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             УНИВЕРЗИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
             Бр. 14-1500/3-1 
                   27.11.2019  
                   Б и т о л а 
 
 
 
 Врз основа на член 155 точка 5 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, Ректорската управа на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – 
Битола, на 249-та седница одржана на 27.11.2019 година, го донесе следниов 
 

 
 

Д Е Л О В Н И К 
 

за работа на Ректорската управа   
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,  

за постојаните комисии и другите работни тела 
 

 
 
I. ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
 Со овој Деловник се уредува начинот на работа на Ректорската управа на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на постојаните комисии и другите 
работни тела на Универзитетот. 
 

Член 2 
 Ректорската управа ја сочинуваат ректорот, проректорите, деканите, односно  
директорите на единиците на Универзитетот и претставник на студентите избран од 
Универзитетското студентско собрание.  
  

Член 3 
 Составот, надлежноста и начинот на одлучување на Ректорската управа се 
утврдени со Законот за високото образование и Статутот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, овој  Деловник, а согласно утврдените правила во 
Законот за општата управна постапка. 
 
 
II.  ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА РЕКТОРСКАТА УПРАВА 
 
 

Член 4 
 Членот на Ректорската управа има право и должност да присуствува на 
седниците на Управата, да се подготвува за секоја седница и да учествува во работата 
и одлучувањето на Ректорската управа.  
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 Членот на Ректорската управа може да отсуствува од седницата од оправдани 
причини. 
 Оправданоста на причините за отсуството ја оценува Ректорот.  

Членот на Ректорската управа е должен, најмалку еден ден пред одржувањето 
на седницата, да го извести ректорот за отсуството. 
 Членот на Ректорската управа кој е спречен да присуствува на седницата може 
да овласти лице од редот на продеканите – заменик директор, кое ќе го заменува на 
седницата. 
  

Член 5 
 За присуство на членовите на Ректорската управа се води евиденционен лист 
кој го потпишуваат присутните членови на Ректорската управа. 
 

Член 6 
 Членот на Ректорската управа има право и должност да гласа или да се воздржи 
од гласање. 

 
Член 7 

 Членот на Ректорската управа има право: 
 да учествува во претресот на предлог-актите што се на дневен ред на седницата 

и да дава свои предлози при нивното донесување. За изнесениот предлог на 
членот на Ректорската управа се изјаснува Ректорската управа со гласање, на 
начин утврден со овој Деловник; 

 да предлага донесување на општи акти, одлуки, заклучоци, ставови, препораки 
и други акти, во рамките на надлежноста на Ректорската управа. 

 
Член 8 

 Членот на Ректорската управа има право да поставува прашања во врска со 
дневниот ред на седницата. Одговорите на прашањата се даваат на истата седница или 
на првата наредна седница. 
 

Член 9 
 Членот на Ректорската управа е должен да се придржува кон пропишаниот ред 
на седницата, со овој Деловник. 

 
Член 10 

 Членот на Ректорската управа е должен да ја чува службената, деловната и 
воената тајна. 
 За деловна тајна на Универзитетот се сметаат документите и податоците што се 
утврдени со посебна одлука на орган или врз основа на закон. 
 Универзитетот ги чува како тајна, документите и податоците што надлежен 
орган ги прогласил за деловна тајна и му ги доставил како доверливи, а се од областа 
на одбраната, документи од меѓународната соработка, кои претставуваат 
класифицирани информации и се класифицирани со одреден степен на класификација, 
во согласност со Закон. 

Како тајна се сметаат документите и податоците кои претставуваат 
класифицирани информации и како такви се означени, а на членот на Ректорската 
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управа му се доставени како материјали или ќе ги дознае на седница на Ректорската 
управа, без присуство на јавноста. 

Член 11 
 Членот на Ректорската управа може да присуствува на седницата на другите 
работни тела и комисии на Универзитетот иако не е член на тие тела, како и право да 
учествува во нивната работа, без право на одлучување. 
 

