time she was activist for their employment in state institutions, a member 
of the Macedonian Scientific Society – Bitola, and a member and founder of the Association 
for security, legal and criminological research “CRIMEN”. 

The candidate was invited by high educational institutions, bodies, organizations, 
associations etc., to hold lectures outside of her everyday faculty activities, such as: 

 “Are women’s rights human rights? Between the discourse of “modern” 
women and “desperate” housewives” – 14th POLITEA Session, Bitola, March, 
2017; 

 Forum at the Faculty of Law for the Europe’s Day – 9th of May “Life in a 
Backpack”, May, 2017; 

 “Successful women’s stories”, American Corner – Bitola, July, 2017; 
 “STOP for human trafficking” in organization of the Red Cross – Bitola, 

October, 2017; 
 “Can you recognize gender based violence?”, Bitola, December, 2017; 
 “Surrogacy and human rights: Between humanism and commercialism” as part 

of Human Rights Days – project of the French Alliance – Bitola, December, 
2017; 

 “Euthanasia” at the Forum “Criminal liability of health workers” in 
organization of the Legal Clinic at the Faculty of Law, Bitola, February, 2018; 

 “The Migrant Crisis in Europe: Was Republic of Macedonia prepared?”, 
Winter School in organization of the Faculty of Security – Skopje and Konrad 
Adenauer Foundation, Bitola, 2018; 

 Forum “Young people and their place in society” in organization of the 
Faculty of Law, Prilep, May, 2018; 
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 Forum at the Faculty of Law for the Europe’s Day – 9th of May “Protection of 
Human Rights and Freedoms between the European Court of Human Rights in 
Strasbourg and European Court of Justice in Luxembourg: Which are future 
tendencies of development of court practice?”, Bitola, May, 2018; 

 Simulation of Legal Process in front of the European Court of Human Rights, 
Bitola, October, 2018; 

 Forum “Bullying” organized by the Faculty of Law, March, 2019; 
 Forum “Hate Speech”, Bitola &Prilep, April, 2019; 
 Lecture for the Project “Against Human Trafficking”, Prilep, May, 2019. 

4. SCIENTIFIC, PROFESSIONAL, RESEARCH AND APPLICATIVE ACTIVITY 

4.1. OVERVIEW AND SHORT SUMMARY OF PUBLISHED SCIENTIFIC AND 
PROFESSIONAL ARTICLES 

 Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, is an author of 50 peer reviewed scientific and 
professional articles published in referent international scientific journals and international 
scientific publications, presented at international scientific conferences in the country and 
abroad. Part of her articles are published in publications indexed in Ebsco, Scopus and 
Emerging Source Citation Index (Web of Science) – a new index base of Clarivate Analytics. 
Her articles are recorded in the UKLO Repository 
(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Stanojoska=3AAngelina=3A=3A.html), also at the 
internet sites Academia.edu (https://uklo.academia.edu/AngelinaStanojoska) and Research 
Gate(https://www.researchgate.net/profile/Angelina_Stanojoska?ev=hdr_xprf&_sg=c9fBNpt
of3HjC4GFoPvNCgIseUKRStWE_HKHBSNHuh9Xix-7XaeCk2EFZMvnPnP-VcxN-
8TCjS8NVbFIBIuYGPfl). At Research Gate in the last five years, 7 (seven) citations were 
noted. 

Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska, also is one of the authors of the book 
“Criminology”, a Chapter in a book, and two internal scripts for the subjects “Criminalistics” 
and “Penology” (“System of sanctions in the Republic of Macedonia”). 

 PUBLISHED SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL ARTICLES IN THE PERIOD 
BEFORE BEING ELECTED AS AN ASSISTANT PROFESSOR (before 25.12.2014) 

1. Angelina Stanojoska, “Human Trafficking and Women as its most frequent 
Victims”, Yearbook of the Police Academy, pp.448-462, Skopje, 2007 
(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2008.pdf); 

2. Angelina Stanojoska, “Ramification of the Concept of Human Trafficking from 
other Deviant Occurrences”, Yearbook of the Police Academy, pp.460-467, Skopje, 
2008(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2008.pdf); 

3. Angelina Stanojoska, “Comparative Review of the Criminal and Legal Solutions to 
the Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in the Former 
Yugoslav Republics”, Yearbook of the Faculty of Security, pp.365-376, Skopje, 
2010; 

4. Angelina Stanojoska, “The Connection between Terrorism and Organized Crime: 
Narcoterrorism and other Hybrids”, Book of the International Conference 
(Combating Terrorism – International Standards and Legislation), pp.724-735, Banja 
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Luka, 2011(http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-
Terorizam.pdf); 

5. Angelina Stanojoska, “Trafficking in Human Beings and the post – conflict 
Balkans as suitable grounds for continuous criminal process”, Book of the 
International Conference (“Security in the Post-Conflict (Western) Balkans: 
Transition and Challenges by the Republic of Macedonia”), Volume 1: 439-452, 
Ohrid, 
2011(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Zbornik%20na%20trudovi%20Ohrid%2020
11%20Kniga%20I.pdf); 

6. Angelina Stanojoska, Kristina Nikolova, “Standard Operative Procedures for 
Protection and Treatment of Victims of Trafficking in Human Beings in the 
Republic of Macedonia”, (http://www.diritto.it/docs/32814-standard-operative-
procedures-for-protection-and-treatment-of-victims-of-trafficking-in-human-beings-
in-the-republic-of-macedonia?page=1); 

7. Angelina Stanojoska, “The Process of creating a Trafficking in Human Beings 
definition”, Yearbook of the Faculty of Security, pp.196-209, Skopje, 2011 
(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2011.pdf); 

8. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, “Theory of push and pull factors: A new 
way of explaining the old”, Book of the International Conference (Archibald Reiss 
Days), Volume 1: 179-194, Belgrade, 2012 
(www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2012-Tom1.pdf); 

9. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, Kristina Nikolova, “How a cybercriminal 
does look like? Building a profile of modern criminals?”, Book of the International 
Conference (Suppression of crime and European integration, with a special focus on 
high technology crime), pp.227-236, Banja Luka, 2012 
(http://education.muprs.org/wp-content/uploads/2014/12/Zbornik-Visokotehnoloski-
kriminal.pdf); 

10. Angelina Stanojoska, “Criminal and legal aspects of trafficking in human beings in 
the Republic of Macedonia: Short review of the period from 2002 till today” 
International Yearbook of the Faculty of Security, pp. 212-218, Skopje, 2012 
(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collectionyear/2012.pdf); 

11. Angelina Stanojoska, Kristina Nikolova, “Victims of Trafficking in Human Beings 
and their basic rights: It cannot be forgotten, but it can be suppressed” (Scientific 
Conference with International Participation - Police and human rights in the 
Republic of Serbia), Tara, 2012; 

12. Angelina Stanojoska, “Human Trafficking in Europe: Character, Causes and 
Consequences”, Book Review, Central European Journal of International and 
Security Studies, Volume 6, Issue 3-4, 2013 (www.cejiss.org/book-review/human-
trafficking-in-europe-character-causes-and-consequences); 

13. Kristina Nikolova, Angelina Stanojoska, “Trafficking in human beings for the 
purpose of organ removal and trafficking in organs, tissues and cells: can human life 
be bought? Book of International Conference (Archibald Reiss Days), Belgrade, 
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Volume 2: 319-328, 2013 (www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2013-
Tom2.pdf); 

14. BlagojcePetrevski, Angelina Stanojoska, “Sport events as a field for violent games 
between fans: The case of the Republic of Macedonia and its legislation”, Archibald 
Reiss Days, Belgrade, Volume 3: 333-342, 2014 
(www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs2014-Tom3.pdf); 

15. BlagojcePetrevski, Angelina Stanojoska, “Prevention of spectator’s violence and 
misbehaviour at sport events: The need of institutional cooperation before penal 
sanctioning”, International Conference (MACEDONIA AND THE BALKANS, A 
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-
ATLANTIC INTEGRATIONS), Ohrid, Volume 2: 528-539, 2014 
(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202014Tom%20II%20za%20pecat%203.
02.2015.pdf); 

16. Angelina Stanojoska, Ivan Ristov, “Trafficking in Human Beings and Violence: 
Balkan Peninsula and the Violent Entrepreneur Model” (Scientific Conference with 
International Participation “Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and 
Social Reaction”), Volume 2: 315-323, Tara, 2014 
(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2014_Tom_2.pdf); 

17. BlagojcePetrevski, Angelina Stanojoska, “Violence on Sport Fields as the most 
used weapon for national and religious “conflicts”: The Yugoslavian Myth” 
(Scientific Conference with International Participation “Violence in Serbia – Causes, 
Forms, Consequences and Social Reaction”), Volume 2: 297-306, Tara, 2014 
(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2014_Tom_2.pdf); 

18. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, “The process of Trafficking in Human 
Beings: Phases of committing the crime” International Scientific Journal “Horizons”, 
Volume 16: 39-52, 2014 
(v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf); 

19. Ivan Ristov, Angelina Stanojoska, “Positive discrimination of the minority in the 
Republic of Macedonia and causing of direct discrimination of majority resulting 
with forcing and producing of unprofessional and bad quality public administration” 
“International Scientific Journal “Horizons” University “St.KlimentOhridski” - 
Bitola, Volume 16: 17-28, 2014 
(v1.uklo.edu.mk/files/attachments/HORIOZNTI_SERIJA_A16.pdf). 

 PUBLISHED BOOKS AND SCRIPTS IN THE PERIOD AFTER BEING ELECTED 
AS AN ASSISTANT PROFESSOR (after 25.12.2014) 

1. Book (Textbook) for the subject Criminology – “Criminology” from the authors 
Prof. Dr.sc Pere Aslimoski and Ass. Prof. Dr.sc. Angelina Stanojoska, Faculty of 
Law – Kicevo, 2015 (ISBN 978-608-207-165-2); 

2. Script for the subject “Criminalistics” (Criminalistics, 2015); 

3. Script for the subject “Penology” (System of sanctions in the Republic of 
Macedonia, 2017); 
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4. Co-author of Public Policies Document as part of the Forum for gender equality 
“Single Mothers – Victims of Multiple Violence” (Angelina Stanojoska, PhD; 
NatasaDimeska, MSc; NatasaJankovska, MSc; LinditaShakiri – Atanasova; 
ZivkaIvanova; NenaTemelkova and DorotiPachkova; mentor: DijanaStojanovic – 
Djordjevic, PhD), 2017; 

5. Chapter „The ‘Refugee Crisis’ in Europe: Was Macedonia Prepared?“ in “The New 
Asylum and Transit Countries in Europe during and in the Aftermath of the 
2015/2016 Crisis” edited by Vladislava PetrovaStoyanova and EleniKarageorgiou, 
Brill Nijhoff, 2019година (ISBN 978-90-04-36828-6). 

 LIST AND ANALYSIS OF PUBLISHED SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL 
ARTICLES AFTER BEING ELECTED AS AN ASSISTANT PROFESSOR (after 
25.12.2014) 

1. Angelina Stanojoska, “The CirculusVitiosus of Hate and Crime: Hate Crimes 
and the case of the Republic of Macedonia”, Archibald Reiss Days, Volume 3: 105-113, 
Belgrade, 2015, (http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_3.pdf); 

The article makes a historic overview of hate crimes in the United Statesand legal solutions 
for their incrimination. Also, the situation in the Republic of Macedonia using the statistics of 
the Helsinki Committee for Human Rights, because in the researched period, hate crimes 
were not incriminated in the Macedonian Criminal Code. 

2. Angelina Stanojoska, BlagojcePetrevski, IvonaShushak, “Structure of organized 
criminal groups originating from the Balkan Peninsula: Models of Trafficking in 
Human Beings Criminal Groups”, International Conference, pp.689-700, Zagreb, 2015, 
(https://bib.irb.hr/datoteka/763769.Zbornik_radova_Konferencije.pdf); 

The article analyses the organized crime groups which are operating on the Balkan Peninsula 
using violence. The interest is directed towards Albanian, Bulgarian and Serbian criminal 
groups, and the model of violence which is used by them during human trafficking process. 
Using comparative analysis, the author explains the differences between vertical and 
horizontal hierarchy, modus operandi, violence as instrumentum operandi and its fluctuation 
during several years. 

3. Blagojce Petrevski, Angelina Stanojoska, Ivona Shushak, “Situation in Balkan 
football: Clash between fans and football federations: An obstacle for prevention of 
sport violence”, “International Scientific Journal “Horizons” University 
“St.KlimentOhridski” - Bitola, Volume 18, series A: 35-44, 
2015,(http://www.uklo.edu.mk/filemanager/Horizonti/HORIZONS%20vol.XVIII%20Series
%20A.pdf);  

The article analyses violence on sport events as phenomenon which is not unknown at the 
Balkan Peninsula and in the last ten years is subject of legal regulation and sanctioning. The 
analysis is directed towards UEFA’s observation, copying laws from Western European 
countries and their unsuccessful implementation in practice. 

4. Angelina Stanojoska, Ivona Shushak,“Life in a Backpack: EU’s Asylum Policies 
and its impact on Macedonian Asylum Legislation”, Journal of Liberty and International 
Affairs, Vol.1 (2): 1-14, 2015 (e-jlia.com/papers/v2_3.pdf); 
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The article is analyzing the legislation and asylum system of the European Union, its 
implementation and the Dublin III changes. At the same time, Macedonian asylum legislation 
is also analyzed and its changes as the result of the influx in migratory movements through 
Balkan Route. 

5. BlagojcePetrevski, IvonaShushak, Angelina Stanojoska, “Preventive role of media 
in maintaining the level of security at sport events: The cases of Serbia - Albania, 
Galatasaray - Crvena Zvezda”, International Scientific Conference (Researching Security - 
Approaches, concepts and policies), Volume 2: 91-100, Ohrid, 
2015,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20II.pdf); 

The article underlines the importance of the media in preventing violence on sport events and 
their influence in causing clashes and violence during sport events. There is a necessity of 
objective reporting for successful prevention. Also, the authors are analyzing the EURO 2016 
qualification football match between Serbia and Albania in Belgrade and the Euro League 
Basketball game between Galatasaray and Red Star which took place in Instanbul.  

6. Angelina Stanojoska, IvonaShushak, BlagojcePetrevski, “On the path of smuggling 
of migrants’ business: Macedonian case”, International Scientific Conference (Researching 
Security - Approaches, concepts and policies), Volume 3: 149-161, 
Ohrid,2015,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20III.pdf)
; 

The article analyses illegal migration on the territory of the Republic of Macedonia, starting 
from 2015 which was the result of the Arab Spring, and the migrant and refugees’ movement 
using the Balkan Route travelling to the countries of the European Union. As a result of such 
situation the number of smuggling of migrants’ crimes has also increased, because of the need 
for e faster movement towards Western Europe. 

7. Angelina Stanojoska, “Women and organized crime: Myth or reality (current 
situation)”, Scientific Conference with International Participation (Countering Contemporary 
forms of Crime - Analysis of current situation, European standards and measures for 
improvement), Volume 2: 139-146, Tara, 
2015,(http://www.nst.org.rs/sites/default/files/docs/Tara_2015_Tom_2.pdf); 

The article underlines the women’s position in organized criminal groups, connecting it with 
women’s positions in society and their changes. It elaborates women’s roles in dominantly 
men’s criminal organizations and organized crime groups, and internal changes as result of 
women’s emancipation. 

8. Angelina Stanojoska, "Human Trafficking: Increasing Scrutiny." In Encyclopedia 
of Public Administration and Public Policy, 3rd Ed.; Bearfield, D.; Dubnick, M., Eds.; Taylor 
& Francis: New York, 2015, Vol. 3, pp. 1724-1728; 

The article explains control strategies for suppressing human trafficking in different social 
areas. Crime control, victims’ help, public policies, and using new instruments during police 
investigations.  

9. Angelina Stanojoska, “Lost Lives along border lines: Mobility, Crimmigration Law 
and Punishment”, Archibald Reiss Days, Belgrade, Volume 3: 141-149, 
2016,(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2016_Tom_3.pdf); 
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The article analyses migrants’ situation on the territory of the Republic of Macedonia during 
their movement using the Balkan Route. Conditions, capacities and resources of Macedonian 
state institutions, and the necessity of including the European Union in the managing process. 

10. Angelina Stanojoska, ““Deviant” states or deviant migrants: Between the 
discourse of “crimmigrants” and closed borders in times of refugees’ crisis”, 
International Scientific Conference (Contemporary Trends in Social Control of Crime), 
Volume 3: 187-195, Ohrid, 2016,(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20III.pdf); 

The article elaborates EU’s policies in solving present migrant crisis, the methods of 
migrants’ treatment, the member states’ opinion towards accepting or no, migrants on their 
territory. Also, the article analyses the term “crimmigrants” and its repeating in times of 
closing borders. 

11. Angelina Stanojoska, “Smuggling of migrants and the Balkan Route: Did we 
close the door?”, Scientific Conference with International Participation (European 
Integration: Justice, Freedom and Security), Volume 3: 237-247, Tara, 
2016,(http://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2016_Tom_3.pdf); 

The article analyses the migratory movements towards the European Union after the closing 
of the border, Great Britain’s and France’s policies, detention conditions in Greece, border 
fences in Hungary, Turkey – EU Agreement, possibilities for smuggling of migrants, 
organized crimes groups around state borders and increased possibilities to get to an 
agreement with smugglers.  

12. Angelina Stanojoska, Introduction for “Migrant and Refugee Crisis in Europe” 
(Special Issue of Journal of Liberty and International Affairs), Volume 1, Supp 1, Special 
Issue: 10-15, 2016,(e-jlia.com/papers/4_0.pdf); 

The article is an introduction in the Special Issue of the International Scientific Journal 
“Journal of Liberty and International Affairs” which explains the present situation with 
migratory movements in the Middle East, as a result of the war conflicts and Arab Spring, 
and the economic possibilities. The need for solution from member states, and the need for 
help for other states which are on migratory paths. And of course, the need for social 
inclusion of migrants in countries of destination. 

13. Angelina Stanojoska, “Inside or outside: Human Trafficking flows and changing 
dimensions (The case of the Republic of Macedonia)”, Journal of Eastern European 
Criminal Law, Vol.3 (1): 85-96, 2016; 

The article elaborates human trafficking situation in the Republic of Macedonia, in the period 
from 2002 until 2012, perpetrator’s and victim’s characteristics, changes in countries of 
origin, and modus operandi. Also, the paper contains a case study used to present as 
weaknesses of Macedonian legal system before signing and ratifying the Palermo Protocol for 
human trafficking. 

14. Angelina Stanojoska, Mirjana Ristovska, Julija Jurtoska “Out of sight, out of 
trouble?: Imprisonment as sanction in the Republic of Macedonia”, Balkan Social 
Science Review, vol.8 (8): 79-98, 
2016,(http://js.ugd.edu.mk/index.php/BSSR/article/view/1581/1402); 
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The article analyses the usage of different sanctions through the years and their dynamics. 
Using data from the State Statistical Office, the authors bring conclusions for prison 
dynamics, its often usage, and rehabilitation and resocialization possibilities. 

15. Blagojce Petrevski, Angelina Stanojoska, Ivona Shushak, “The Role of Macedonian 
Police in Modern Society: The Use of Force as a Legitimate and Legal Instrument”, 
Journal of Eastern European Criminal Law, Vol.3 (2): 70-77, 2016; 

The article elaborates the Law on Police provisions, mostly the force usage by police officers. 
Analyzing legal situations of force usage, but also possible situations of exceeding legal 
boundaries. Authors accent possible consequences and possible implementation of legislation 
from Western European countries. Also, what is really important is making police officers 
understand they must be responsible if they step over their legal power. 

16. Angelina Stanojoska, Elena Tilovska – Kechegi, Mirjana Ristovska,“In the 
Labyrinth of Pain there is no such thing as Selected Victims: The Evolution of 
Trafficking in Human Beings’ Definition”, Journal of Eastern European Criminal Law, 
Vol.3 (2): 31-40, 2016; 

The article analyses the evolution of making acceptable, from most, definition of human 
trafficking, using different theoretical angles and social system’s values. Complexity and 
dynamics of human trafficking, has made creating a definition even harder, which process 
resulted even Protocol of Palermo’s definition to be unacceptable for many countries. 