Член 12 
 Членот на Ректорската управа е должен да ја информира својата единица за 
работата на Ректорската управа и да ги извршува одлуките и другите акти што ги 
усвоила Управата, во рамките на својата надлежност. 
 
 
III.  СЕДНИЦА НА РЕКТОРСКАТА УПРАВА  
 

 
Член 13 

 Ректорската управа ги врши работите од своја надлежност на седница, во 
согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и овој 
Деловник. 
 На седниците на Ректорската управа можат да бидат поканети да присуствуваат 
претставници на институции, организации и други правни и физички лица. 

 
Член 14 

 Седниците на Ректорската управа се јавни. 
 По исклучок, Ректорската управа може да одлучи да работи без присуство на 
јавноста. 

 
Член 15 

 Ректорот на Универзитетот ги свикува и раководи со седниците на Ректорската 
управа, се грижи за текот на седниците, за примената на Деловникот, дава појаснувања 
во врска со примената на Деловникот и се грижи за редот на седниците. 
 Во отсуство на ректорот, седницата на Ректорската управа ја свикува и со неа 
раководи еден од проректорите, што ќе го овласти ректорот. 
 

Член 16 
 Ректорот ги свикува седниците на Ректорската управа по своја иницијатива или 
по барање на 1/3 (една третина) од членовите на Управата. 
 Доколку ректорот не свика седница по барање на субјектите од став 1 на овој 
член во рок од 14 (четиринаесет) дена од поднесувањето на барањето, седницата ја 
свикува предлагачот, а истата е должен да ја води ректорот или еден од проректорите. 
 

Член 17 
 Ректорската управа може да работи ако на седницата се присутни повеќе од 
половината од вкупниот број членови на Ректорската управа. 
 Одлуките на Ректорската управа се донесуваат со мнозинство гласови од 
присутните членови на Управата. 
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Член 18 
 Седниците на Ректорската управа се свикуваат со покана за седница, која ги 
содржи: местото, датумот, денот, времето на одржувањето на седницата, предлогот на 
дневниот ред со материјали по прашањата што се предлагаат за дневниот ред на 
седницата и записникот од претходната седница на Управата. 
 Поканата за седницата на Ректорската управа се доставува во електронска 
форма до членовите на Ректорската управа, најмалку седум дена пред седница. Само 
во итни случаи поканата може да биде доставена во пократок рок. Од оправдани 
причини или по барање на единиците, материјалите по точките можат да се достават и 
во пократок рок.  

 
Член 19 

 Ректорот ја планира динамиката на седниците на Ректорската управа. 
 По потреба, ректорот може да свикува и итни седници, во рок пократок од 
седум дена, при што на почетокот е должен да ја образложи итноста.  
 Итните седници можат да се организираат електронски, преку конференциска 
врска, при што гласањето се извршува по е-пошта. 
 Ректорската управа може да одржува свечани седници по повод јубилеи, 
прослави и други свечености. 

 
Член 20 

 Предлогот на дневниот ред за седницата го утврдува ректорот, во соработка со 
проректорите и генералниот секретар на Универзитетот. 
 Право да предлага точки за дневен ред на седница има секој член на 
Ректорската управа. Предлогот се доставува во писмена форма, преку архивата на 
Универзитетот, најмалку 15 дена пред одржувањето на седницата. 
 Материјалите пристигнати по овој рок нема да бидат вклучени како точка во 
дневниот ред за престојната седница. 
 Предложениот дневен ред го утврдува Управата на почетокот на седницата. 
 

Член 21 
 Секој член на Ректорската управа има право во итни случаи, да предлага измени 
и дополнувања на предложениот дневен ред. 
 Предлагачот е должен да ја образложи итноста и важноста на новата точка на 
дневниот ред и да достави писмен образложен предлог или предлогот усно да го 
образложи на седницата на Управата. 
 Дневниот ред, односно предлозите за измени и дополнувања, се прифаќаат со 
мнозинство гласови од присутните членови на Ректорската управа. 
 