17. Angelina Stanojoska, Julija Jurtoska, Elena Tilovska – Kechegi, Mirjana 
Ristovska,“Lives in A Pocket: In The Labyrinth of Smuggling of Migrants Business 
Along the Balkan Route in Times оf “Closed Doors””, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Balkan Migrant Route: Between the Policy of Rights and 
Security”: 228-240, 2017; 

The article refers to smuggling of migrants as one of the crime types connected with human 
movement. The authors analyze the increase of south border crossings with the opening ofthe 
Balkan Route, but also the number of smuggling ofmigrants’ crimes before the possibility to 
stay 72 hours legally on the territory of the Republic of Macedonia, after closing of Balkan 
Route and EU – Turkey Agreement. 

18. Ivona Shushak, Angelina Stanojoska, Blagojce Petrevski,“Europe’s quiet Crisis: 
„Missing‟ Migrant Children”, International Scientific Conference (Security Concepts and 
Politics - New Generation of Risks and Threats), Ohrid, Volume 2: 219-225, 2017, 
(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2017.pdf); 

The article analyses the migration of unaccompanied minors in the period of the biggest 
migratory crisis towards the EU, but also the dangers of travelling without an adult 
companion. According to EUROSTAT more than 10 000 unaccompanied minors were 
trafficked by organized crime groups. Also, the article elaborated the directives from the area, 
and directs to challenges of public policy creators during child migration control. 

19. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“”Lethal” Ladies or “Desperate” Housewives: 
Agnew’s General Strain Theory and Violent Crimes Committed by Women”, Security 
Dialogues, Vol.8 (1): 4-13, 2017,(http://sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/vol8n1.pdf); 
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The article analyses violent crimes committed by women using Agnew’s General Strain 
Theory. 41 (forty-one) court cases from the area of the Basic Courts in Bitola and Prilep had 
been analyzed. The results had shown that strain is a result of domestic violence (between 
daughter in law and mother in law) or financial stress (women offenders are in most cases 
unemployed and financially dependent). 

20. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Modern Women or Poor Ladies: Female 
Criminality in the Republic of Macedonia”, Archibald Reiss Days, Volume 1: 89-
98,2017,(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2017_Tom_1.pdf); 

In the article, using data from State Statistical Office for female criminality between 2001 and 
2015, the authors analyze the most important phenomenological characteristics, as volume, 
dynamics and structure of female crime, connecting them with present social and cultural 
position of women in the Republic of Macedonia. 

21. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska, “Ladies or Criminals: Patterns of Female 
Criminality in the Republic of Macedonia”, International Journal of Criminal Justice 
Sciences, Volume 13, Issue 1: 147-163, 
2018,(http://www.ijcjs.com/pdfs/Stanojoska&JurtoskaVol13Issue1IJCJS.pdf); 

In the article, using data from State Statistical Office for female criminality between 1995 and 
2015, the authors analyze the most important phenomenological characteristics. Also, the 
article elaborates court cases of convicted female offenders for crimes committed in the area 
of Basic Courts in Bitola and Prilep. 

22. Milan Zarkovic, Angelina Stanojoska, Tanja Kesic,“Normative foundation for the 
incrimination of smuggling of migrants in the Criminal Codes of Republic of Serbia and 
Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, 
Volume 1: 113-124, 
2018,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf); 

The article comparatively analyses the legal solutions of smuggling of migrants in Republic 
of Serbia and Republic of Macedonia. Also, the authors analyze international documents, 
ratified by both countries, which show the necessity of incrimination of criminal activities in 
context of migration, their similarities and differences, but also deviations from obligations 
coming out of those documents. 

23. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Are Prisoner’s Rights Universal? 
Comparative Review of Penal Systems and Prisoners’ Rights in the USA, Nordic 
Countries and the Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development”, Volume 1: 158-168, 
2018.(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf); 

The article analyses penitentiary systems of USA, Nordic countries and Republic of 
Macedonia, underlining their different philosophy and resocialization’s importance as 
prison’s goal. It is focused to the level of respect of prisoners’ rights in those penitentiary 
systems. 

24. Angelina Stanojoska, IvonaShushak, BlagojcePetrevski,“Surrogacy and its legal 
aspects: Between Altruism and Commercialism”, Conference Proceedings of the 
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International Scientific Conference “Security System Reforms as precondition for Euro-
Atlantic Integrations”, volume 2: 265-272, 
2018,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2018.pdf); 

The article analyses the Law on biomedical assisted fertilization and compares it with those in 
other countries. Also, it gives an overview of the most important philosophical opinions for 
surrogacy, and possibilities for its use in criminal goals.  

25. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“MalitiaSuppletAetatem?: Sanctioning of 
Young Criminals in the Republic of Macedonia”, Conference Proceedings of the 
International Scientific Conference “Law – Traditions and Perspectives”: 606-616, Faculty of 
Law, Plovdiv, Bulgaria, 2018; 

Using statistical data from the State Statistical Office from 2004 until 2016, the authors 
analyze the sanctions used for convicted minors. Also, the Law on Juvenile Justice from 2010 
and the Law on Justice of Children from 2013 are analyzed. 

26. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Exploring The Patterns of Serial Murder: 
The Case of the Macedonian “Raskolnikov””, Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges of the Modern World”, 
Volume 1: 105-112, 2018, 
(pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol.1.pdf); 

The authors analyze the term of serial murder, its types and offender types, and the difference 
between serial and mass murder. Also, there is a case study of the case of so called 
“Raskolnikov”, convicted for murder for financial gain, although modus and instrumentum 
operandi are similar to those of a serial murder. 

27. Angelina Stanojoska, JulijaJurtoska,“Women in Prison: Bangkok Rules, 
Prisoner’s Rights and Macedonian Reality”, Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, Volume 1: 115-126, 2018, 
(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/ARCHIBALD_REISS_DAYS_Volume_I.pdf) 

Prisoner’s rights and successful resocialization and rehabilitation are important segments of 
penitentiary institutions’ functioning, but also an important question on the agenda of 
international organizations and democratic societies. The paper analyses UN Bangkok Rules, 
brought with Resolution 2010/16, and the situation in the only penitentiary institution for 
female offenders in the Republic of Macedonia. 

28. Mirjana Ristovska, Angelina Stanojoska, “The Application of the Principle of Fair 
Trial in The Republic of Macedonia: The Case of Smichkovski V Macedonia”, 
Conference Proceedings IBANESS 2018, pp.392-398, Ohrid, 
2018,(ibaness.org/conferences/ohrid_2018/ibaness_ohrid_proceedings_draft_9.pdf); 

The article analyses the importance of the rights guaranteed with article 6 from the ECHR. 
Using content analysis, normative and comparative method, and case study – Smickovski v 
the Republic of Macedonia, the authors make conclusions regarding the disadvantages of 
Macedonian legal system, and point to the necessity of analysis of judgments of Strasbourg 
Court against the Republic of Macedonia. 

29. Angelina Stanojoska, Julija Jurtoska,“When Asylum Is the Only Way Out: 
Macedonia’s Asylum Legislation Before and After the Refugee Crisis”, International 
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Scientific Journal “Security Dialogues”, Volume 9, Issue 2: 117-125, 
2018,(sd.fzf.ukim.edu.mk/pdf/vol9n2.pdf); 

The paper analyses the Law on asylum and temporary protection and its compatibility with 
Common European Asylum System. The authors conclude whether our asylum system is 
ready to answer to modern challenges of migratory movements, and how and whether 
structural capacities of the country are sufficient to guarantee basic necessities and the rights 
of potential asylum seekers. 

30. Angelina Stanojoska, Julija Jurtoska, “Feminist Pathways Perspective: A Case 
Study”, Conference Proceedings of the International Scientific Conference “Towards a Better 
Future: Democracy, EU Integration and Criminal Justice, Volume 1: 48-54, Bitola, 
2019,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.pdf
); 

The article analyses the feminist pathways theory which is very similar to life course theories 
and perspectives of developmental criminology. Using gender as focal point, this theory has 
concluded that developmental paths of women offenders are mostly connected with violence, 
poverty, and alcohol and drug abuse. The second part of the article is analyzing the pathway 
of a woman convicted for murder in the Republic of North Macedonia. 

31. Ilija Hristoski, Angelina Stanojoska, Mirjana Ristovska, Ilija Masalkovski,“Towards 
the Performance Analysis of the Macedonian Judiciary System”, Conference Proceedings 
of the International Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice, Volume 2: 145-159, Bitola, 
2019,(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_2_maj19.pdf
). 

The article is focused on making more efficient Macedonian courts by offering a predictive 
model based on DSPNs. The authors offer a model to analyze the work of Macedonian courts 
in connection to their life cycle. The offered model can be used as methodology for analyzing 
the AKMIS system performances.  

4.2. PARTICIPATION IN CONFERENCES AND TRAININGS AFTER BEING 
ELECTED AS AN ASSISTANT PROFESSOR (after 25.12.2014) 

1. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, 3 – 4 March, 2015, 
Belgrade, Republic of Serbia; 

2. International Scientific Conference „Countering Contemporary Forms of Crime – 
Analysis of the current situation, European Standards and measures for 
improvement”, 26 – 29 May, 2015, Tara, Republic of Serbia; 

3. Annual Conference of the European Society of Criminology “EUROCRIM 2015”, 2 – 
5 September, 2015, Porto, Portugal; 

4. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, 10 – 11 March, 2016, 
Belgrade, Republic of Serbia; 

5. International Scientific Conference “Contemporary Trends in Social Control of 
Crime”, 30 – 31 May, 2016, Ohrid, Republic of Macedonia; 

6. Gender Equality Forum, Friedrich Ebert Foundation, four weekends during 2016, 
Skopje, Republic of Macedonia; 

7. Internal Conference UKLO 21 – UIK, 29 – 30 September, 2017, Krusevo, Republic of 
Macedonia; 
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8. International Scientific Conference “Archibald Reiss Days”, 7 – 9 November, 2017, 
Belgrade, Republic of Serbia; 

9. Forum for cooperation of the University with managers for more attractive study 
programs, 27 April, 2018, Bitola, Republic of Macedonia; 

10. International Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, 11 – 12 May, 2018, Bitola, Republic of 
Macedonia; 

11. Annual Conference of the European Society of Criminology “EUROCRIM 2018”, 
29thAugust – 1stSeptember, 2018, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina; 

12. International Scientific Conference “Migrant and Refugee Crisis in Globalized World: 
Responsibilities and Responses”, 5 – 7 September, 2018, Ohrid, Republic of 
Macedonia; 

13. International Scientific Conference “Security, Political and Legal Challenges of 
Modern World”, 19 – 21 October, 2018, Bitola, Republic of North Macedonia; 

14. International Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice”, 10 – 12 May, 2019, Bitola, Republic of North 
Macedonia. 

4.3. AWARDS, ACADEMICVISITS AT FOREIGN UNIVERSITIES AND 
INSTITUTIONS, EDITORSHIP AND PEER REVEWING 

 The candidate Ass. Prof. Dr.scAngelina Stanojoska, has received a fellowship from 
the European Society of Criminology to attend and present at its annual conferences in 2015 
and 2018 (EUROCRIM 2015 and EUROCRIM 2018) held in Portugal and Bosnia and 
Hercegovina. 

 The candidate, this year, for the third time was awarded a fellowship to attend and 
present at the EUROCRIM 2019 which will be held in Ghent, Belgium (18 – 21 September, 
2019). 

 Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoskahas won an award from the “Best Paper 
Competition for Young Scholars” organized by the United Nations Office on Drugs and 
Crime (UNODC) and International Society of Criminology. The paper will be presented at 
the XIX World Congress on Criminology (INTERCRIM) that will be held from 27.10 until 
31.10.2019 in Doha, Qatar. 

 The candidate from the election as an assistant professor has been editor of 
international scientific journals and conference proceedings of international scientific 
conferences: 

 Associate Editor of the International Scientific Journal “Journal of Liberty and 
International Affairs”; 

 Guest Editor of the Special Issue “Migrant and Refugee Crisis in Europe” of the 
International Scientific Journal “Journal of Liberty and International Affairs” 
published in 2016; 

 Editor of the two volumes of the Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and 
Polycentric Development” (May, 2018) (with Assoc. Prof. Dr.sc Goran Ilik); 
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 Editor of the two volumes of the Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference“Security, Political and Legal Challenges of Modern World” 
(October, 2018) (with Prof. Dr.sc Svetlana Nikoloska); 

 Editor of the two volumes of the Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference“Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and 
Criminal Justice” (May, 2019) (with Assoc. Prof. Dr.sc Goran Ilik). 

The candidate after her election as an assistant professor, has been a peer reviewer for 
the international scientific journals: “European Journal of Criminology”, “International 
Journal of Criminal Justice Sciences”, “Journal of Liberty and International Affairs”, 
“Journal for Special Education and Rehabilitation”,and for the international scientific 
conferences organized by the Faculty of Law – Kicevo and the University “St. 
KlimentOhridski” – Bitola. 

 The candidate, Ass. Prof. Dr.scAngelina Stanojoska, after being elected as an assistant 
professor, has been on two academic visits: 

 Mobility in Erasmus Mundus Basileus Action V Program at Faculty of Law, Lund 
University, Kingdom of Sweden (13th January – 10th February, 2016); and 

 Postdoctoral visit at the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law, Criminology Department, Freiburg imBreisgau, Germany (16th 
May – 14th June, 2018). 

5. SPECIAL CONDITIONS FOR ELECTION IN TEACHING AND SCIENTIFIC 
TITLES 

 In the Regulation for the specific conditions and procedure for election into teaching 
and scientific, teaching and professional, scientific, teaching and associative titles at the 
University “St. KlimentOhridski” – Bitola (2018), three criteria for evaluating the candidate 
are predicted. 

TABLE FOR FULLFILLEMENT OF SPECIAL CONDITIONS 
FOR ELECTING IN TITLES 

FIRST CRITERIA 
Results from scientific and research work 

CONDITIONS X 
The candidate has been cited at least in one article (for election in an assistant professor),
two articles (for election in an associate professor), and three articles (for election in a full 
professor) from authors whose articles have been published in a referent scientific 
publication.The citations are proved with written proof – the articles where the authors 
has been cited or using web search engine for citing (Google Scholar Profile or 
something similar to it). 

X 

From all published articles in the last five years, the candidate has published an article in a 
journal or publication indexed in some of these bases: 
ЕBSCO,Emerald,Scopus,ThomsonReuters,WebofScience,JournalCitationReport,SCImagoJ
ournalRank(published articles must be noted in the University Repository 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

X 

Has published at least three additional articles in referent scientific publications from the 
expected number in the general conditions for election in the appropriate title. 

X 

Has accreditation for mentor at a third cycle of studies (no importance if in the last 5 years).  
Managed or has been part of or manages or is part of scientific and research project that is 
under way. 

X 
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Had a plenary or honorary presentation at an international meeting or was moderator of a 
panel at a scientific conference. 

X 

Has been or is a member of organizational or program committee of an international 
scientific conference or international scientific journal. 

X 

Has been a peer reviewer of at least one scientific or professional article. X 
Has been a peer reviewer of at least one textbook, textbook instrument, monography, 
workshops, collection of lessons etc. 

 

Has been a peer reviewer of project proposals and/or temporary and final reports of 
accepted projects. 

 

Has been a peer reviewer of proposals for national and international awards for 
scientificachievement. 

 

Is a member of national or international scientific organizations, societies, associations and 
institutions. 

X 

Realized or is in process of realization of postdoctoral studies abroad. X 
Was awarded with national or international award for scientific achievement in the wider 
scientific area of professional interest. 

 

Has published a textbook, monography, workshop book or collection of works in the 
scientific area in which is elected (as author or co-author)2

 

X 

Total number of fulfilled conditions from first criteria 10 
 

SECOND CRITERIA 
Results and experience in teaching activity and preparation of teaching and  

scientific and research young generation  
CONDITIONS X 

Has been or is teaching at another department at the University or other higher education 
institution in the country and abroad. 

 

Has been a member of assessment committees for electing other professors and/or teaching  
assistants 

X 

Has been or is teaching on second or third cycle studies. X 
Used a mobility at a foreign university or foreign higher education institution. X 
Has been or is teaching at a program in English language or proposed an English subject as a 
window of mobility. 

 

Gave a lecture at a foreign higher education institution (visiting, professional, honorary etc.) X 
Prepared digital resources (presentations, practical exercises, questions, quizzes, etc.) for 
students for at least one subject  and upload them at an online platform for online learning 
(Moodle etc.) or at the  web site of the department or the University. 

 

Has been a member in a committee for evaluation or defense of master, professional or PhD 
thesis. 

X 

Has been mentor or member of a committee for defense of graduation paper. X 
Has been teaching or is teaching a subject that is included for the first time in a study 
program. 

X 

Has been part of or is part of a working group for preparing an analysis for accreditation of a 
program of first, second or third cycle of studies. 

X 
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Has experience in higher education activity as: rector; vice-rector; dean/director; vice-
dean/vice-director; head of an internal organizational part/laboratory; member of the 
University council; member of a faculty or university commission; head of EKTS at the 
University/department; member of the Council of third cycle of studies; member of the 
Internal Evaluation Commission; member of the Interuniversity commission; member of the 
Council for accreditation and evaluation. 

X 

Has a positive grade of at least 3,5 from internal evaluations in the last 5 years.  X 

Total number of fulfilled conditions from the second criteria 10 

 

THIRD CRITERIA 
Professional and applied or professional and artistic activity  

CONDITIONS X 
Has been or is part of a working group/body for analysis, revision, project, professional 
analysis, expert evidence, architectural solution, strategy, regulation, statute, law etc.. 

X 

Has been present at workshops, seminars, courses, forums etc. from professional character 
organized by international or national institutions. 

X 

Has a certificate for professional expertize issued by relevant institution.  
Has been or is hired as an expert from international or national professional organization, 
institution or association. 

 

Is a (co)author of a book/monography from professional area/dictionary/encyclopedia. X 
Has been part of the organizing process of seminars/courses, workshops/summer school for 
the needs of commercial and noncommercial activities. 

 

Has been or is a member of national or international jury from the area he/she will be 
elected. 

 

Translated a book or part of book.  
Has been part of projecting, development or implementation of software or IKT solutions.   
Has been part of realization of project activities from projects financed by the EU, or other 
national or international funds. 

 

Has been part of promotional activities for the faculty. X 
Has been an editor of a dictionary or encyclopedia.  
Has registered patents/innovation’s which are accepted from the State Statistical Office.   
Has been a peer reviewer of a textbook for primary and secondary school.  
Has published professional opinion in national or international (journal,newspaper, collection 
of articles etc.); 

X 

Has been editing papers in English/Macedonian language.  
Has been part of laboratory or field researching and.  

Total number of fulfilled conditions from the third criteria 5 

 

     
 TOTAL NUMBER OF FULLFILLED CONDITIONS FROM ALL THREE 

CRITERIA
 25  

      

In accordance with article 16 from the Regulation for the specific conditions and 
procedure for election into teaching and scientific, teaching and professional, scientific, 
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teaching and associative titles at the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, for a 
candidate to be elected as an associate professor it is necessary he/she to fulfill at least four 
special conditions, three of which should be from the first two criteria. Ass. Prof. 
Dr.scAngelina Stanojoska from the special conditions prescribed by the Regulation for the 
specific conditions and procedure for election into teaching and scientific, teaching and 
professional, scientific, teaching and associative titles at the University “St. Kliment 
Ohridski” – Bitola, has fulfilled 25(twenty – five), namely from the first criteria - results from 
scientific and research work has fulfilled 10 (ten) conditions; from second criteria - results 
and experience in teaching activity and preparation of teaching and scientific and research 
young generation has fulfilled also 10 (ten) conditions; whereas from the third criteria - 
professional and applied or professional and artistic activity had fulfilled 5 (five) conditions. 

 For the fulfillment of the special conditions, the candidate has submitted appropriate 
documentation. 