Член 22 
 По отворањето на седницата, Управата утврдува дали има кворум. 
 Ректорот информира за оправданоста на отсуствата на членовите на Управата. 
 Ако се утврди дека не присуствуваат доволен број членови на Ректорската 
управа за полноважна работа и одлучување, седницата се одлага. 
 Закажаната седница се одлага и во случај кога ќе настапат непредвидливи 
ситуации кои го оневозможуваат одржувањето на седницата во закажаниот ден. 
 Седницата ја одлага ректорот, а се презакажува во рок од најмногу 14 дена и до 
членовите се доставува нова покана со истиот предлог на дневен ред.  
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Член 23 

 По усвојувањето на дневниот ред, Ректорската управа го усвојува записникот 
од претходната седница, записникот на кој не се ставени забелешки, како и записникот 
со усвоените забелеши и извршените измени, се смета за усвоен, освен во случај на 
одржување на итна седница. 
 Усвоениот записник го потпишува ректорот и генералниот секретар на 
Универзитетот по завршувањето на седницата. 
 

Член 24 
 По усвојувањето на дневниот ред и записникот, се преминува на претресување 
на прашањата од дневниот ред. 
 Претресот започнува со излагање на предлагачот. 
 Секој учесник има право на дискусија. 
 По потреба Ректорската управа може да ги ограничи времетраењето на 
излагањето и дискусиите на определено време. 

 
Член 25 

 Збор за дискусија се добива од ректорот на Универзитетот во редоследот според 
кој дискутантите се пријавиле за дискусија. 
 

Член 26 
 Членот на Ректорската управа може да зборува само за прашање кое е на дневен 
ред на седницата. 
 Ако членот на Ректорската управа во својата дискусија се оддалечи од 
прашањето што е на дневниот ред, ректорот ќе го повика да се придржува кон 
прашањето што е на дневниот ред. 
 Ако членот и по повторното повикување не се придржува кон дневниот ред, 
ректорот  може да му го одземе зборот. 
 

Член 27 
 Во текот на претресот Ректорската управа може, на предлог на ректорот или на 
член на Управата, да донесе одлука разгледувањето на некое прашање од дневниот ред 
да се прекине за предметот повторно да се проучи или да се дополни материјалот, 
односно да се прибават потребните податоци за идната седница на Ректорската управа.  
 

Член 28 
 За работата на седницата на Ректорската управа се води Записник. 
 Во Записникот се внесува: бројот на седницата, местото на одржување на 
седница, датумот, денот и часот кога се одржува седницата, евентуалното одлагање или 
прекин на седницата, отсутните членови кои го оправдале, односно кои не го оправдале 
отсуството, другите присутни лица на седницата (констатација за постоење на кворум), 
усвоениот дневен ред, констатација за усвојување на записникот од претходната 
седница, а за секоја точка од дневниот ред се внесува известителот по точката со 
неговото сублимирано излагање, членот на Управата кој дискутирал, што се става на 
гласање, резултатот од гласањето и содржината на донесената одлука, времето кога 
седницата е завршена или прекината, со наведување на причините за прекинот. 
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 Текот на седницата се снима на диктафон, па за секоја точка од дневниот ред се 
снима известителот по точката, дискусиите на членовите на Ректорската управа, 
содржината на актот/одлуката за која се гласа или формулираниот заклучок за 
определено прашање од страна на Ректорот, резултатот од гласањето по нив и 
содржината на донесената одлука.   
 Членот на Ректорската управа кој на седницата го издвоил своето мислење 
може да побара во Записникот да се внесат битните делови од неговото мислење. 
 По барање на член на Ректорската управа, како составен дел на записникот се 
внесува и авторизираната дискусија на членот, кој е должен писмено да ја достави во 
рок од 5 дена по завршувањето на седницата. 
 Составен дел на записникот во архивата на Универзитетот се: поканата, 
доставените материјали за седницата, актите/одлуките донесени на седницата и 
електронска форма од снимката на диктафонот за соодветната седница. 

 
Член 29 

 Ректорот на Универзитетот ја прекинува седницата на Ректорската управа ако 
во текот на траењето се намали бројот на присутните, со што се намалува потребното 
мнозинство членови на Ректорската управа за работа и одлучување (кворум), поради 
нарушување на редот во салата во која се одржува седницата, заради пауза, ако 
седницата поради долго траење не може да заврши во истиот ден. 
 Времето за продолжување на прекинатата седница го определува ректорот. 

 
Член 30 

 По исцрпувањето на точките од дневниот ред, ректорот на Универзитетот 
констатира дека седницата е завршена. 
 
 
IV.  ОДЛУЧУВАЊЕ 
 
 

Член 31 
 Ректорската управа на своите седници донесува општи акти, одлуки, заклучоци, 
препораки, завзема ставови по одделни прашања и дава предлози и мислења (во 
натамошниот текст акти). 
 

Член 32 
 По предложените акти во материјалите за седницата, се одлучува со гласање. 
 Ако во текот на претресот се постават предлози (амандмани) кон предложениот 
акт, најнапред се гласа за поставените предлози според редоследот на поставувањето, а 
потоа за предлогот даден во материјалот за седницата. 
 Ректорот е должен да го формулира предлогот за кој се гласа и по гласањето да 
соопшти каква одлука е донесена. 
 Прифатената формулација на актот се внесува во записник. 
 

Член 33 
 За одлуката на Ректорската управа се гласа, по правило јавно, со дигање рака 
или поименично, за што одлучува Ректорската управа. 
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 Тајно се гласа кога Ректорската управа за тоа посебно ќе одлучи или тоа е 
утврдено со Закон или Статут. 
 За секоја одлука членот на Ректорската управа е должен да се изјасни со за или 
против предлогот или да се воздржи од гласањето. 
 По завршеното гласање ректорот на Универзитетот ги утврдува резултатите од 
гласањето и врз основа на резултатите, објавува дали предлогот за кој се гласало е 
усвоен или не е усвоен. 
 

Член 34 
 Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња. 
 Гласањето го спроведува комисија од три члена избрана од Ректорската управа. 
 Гласачките ливчиња мораат да бидат во еднаква големина и со иста боја. 
 Гласачкото ливче го содржи редниот број и датумот на одржувањето на 
седницата, опис за што се гласа, кратко упатство за начинот на гласањето, потписи на 
членовите на изборната комисија и печат на Универзитетот. 
 Пред да се премине на тајно гласање, генералниот секретар на Универзитетот 
ги дава потребните објаснувања за начинот на гласањето. 
 Гласањето се врши со прозивка според Списокот на членови на Ректорската 
управа, а гласачките ливчиња се даваат поединечно на членовите пред самото 
гласање. 

 
Член 35 

 Во гласачкото ливче, кога се предлага избор, односно именување, на носители 
на одредени функции, се наведуваат функцијата за која се врши изборот, односно 
именувањето на имињата и презимињата на кандидатите поединечно, според 
азбучниот ред на нивните презимиња. 
 Пред името и презимето на секој кандидат се става реден број. 
 При тајното гласања за избор, односно именување на одделни носители на 
функции, членовите на Управата гласаат на тој начин што го заокружуваат редниот 
број пред името и презимето на кандидатот. 
 За неважечко ќе се смета гласачкото ливче на кое се заокружени редните броеви 
пред имињата и презимињата на повеќе кандидати од бројот што се избира, односно 
именува, непотполнетото гласачко ливче, прецртано гласачко ливче, ливчето на кое се 
внесени нови имиња и ливчето од кое со сигурност не може да се утврди за кој 
кандидат, членот на Ректорската управа гласал. 
 