6. CONCLUDING ASSESMENT (VALUATION) AND RECOMMENDATION  

 Based on the analysis of the educational, professional and social activity, also 
scientific, research and applicative activity, participation at international scientific 
conferences, academic visits, the Committee concludes that the candidate has shown 
continued, serious and fruitful attitude towards the development of this profession, giving 
important contribution in the areas she is being elected in. Also, concludes that the candidate, 
Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoskafulfills the general conditions from article 166, 
paragraph 2 from the Law on High Education (Official Gazette 82/2018) and special 
conditions from the Regulation for the specific conditions and procedure for election into 
teaching and scientific, teaching and professional, scientific, teaching and associative titles at 
the University “St. KlimentOhridski” – Bitola (2018) for election as an associate professor. 

 In relation to the educational activity of the candidate, the Committee concludes that 
Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoskastands out with exceptionalresponsibility, professional 
and dedicated fulfillment of her obligations, always with principled, proper and objective 
communication to students, which is acknowledged with positive results from the internal 
evaluation. The candidate has been mentor to many graduation papers and master theses, also 
member to assessment committees, which directs to her contribution in qualifying students 
and younger colleagues at the Faculty of Law – Kicevo. Also, her dedication once again is 
proved through the formation and work in the Moot court club “Titus Flavius Orestes” in 
which young law students can practically learn for the European Convention on Human 
Rights and Freedoms and the work of the European Court of Human Rights in Strasbourg.  

  In relation to her professional and social activity, Ass. Prof. Dr.sc Angelina 
Stanojoskaas a member of national and international associations, is actively included and is 
in contact with new information in the areas she is being elected in. As a member in 
commissions and organs at the Faculty of Law – Kicevo, the candidate is actively included in 
its everyday work, helping in building better working conditions. First of all, we would 
mention her work as a Head of the Center for scientific research from where the candidate is 
completely included in the creation and organizational process of international scientific 
conferences in organization of the Faculty of Law – Kicevo, in this way confirming her 
organizational and managerial capabilities. Also, the candidate, beside regular lectures, 
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presented at a number of forums and other events, showing that she shares her knowledge and 
opinion for social problems and challenges. 

 Scientific, professional, research and applicative activity of the candidate, Ass. 
Prof. Dr.scAngelina Stanojoska, shows that she has serious interdisciplinary writing opus, 
which can be concluded by many published scientific papers in referent international 
scientific journals and international scientific publications indexed in international bases, and 
cited by a number of foreign authors. The candidate is author of a textbook (script) 
“Criminology”, also a Chapter in a book which is a publication of a known and respected 
European publisher (Brill Njihoff). We must underline her academic visits at the Lund 
University that is in the first 100 (one hundred) universities by the ranking of QS Ranking 
2020, Times Higher Education (THE) World University Rankings 2019 and U.S. News Best 
Global Universities Rankings 2019, and between 101 – 150 place according to the ranking by 
Shanghai Jiao Tong University’s Academic Ranking of World Universities (ARWU 2019); 
and at the Max Planck Institute in Freiburg imBreisgau that is part from Max Planck Society. 
Furthermore, we underline her work as peer reviewer for international scientific journals and 
international scientific conferences, and her work as editor of international scientific journals 
(special issues) and of conference proceedings of international scientific conferences. 

 On the basis of everything previously mentioned, the Committee concludes that the 
candidate stands out at every field of scientific and research activity, creative activity, wide 
social activity, especially in the area of lectures and participations in forums, contributing in 
raising public awareness for security, especially criminological and criminalistics problems. 
Also, her scientific and research contribution is not directed only towards perception of real 
situations, but also towards activities for prevention, especially of criminological and 
criminalistics problems which are a part of every society, especially those of transition. There 
is an important activity in her high level of professionalism in educating students during 
regular lectures, but also with additional activities connected to forum presentations and moot 
court clubs at the Faculty of Law. 

 The Assessment Committee has an extraordinary honor and pleasure to write a Report 
for such a remarkable candidate and with it to propose to the Faculty Council at the Faculty of 
Law – Kicevo, University “St. KlimentOhridski” – Bitola to accept this Report and to elect 
Ass. Prof. Dr.sc Angelina Stanojoska in the title ASSOCIATE PROFESSOR in the 
scientific areas “Criminology” (51603) and “General Criminalistic Theory” (51600). 

 

       Assessment Committee 

1. Prof. Dr.sc Oliver Bacanovic, President 

_______________________________________________ 

2. Assoc. Prof. Dr.sc. Darko Dimovski, Member 

_______________________________________________ 

3. Prof. Dr.sc Svetlana Nikoloska, Member 

_______________________________________________ 



159 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН СОРАБОТНИК-АСИСТЕНТ НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ- КИЧЕВО НА 
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА 

 

Врз основа на член 114 став 4 точка 7, а во врска со член 172 став 1, 2, 3, 4 и 6, член 
173, член 164, член 165, член 170 и член 219 од Законот за високо образование ( „ Службен 
весник на РМ“ бр.82/218) 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 Правен 
факултет – Кичево на седницата одржана на ден 26.06.2019 година, донесе одлука бр. 02-370/4 
за формирање на Рецензентската комисија за избор на Соработник – Асистент на Правен 
факултет – Кичево, од научната област: Финансиско право (50812) – 1 извршител за време 
од 3 (три) години, во следниот состав: 

1. Проф. д-р Благој Ѓоргиевски – Претседател; 
2. Вон. Проф. д-р Саша Дукоски – член; 
3. Вон. Проф. д-р Елизабета Тошева – член. 

 
Врз основа на доставените документи по објавен Конкурс за избор на Соработник-

Асистент од научната област „ Финансиско право“ објавен на ден 06.06.2019 год. во дневните 
весници „Нова Македонија“ и „Лајм“  од страна на Правен факултет – Кичево, Рецензентската 
комисија констатира дека на истиот се пријавил само 1 (еден) кандидат м-р Ѓорѓи Петрески. 
 

1. Биографски податоци и професионален развој 
 

Кандидатот е роден 10.07.1986 г. во Битола, Р.С. Македонија. Основно и средно 
образование завршил во Кичево.  Во 2005 год. се запишува на прв циклус на студии на 
Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ , Правен факултет „ Јустинијан Први“-Скопје. 

По успешното негово завршување во 2008 г. се запишува на втор циклус на студии на 
истоимениот факултет на отсекот: Финансии и Финансиско право, со што, во 2012 год. се 
стекнува со титулата Магистер на правни науки. 

Од 2011 год. на Правниот факултет- Кичево е ангажиран како демонстратор по предметите: 
Меѓународно трговско право; Трговско право;Стечај и стечајна постапка.  

Од 2013 год. склучува Договор за вработување на Правниот факултет – Кичево во 
соработничко звање – помлад асистент по предметот финансиско право, јавни финансии и 
трговско право. Воедно, држел вежби и по научните области: облигационо право; применета 
економија и основи на економија. 

Во почетокот на 2014 год. се запишува на докторски студии на Државниот Универзитет во 
Ниш,  Правен факултет- Ниш на правно-економскиот модул. 
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2. Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот  

М-р Ѓорѓи Петрески има објавено повеќе научни и стручни трудови во 
меѓународни списанија и зборници каде, главно, третира проблематика од правно-
финансиски карактер. 

a. Ѓорѓи Петрески и Александар Јосимовски: „Злоупотреба на платежни 
картички“, Годишен Зборник 2015 г., Универзитет „ Гоце Делчев“ – Штип, 
Правен факултет. 

b. Ѓорѓи Петрески, Лазе Јакимоски: „Провизии при трансакции со платежни 
картички“, Годишен Зборник 2013/14, Универзитет „ Гоце Делчев“ – Штип, 
Правен факултет-Штип. 

c. Gjorgi Petreski, Laze Jakimoski: “ Tax evasion as chronical problem of 
conemporary economies” International Journal, Insitut of knowledge management – 
KNOWLADGE, scientific Papers Vol. 13.3 Skopje 2016 

d. Laze Jakimoski, Gjorgi Petreski, Goce Veleski: “ Calculating necessary part, return 
of gifts and calculation of income tax of legacy and gift”, International Journal, 
Insitut of knowledge management – KNOWLADGE, scientific Papers Vol. 11/2, 
Skopje 2015 

e. Gjorgi Petreski, Dushko Simjanoski: “ Financing of health and pensions and 
disability insurance in Macedonia”, International Journal, Insitut of knowledge 
management – KNOWLADGE, scientific Papers Vol. 8/1, Skopje 2015 

f. Liljana Jonoski, Gjorgi Petreski, Laze Jakimoski: “ Corporate governance – 
challenge for the companies inn the Republic of Macedonia”, International Journal, 
Insitut of knowledge management – KNOWLADGE, scientific Papers Vol. 4, Skopje 
2014 

g. Лазе Јакимоски, Ѓорѓи Петрески: „ Јавниот интерес, општествените вредности 
и државното управување“, БАС Институт за менаџмент, Бизнис Академија 
Смилевски – БАС, Скопје Београдска Пословна школа, Београд, Србија, 
Зборник на трудови во третата меѓународна научна конференција : „  
Современите менаџерски предизвици и организациските науки“, со предметен 
фокус: „ Стратегиски фокусирана организација и одржлива компаниска 
конкурентност“, Битола 2015 

Кандидадот се задржува на современи  прашања како што е впрочем платниот систем и 
современите информатички технологии кои уште на почетокот на својот развој претставуваат 
нова етапа на развој на платниот промет, но дека предизвикуваат драстични промени во 
општествениот и финансискиот живот. Тоа од своја страна значи дека класичните видови на 
криминал се интегрираат кон новите појавни видови на високософистициран криминал, што 
преставува фокус на неговото истражување. 

Понатаму апликантот се интересира и за даночната евазија во современите економии 
која се манифестира во форма на даночно затајување и даночно избегнување. Современите 
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даночни администрации соочувајќи се со феноменот на даночната евазија превземаат 
најразновидни превентивни и репресивни мерки за сузбивање на штетните ефекти врз 
финансиското работење на државата. 

Фокус на неговиот интерес се и прашањата поврзани со билатерални и мултилатерални 
договори помеѓу банките-членки на одредена мрежа. Во таа смисла тој истакнува дека 
провизијата на порамнување е главна компоненета во провизијата на трговците а нејзиниот 
износ се утврдува со. Договорите со кои се утврдува постоењето и висината на оваа провизија 
предизвикуваат бројни дебати во стручната и научната дејност 

Понатаму, вниманието му го окупираат и проблемите на доброто корпоративно 
управување во денешно време кое се смета за основен предуслов за создавање на атрктивна 
инвестициона клима, која се карактеризира со конкурентски орентирани компании и ефикасни 
финансиски пазари. Во таа смисла, корпоративното управување се третира како комплексен 
процес и предизвик за целокупниот правен и економски систем на една држава имајќи ги во 
предвид моделите на корпортивното управување развиени во светот. 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Врз основа на поднесената документација од почетокот на кариерата до денот на 

пријавата на кандидатот м-р Ѓорѓи Петрески која е од важност за избор на Соработник – 
Асистент на научната област Финансиско право (50812),  рецензентската комисија позитивно 
ги вреднуваше вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот. 

Бидејќи се исполнети општите и посебните услови за избор во соодветното звање, 
содржани во Законот за високо образование и  Правилникот за единствените критериуми и 
постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Рецензентската комисија за избор на 
Соработник – Асистент на научната област Финансиско право (50812) има посебна чест и 
задоволство да му предложи на Наставно-научниот совет на Правен факултет – Кичево, 
кандидатот м-р Ѓорѓи Петрески да се избере во звањето Соработник – Асистент во научната 
област Финансиско право (50812) . 
 

 

 

Рецензентска комисија, 

 

1. Проф. д-р Благој Ѓоргиевски – претседател 

 

2. Вон.проф. д-р Саша Дукоски – член 

 

3. Вон.проф. д-р Елизабета Тошева – член 
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Р Е Ф ЕР А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ 
ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40702- ЕМБРИОЛОГИЈА, 40704- 

ХИСТОЛОГИЈА И 40734 - ДРУГО НА ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ 
ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ - 

БИТОЛА 

 
Врз основа на чл.165,  166,  172,  173  од  Законот  за  високото  образование  (Сл. 

весник 82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 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, а во врска со 

објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 05.07.2019 година, за 

избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: Ембриологија 

(40702), Хистологија (40704) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет во Битола, со 

одлука бр.02257/3 од 26.08.2019 година, Наставно-научниот совет формира Рецензентска 

комисија во состав: 

 
Проф. д-р Гордана Ушќебрка, редовен професор - Департмант за ветеринарна 

медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад – Претседател; 

Проф. д-р Слободан Стојановиќ, вонреден професор - Департмант за ветеринарна 

медицина, Земјоделски факултет во Нови Сад – член; 

Проф. д-р Љупче Кочоски, редовен професор - Факултет за биотехнички науки во 

Битола – член. 

По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, Комисијата го 

доставува следниов: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 05.07.2019  

година, за избор на наставник во сите наставно – научни звања од научните области: 

Ембриологија (40702), Хистологија (40704) и Друго (40734) на Ветеринарниот факултет 

во Битола, во предвидениот рок се пријави само кандидатката д-р Наташа Пејчиновска, 

ДВМ. 
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Биографски податоци за кандидатката, д-р Наташа Пејчиновска 
 

Кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е родена на 02.04.1976 година во Битола, Р. 

Македонија. Средно образование завршила во СЗУ “Кузман Шапкарев“ во Битола, насока 

ветеринарен техничар. Со високо образование се стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје, на Факултетот за ветеринарна медицина, каде дипломирала во 2007 

година со просечен успех од 8,00. 

Во учебната 2010/2011 година се запишала на трет циклус – интегрирани докторски 

студии на Департманот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет во Нови Сад 

Р. Србија. Студиите ги завршила со просечен успех 10,00. Докторската дисертација под 

наслов „Хистолошки одлики на желудечната слузокожа на свињи во различни услови на 

одгледување” ја пријавила на 03.06.2015 година на Земјоделскиот факултет во Нови Сад и 

успешно ја одбранила на 21.09.2018 година, пред Комисија во состав: проф. д-р Гордана 

Ушќебрка, редовен професор на Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот 

факултет во Нови Сад, Р. Србија, проф. д-р. Душан Лалошевиќ, редовен професор на 

Медицинскиот факултет во Нови Сад, Р. Србија, проф. д-р. Сенад Прашовиќ, редовен 

професор на Ветеринарниот факултет во Сараево, Р. БиХ и проф. д-р. Весна Лалошевиќ, 

редовен професор на Департмантот за ветеринарна медицина на Земјоделскиот факултет 

во Нови Сад, Р. Србија. Со тоа се стекнала со научното звање: доктор по медицински 

науки – ветеринарна медицина. Од 2009 до 2012 година е вработена на Ветеринарниот 

факултет- Битола, како помлад асистент, во областите 40702 - Ембриологија и 40704 – 

Хистологија, а од академската 2012/13 година до денес е асистент на Ветеринарниот 

факултет- Битола, во претходно наведените области. Во 2013 година е назначена за 

заменик раководител на Лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања во 

Центарот за научно-истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарниот факултет- 

Битола. 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик. Има познавање и способност за 

работа со компјутер (Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel, Power 

Point). 
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Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 

и научно-истражувачки подмладок 

 
Во рамките на наставно-образовната дејност на Ветеринарниот факултет при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски”-Битола, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска 

изведува вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската 

програма ветеринарна медицина по предметите Хистологија со ембриологија 1 и 

Хистологија со ембриологија 2. Според резултатите од извештајот за еваулација на 

асистентите вработени на Ветеринарен факултет-Битола, извршена од страна на 

студентите во 2015 година, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е позитивно оценета со 

просечна оцена 4.80. 

 
Резултати од научно-истражувачка работа 

 
 

Кандидатката д-р Наташа Пејчиновска е автор или коавтор на 9 рецензирани научни 

трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни 

публикации (дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од 

следниве бази: Ebsco, Scopus, Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во 

последните 5 години, кандидатката е автор или коавтор на 6 научни публикации, објавени 

во референтни публикации односно индексирани меѓународни списанија. 

Објавени трудови пред изборот во звање доцент 

1. Jankovski, V., Trpchevski, T., Stefanovski, G., Cilev, G., Pejchinovska, Natasha, 

Zdraveski, I.: Intracytoplasmatic sperm injection (ICSI): Method and application in 

human and veterinary reproduction, Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 16, Suppl. 

1, 89-94, Stara Zagora, Bulgaria 2013. 

2. Jankovski, V.,Ilievski, P., Kakurinov, V., Cilev, G., Pejcinovska, Natasha: Soft drinking 

water and urolithiasis, Journal of hygienic engineering and design, Skopje 2011, 340 – 

342, World Congress on Hygienic Engineering and Design 2011, Ohrid,Macedonia, 22 – 

24 September, 2011. 

3. Богданова Попов, Б., Продановска Стојчевска, В., Карапетковска Христова, В., 

Ристевски, М., Додовски, П., Пејчиновска, Н., Караболовски Н.: “Липидниот 
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статус кај пациенти со кардиоваскуларни заболувања во општина Битола“ , Прв 

конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници 22-25 Април, 

2010. 

Објавени трудови од последниот избор во соработник-асистент до денес 

Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 

(со импакт фактор): 

1. Pejčinovska, N., Lalošević, D., Lalošević, V., Čapo, I. & Potkonjak, A.: Correlation 

between Different Helicobacter Morphotypes and Histological Changes in Pig Gastric 

Mucosa. Acta Scientiae Veterinariae. 46:1578, pp. 1-7, 2018. 

Публикации во референтно научно/стручно списание со меѓународен уредувачки 

одбор: 

1. Dameski, P., Karabolovski, N., Dodovski, P., Ristevski, M., Avramov, A., Zdraveski, I., 

Pejcinovska, N., Hristovska, T.: Management of canine transmissible venereal tumor, 

retrospective study of five cases, Horisons series B, Vol. 5, pp. 7-16, 2018. 

2. Pejchinovska, N., Lalosevic D., Karabolovski, N., Dodovski, P., Avramov A., Zdraveski, 

I.. Dameski, P.: Identification of Helicobacter spp. in gastric mucosa of conventionally 

breeding pigs. Horisons series B, Vol. 4, pp. 39-50, 2017. 

3. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Dameski, P., Dodovski, P.,Zdraveski, I., 

Stojanovski, S.: Feline mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. 

Horisons series B, Vol. 3, pp. 61-68, 2017. 

4. Karabolovski, N., Pejchinovska, N., Shoklarovska C., Dodovski, P., Dameski P. Canine 

mammary tumors, prevalence and patho-histological classification. Horisons series B, 

Vol. 2, pp. 41-49, 2015. 

5. Stojanovski, S., Gacovski, Z.,Gocheva, B., Chipeva, V. Karabolovski, N., Pejchinovska, 

N.: Study of the proteolytic activity of strains isolated from homemade bulgarian yogurt. 

Animal studies & Veterinary medicine online Science & Technology Vol. V(5), 108-112, 

2015. 
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Стручно-применувачка дејност и проектни активности 
 
 

Д-р  Наташа  Пејчиновска учествувала на бројни обуки, како и во научно- 

истражувачки и апликативни проекти, од кои позначајни се: 

 "Protection of Autochtonous population of Pelagonia Sheep breed in the cross border 

area – acronym: PAPESHE", 2016 – present (меѓународен научно-истражувачки 

проект финансиран од ЕУ); 

 Уверение за усовршување на семинар за стандард MKC EN ISO/IEC 17025:2006 

– Феникс , Скопје; 2013; 

 Уверение за усовршување на семинар за “Интерен проверувач” за практична 

проверка на стандардот ISO 17025:2006 според барањата на стандардот ISO 

19011:2011 – Феникс , Скопје; 2014; 

 Сертификат за спроведена обука за работа со апарат Huma Reader HS; 2015. 

 Сертификат за спроведена обука за методата "Реакција на врзување на 

комплементот-РВК" (CFT) при Националниот дијагностички научно- 

истражувачки ветеринарно-медицински институт "Проф. д-р Г. Павлов"- Софија 

Р. Бугарија; 2016. 

Покрај учеството во наведените обуки и научно-истражувачки и апликативни 

проекти, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска ги има(ла) и следниве ангажмани  

и членства: 

 Заменик-раководител на Лабораторијата за серолошки и имунолошки 

испитувања во Центарот за научно-истражувачка и апликативна дејност на 

Ветеринарниот факултет- Битола, јуни 2013 год. – денес; 

 Член на работната група за подготовка, изработка и спроведување на 

процедури на стандардни оперативни постапки во процесот на акредитација 

на Лабораторијата за серолошки и имунолошки испитувања во Центарот за 

научно-истражувачка и апликативна дејност на Ветеринарниот факултет- 

Битола (2013-2016 год.); 

 Член на комисија за самоевалуација на Ветеринарен факултет- Битола во 

академската 2010/2011 година; 
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 Заменик-член на уписната комисија на Ветеринарен факултет- Битола во 

академската 2018/2019 година. 

Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени со Законот за високо 

образование, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска исто така ги исполнува и посебните 

услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 

наставно-научни, наставно-стручни, научни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 11 услови од 

наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови (со 

Правилникот се предвидени најмалку 2 од било кој критериум од Анекс 1). 

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација и 

истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор 

во звања. 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка 

работа 
УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна 
школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови 
се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува 
преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу 
web 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank 
(објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот 
репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 

X 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации 
од предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 
години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува 
во научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
X 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор 
на меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 
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Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  

Член е во 
институци
и 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или  

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава 

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 
област за која се избира (како автор или во коавторство)2

 

 

вкупно исполнети услови од прв 
критериум 

 
2 

 
 
 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок 
УСЛО

ВИ 
X 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  

Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
 странска високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на 
мобилност 

 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите 
за 
најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 
програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
прграма на прв, втор или трет циклус студии 

 
X 
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Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона 
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет 
на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; 
член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

 
 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

X 

вкупно исполнети услови од втор 
критериум 

3 

 
 
 
 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-

уметничка дејност 
УСЛО

ВИ 
X 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 

 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни 
институции 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден 
од релевантна институција 

X 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија  

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се 
избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ 
или други домашни или странски фондови 

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрира
л 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индус
т 
риска 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или 
пошироката област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски 
публикации (списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
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Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење 
наменети за стопанството 

X 

вкупно исполнети услови од 
трет критериум 

6 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ 
КРИТЕРИУМ 

 
 
11 

 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на целокупната доставена документација за резултатите од научно- 

истражувачката, наставната и стручно-применувачката активност на д-р Наташа 

Пејчиновска, Комисијата констатира дека кандидатката покажува континуиран и сериозен 

однос кон развојот на професијата, давајќи значаен придонес во областите во кои се 

избира. 

Анализирајќи ја научно-истражувачката работа на кандидатката, Комисијата 

констатира дека таа е автор или коавтор на рецензирани научни трудови објавени во 

референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации 

индексирани во меѓународни бази. Врз база на резултатите од наставно-образовната 

дејност на кандидатката, Комисијата оценува дека таа совесно и одговорно ги извршува 

своите работни задачи и на лесен и разбирлив начин го пренесува своето знаење на 

студентите. Покрај горенаведените активности, важно е да се нагласи и определбата на 

кандидатката за перманентно професионално и стручно усовршување и надоградување, за 

што сведочат реализираните обуки и учеството во меѓународни истражувачки и 

апликативни проекти. 

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката до денот 

на пријавување на конкурсот, Комисијата заклучи дека д-р Наташа Пејчиновска поседува 

научни и стручни квалитети и ги исполнува општите услови предвидени со Законот за 

високото образование (Сл. весник 82/18) и посебните услови од критериумите за за избор 

на нставник во звање доцент предвидени со Правилникот за посебните Услови и 

постапката за избор во наставно научни, наставно-стручни, научни, наставни и 

соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
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Според гореизнесеното, Рецензентската комисија едногласно му предлага на Наставно- 

научниот совет на Ветеринарниот факултет Битола, кандидатката д-р Наташа Пејчиновска, да 

биде избрана во научно звање ДОЦЕНТ во научните области Ембриологија (40702), 

Хистологија (40704) и Друго (40734). 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 

1. Проф. д-р Гордана Ушќебрка - Претседател, с.р 

Департмант за ветеринарна медицина 

Земјоделски факултет - Нови Сад 

Универзитет во Нови Сад 

 
 
 

 
 

2. Проф. д-р Слободан Стојановиќ – член, с.р 

Департмант за ветеринарна медицина 

Земјоделски факултет - Нови Сад 

Универзитет во Нови Сад 

 
 
 

 
 

3. Проф. д-р Љупче Кочоски – член, с.р 

Факултет за биотехнички науки - Битола 

Универзитет „Св. Климент Охридски”- Битола 
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РЕФЕРАТ 
 
 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ОД НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ:  ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА (40715) И ДРУГО (40734) НА 

ВЕТЕРИНАРНИОТ ФАКУЛТЕТ  ВО БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ 
ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА 

 
Врз   основа   на   чл.165,   166,   172,   173   од   Законот   за   високото   образование (Сл. весник 
82/18) и членовите 14, 15, 29, 30, 31 и 32 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,  а  во  врска  со     објавениот   Конкурс     во 
весниците   “Нова   Македонија”,   и   “Коха”од   05.07.2019 година, за избор на наставник во сите 
наставно  –  научни  звања  од  научните  области:  40715-  Фармакологија  и  токсикологија,  40734  
- Друго,  Ветеринарниот  факултет  во  Битола,  со    одлука    бр.  02257/4  донесена  на  26.05.2019, 
Наставно научниот совет формира  Рецезентска комисија во состав: 

 
1.      Проф.    д-р  Драгица  Стојановиќ,  редовен  професор  –  претседател,  Департмант  

за ветеринарна медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад , 

2.    Проф.      д-р      Марко Цинцовиќ,   вонреден      професор      -      член, Департмант 
за ветеринарна медицина, Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови Сад; 

3.     Проф.   д-р  Зорана Ковачевиќ, доцент – член, Департмант за ветеринарна медицина, 
Земјоделски факултет Нови Сад, Универзитет во Нови 
Сад; 

По    разгледувањето    на    пристигнатите    материјали    по    објавениот    конкурс, Kомисијата го 
поднесува следниов: 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
 
На  распишаниот  конкурс    во  дневниот  весник  “Нова    Македонија”   и   “Коха”  од    
05.07.2019 година  за  избор  во  наставно  звање  од  областа  на  Фармакологија  и  
токсикологија  (40715) и друго (40734)  на  Ветеринарниот  факутет  во  Битола,  во  
предвидениот  рок  се  пријави     само  1 кандидат и тоа: 

 
1.    Др. Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, асистент на Ветеринарниот 

факултет-Битола 
 

 
Биографски податоци 

 
Кандидатот   д-р   Талија   Христовска,   Доктор   по   ветеринарна   медицина   ДВМ,   родена   
на 
18.11.1986 година во Битола 

 
➢  2005 завршува средно образование  во СОУ ”Јосип Броз Тито” Битола со одличен успех 

➢  2011  дипломира  на     Уницерзитетот  Св.  Кирил  и  Методиј  во  Скопје  на  Факултетот  

за ветеринарна медицина  со просек 8.91 

➢  2012 запишува докторски студии на универзитетот Нови Сад, Земјоделски Факултет- отсек 

ветеринарна медицина, Р.Србија
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➢  2017 година успешно ја брани својата докторска дисертација со наслов “Uticaj niacina   na 

lipidni profil I metabolicku adaptaciju krava u ranoj laktaciji ”  докторските студии ги завршува 
со  просек  10.00.  Со  тоа  се  стекнала  со  научното  звање:  доктор  по  медицински  
науки- ветеринарна медицина. 

➢  Одлично познава еден од светските јазици (англиски) 

➢  Познавање на работа со компјутери (Microsoft Office, Internet); 

➢  Работно искуство: 

Од 2012 година до денес е вработен на Ветеринарниот факултет во Битола како асистент во 
научното поле Ветеринарна медицина за научната област Фармакологија и токсикологија 

 
I.           Наставно - образовна дејност 

 
Во   рамките   на   наставно-образовната   дејност   на   Ветеринарниот   факултет   при 

Универзитетот  „Св.  Климент  Охридски”-Битола,  кандидатката  д-р  Талија  Христовска    
изведува вежби на интегрираниот прв циклус на додипломски студии од студиската програма 
ветеринарна медицина  по  предметите  Фармакологија  и  токсиколоигија  1  и  Фармакологија  и  
токсикологија  2. Според   резултатите   од   извештајот   за   еваулација   на   асистентите   
вработени   на   Ветеринарен факултет-Битола,  извршена  од  страна  на  студентите     во  2017  
година,  кандидатката  д-р  Талија Христовска е позитивно оценета со просечна оцена 4.38. 

 
II.Научно-истражувачка дејност на кандидатот 

 

 
1.    Учество во научно истражувачки проекти 

➢  Проект  "Protection  of Autochtonous  population  of  Pelagonia  Sheep  breed  in  the  

cross border area – acronym: PAPESHE" 2016 – тековно 
 

 
2.     Објавени  трудови 

 
Во својот работен век има објавено повеќе научни и стручни трудови како прв автор и како 

коавтор. 
 
Публикации во научни списанија со импакт фактор; 

1.    Djokovič  R.,  Cincovič  M.,  Branislava  B.,  Toholj  B.,  Davidov  I.,Hristovska  
T.:Relationship between Blood Metabolic Hormones, Metabolites and Energy Balancein 
Simmental Dairy Cows during Peripartal period and Lactation ,Pakistan  Veterinary Journal.  
35(2) : 163-167, 2015. 

2.    HristovskaT., Cincović M., Stojanović D., Belić B., Kovačević Z., Jezdimirović M.:Influence of 
Niacin Supplementation on the Metabolic Parameters and Lipolysis in Dairy Cows During Early 
Lactation: Kafkas Univ Vet Fak Derg 23 (5):773-778, 2017. 

3.    Hristovska  T.,  Cncović  M.,  Belić  B.,  Stojanović  D.,  Jezdimirović  M.,  Đoković  R.,Toholj  
B. 

Effects  of  niacin     supplementation  on  the  insulin  resistance     in  Holstein  cows  during  
early lactation; Acta Vet Brno. 86:231-238,2017. 

 
Останати публикации 

1.    Cincovič R.M., Belič B., Đokovič R., Toholj B., Hristovska T., Delič B., Došenovič M.: Insulin 
resistance  in  cows  during  dry  period  and  early  lactation,  Contemporary  agroculture, Vol  3,  
No 
1-2, 98-105;2014.
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2.    Toholj  B.,     Cincović  M.,       Trojačanec  P.,  ,Ristevsk  M.,  Stevančević     M.,  Hristovska  
T., Ultrasound  Determination  of  Body  Condition  of  Dairy  Cows,      5th   Internacional  
Scientific Meeting Days of veterinary medicine 2014. 

3.    Cincovič   R.M.,   Đokovič R., Belič B., Stevančecič M.,   Toholj B., Božič A., Hristovska T.; 
Relationship  between  endocrine  profile,  energy  balance  and  milk  yield  in  dairy  cows  
during lactation, Proceedings of the International Symposium on Animal Science, 2014 

4.    Belić  B.,  Grubac  S.,  Cincović  M.,  Plavša  N.,  Popović-Vranješ  A.,  Pejanović  R.,  Delic  B., 
Hristovska T.: Uticaj metaboličkog I endokrinog statusa na proizvodnju mleka kod krava u ranoj 
lakzaciji, Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, Vol. 38, No 1, pp. 172-180, 2014 

5.    Cincović  M.,  Belić  B.,  Hristovska  T.,  Stojanović  D.,  Kovačević  Z.:  Процена  
метаболичког статуса  крава  у  раној  лактацији  екстракцијом  података  из  метаболичког,  
ендокриног  и хематолошког профила крава-рационална дијагностика. Veterinarski zurnal 
R.Srpske, broj 2, 
2014. 

6.    Cincović  M.,  Djokovic  R.,  Belić  B.,  Stevančević  M.,  Toholj  B.,  Božić  A.,  Hristovska  T.: 
Relationship  between  endocrine  profile,  energy  balance  and  milk  yield  in  dairy  cows  
during lactation, Proceedings of the International Symposium on Animal Science 2014. 

7.    Cincović M., Hristovska T., Belić B., Đoković R.,Kovačević Z.,   Petrović M., Došenović M., 
Delič   B.:   Influence   of   niacin   on   lipid   metabolism   in   dairy   cows   during   early   
lactation. Contemporary agriculture, Vol. 64, No. 1 - 2, p.119, 2015 . 

8.    Cincovic M., Belic B., Stevancevic M., Toholj B., Starcic J., Smolec O., Petrovic M., Hristovska 
T., Referentni opseg vrednosti ideksa insulinske senzitivnosti kod krava u ranoj laktaciji, Letopis 
naucnih radova Godina 39 (2015) Broj 1, strana 121. 

9.    Hristovska T, Cincovic MR, Belic B, Djokovic R: Efekat niacin u regulaciji metabolizma krava 
u ranoj laktaciji. XX savetovanje  o biotehnologiji, Cacak 13-14 mart 2015, zbornik radova, 2015. 

10.  Hristovska T.,Cincović M.,,   Belić B., Đoković R., Petrović M., Kovačević Z.:Uticajaplikacije 
niacina u peripartalnom periodu krava na proizvodnju mleka do postizanja pika laktacije. XXII 
Savetovanje o biotehnologiji sa medjunarodnim učešćem. Agronomski fakultet Cacak, s.743-748, 
10-11.03.2017. 

11.  Hristovska  T.,  Cincovic  M.,    Belic  B.,  Stojanovic  D.,  Djokovic  R.,  Kovacevic  Z.,  Lakic  
I.: Influence  of  niacin  administration  on  lipid  peroxidation  in  cows  in  early  lactation.  Acta 
Agriculturae Serbica, Vol XXIII, 46: 257-263, 2018. 

12.  Dameski,  P.,  Karabolovski,  N.,  Dodovski,  P.,  Ristevski,  M.,  Avramov,  A.,  Zdraveski,      I., 
Pejcinovska,   N.,   Hristovska,   T.:   Management   of   canine   transmissible   venereal   tumor, 
retrospective study of five cases, Horisons series B, vol. 5, pp. 7-16, 2018. 

 
 
 

Kниги : 
1. Chapter: Cincović M., Hristivska T., Belić B.:  Niacin, Metabolic Stress and Insulin Resistance in 
Dairy Cows. In Book: B Group Viramins-Current Uses and Perspectives. Edited by Le Blanc J.G., 
Giori G.S Intech Open,  London, United Kingdom, 2018. 

 
 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА 
 

Покрај  општите  услови  предвидени  во  Законот  за  високо  образование,  кандидатот  д-р 
Талија   Христовска,   ги   исполнува   и   посебните   услови   за   избор   во   звање   предвидени   
со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во   наставно научни, наставно-
стручни,
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научни,  наставни  и  соработнички  звања  на  Универзитетот  “Св.  Климент  Охридски  ”-Битола.  
Од наведените критериуми во Анекс 1 од Правилникот кандидатот ги исполнува условите 
обележани со Х 

 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ Резултати од 
научно-истражувачка работа 

 

УС                                                                               X 
ЛО 
ВИ 

 

Кандидатот  е  цитиран  најмалку  во  еден  труд  (за  избор  во  доцент,  предвач  или  
виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 
стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто 
трудови 
се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува          Х 
преку писмен  доказ  со  достава  на  трудовите  каде  што  е  цитиран  кандидатот  или   
преку web пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен  
на него) 

 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание  
или  публикација  индексирани  во  некоја  од  следниве  бази:  ЕBSCO,  Emerald,  Scopus, 
Thomson   Reuters,   Web   of   Science,   Journal   Citation   Report,   SCImago   Journal   Rank                       
Х (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 

1 
http://eprints.uklo.edu.mk/) 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации  од            Х 
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање 

 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 
години) 

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува  во     Х 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 

Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на 
сесија на научна конференција 

 

Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на 
меѓународна научна конференција или меѓународно научно списание 

 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд 
 

Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени 
Проекти 

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
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Член   е во 
институци 
и 

домашн 
и 

или     странск 
и 

научн 
и 

здружениј 
а, 

друштв 
а, 

асоцијаци 
и 

или

 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство 
 

Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава 

 
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната 

2 
област за која се избира (како автор или во коавторство) 
 

вкупно исполнети услови од прв                  4 
критериум 

 
 
 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен 

и научно- истражувачки подмладок 
 

УС                                                                             X 
ЛО 
ВИ 

 

Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на 
друга високообразовна установа од земјата или странство 

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници 
 

Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии 
 

Реализирал      меѓународна      мобилност      на     странски      универзитет      односно 
странска  високообразовна установа по различни основи 

 

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на мобил 
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, 
почесно и сл.) 

 

Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за 
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за 
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или УКЛО 
 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или 
докторски труд 

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
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Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во 
студиска програма 

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 
прграма на прв, втор или трет циклус студии 

 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор;  проректор;  декан/ 
директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна   организациона 
единица/лабораторија;   член   на   универзитетски   сенат;   член   на   факултетска или 
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на  
докторскин  студии  на  Универзитет/Единица;  член  во  Комисија  за  самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5        Х 
години 
 

вкупно исполнети услови од втор                  1 
критериум 

 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка 
дејност 

 

УС                                                                           X 
ЛО 
ВИ 

Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија, 
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение, 
стратегија, правилник, статут, закон и сл. 
 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. Од 
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни                  Х 
институции 

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден 
од 
релевантна институција 

 

Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или 
домашна стручна организација, институција или асоцијација 

(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија                             Х 

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за 
потребите 
на стопанските и нестопанските дејности 

 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое 
се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга
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Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ 
решенија 

 

Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или        Х 
други домашни или странски фондови 

Учествувал во промотивни активности на факултетот                                                                  Х 

Бил уредник на речник или енциклопедија
 

Регистрира 
л 
сопственос
т 

 

патенти/ 
иновации 

 

прифатен 
и 

 

од Државнио 
т 

 

заво 
д 

 

За индустрис 
ка

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката 
област за која се врши изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации              Х 
(списание, весник, зборник на трудови и сл.) 

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик 
 

Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за 
Стопанството 

 

Вкупно исполнети услови од трет критериум                                                                            5 
 

Вкупно исполнети услови од сите критериуми                                                                         10 
 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

 
Разгледувајќи  ги  достигнувањата  и  ангажирањето  на  полето  на  едукација  и  

научно истражувачка  дејност  на  кандидатот  д-р  Талија  Христовска,  доктор  по  ветеринарна  
медицина, Рецензентската комисија констатира дека пријавениот кандидат ги исполнува условите 
за избор во наставно-научно  звање  доцент,  согласно  член  165,166,172,173  од  Законот  за  
високо  образование (Сл.  Весник  82/18)  и  членовите  14,  15,  29,30,31  и  32  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. 

Рецензентската  комисија  едногласно  му  предлага  на  Наставно-научниот  совет  на 
Ветеринарниот факултет   Битола, единица во состав на Универзитетот “Св. Климент Охридски” 
Битола, да го избере кандидатот д-р Талија Христовска, Доктор по ветеринарна медицина ДВМ, 
за  наставник  од  научните  области  40715  Фармакологија  и  токсикологија  и  40734  Друго,  
во наставно-научно звање ДОЦЕНТ.
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Рецензентска комисија 
 

 
1.Проф. д-р Драгица Стојанивиќ- Претседател, с.р. 
Земјоделски факултет-Нови Сад, Департмант за ветеринарна 
медицина, Универзитет во Нови Сад 

 
 
 
 
 

2.Проф.д-р Марко Цинцовиќ-член  с.р. 
Земјоделски факултет-Нови Сад, Департмант за ветеринарна 
медицина, Универзитет во Нови Сад 

 

 
 
 
 
 

3.Доцент д-р Зорана Ковачевиќ-член с.р. 
Земјоделски факултет-Нови Сад, Департмант за ветеринарна 
медицина, Универзитет во Нови Сад 