Член 36 
 Тајно гласање за предлог во целина или за поединец, се врши на тој начин што 
во гласачкото ливче се наведуваат предлогот и зборовите: за и против, а гласањето се 
врши со заокружување на еден од наведените зборови. 
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V.  ПОСТОЈАНИ КОМИСИИ И ДРУГИ РАБОТНИ ТЕЛА 
      НА УНИВЕРЗИТЕТОТ  
 
 

Член 37 
 Седниците на постојаните комисии, односно работни тела, ги закажува 
претседателот на комисијата по сопствена иницијатива, а должен е да свика седница 
ако тоа го побара ректорот  или една третина од членовите на комисијата. 
 

Член 38 
 Претседателот на постојаната комисија, односно работно тело, дава 
иницијатива за претресување на одделни прашања од делокругот на комисијата, 
соработува со ректорот, проректорите и генералниот секретар за прашањата што ќе се 
претресуваат на седница на комисијата, го предлага дневниот ред за седницата, 
претседава и се грижи за известување на членовите на комисијата, за прашањата од 
нејзиниот делокруг, се грижи за спроведување на актите на комисијата, а врши и други 
работи што се утврдени со одлуката за основање на комисијата, односно работното 
тело. 

 
Член 39 

 Постојаната комисија, односно работното тело, може да работи ако на 
седницата присуствува мнозинство од членовите на Комисијата, односно работното 
тело, а одлуките се донесуваат со мнозинство гласови од присутните членови на 
комисијата, односно работното тело. 

 
Член 40 

 Поканата за седницата со предлог на дневниот ред и материјалите што ќе се 
разгледуваат на седницата на комисијата, односно работното тело, се доставуваат до 
членовите на комисијата, односно работното тело по електронски пат, по правило пет 
дена пред одржувањето на седницата. 
 

Член 41 
 Усвоените записници од седницата на комисијата, односно работното тело,  ги 
потпишува претседателот на комисијата, односно работното тело. 
 
 
V.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 42 
 Одредбите на овој Деловник, соодветно, се применуваат при работата на 
постојаните комисии, како и на другите комисии и работни тела што ги формираат: 
Ректорот на Универзитетот, Ректорската управа и Универзитетскиот сенат. 
 

Член 43 
 Административните, стручните и помошно-техничките работи за потребите на 
Ректорската управа, нејзините комисии и работни тела ги врши Централната стручна и 
административна служба на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 
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Член 44 

 Толкување на одредбите од овој Деловник дава Ректорската управа. 
 
 

Член 45 
 Овој Деловник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 
 
 
 
      
               
                                                                              Проф. д-р Сашо Коруновски с.р. 

                                                            Р е к т о р 
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           УНИВЕРЗИТЕТ 
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
             Бр. 14-1501/5-1 
                   27.11.2019  
                   Б и т о л а 
 
 
 Врз основа на член 94, точка 32 од Законот за високото образование и член 
120 став 3 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на 
175-та седница одржана на 27.11.2019 година, го донесе следниов 
 
 

Д Е Л О В Н И К 
за работа на Универзитетскиот сенат  

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 
 
I.   ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ 
 

Член 1 
  Со овој Деловник се уредуваат правилата за работа (начин на работа, 
одлучување и друго) на Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола (во понатамошниот текст Сенат).  
 

Член 2 
    Составот, надлежноста и начинот на одлучување на Универзитетскиот сенат 
се утврдени со Законот за високото образование со Статутот на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, со овој Деловник, а согласно утврдените правила во 
Законот за општата управна постапка. 
 
 
 
II.  ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
      НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
 
 

Член 3 
 Членовите на Сенатот имаат права и должности утврдени со Законот за 
високото образование, со Статутот на Универзитетот и со овој Деловник. 
 

Член 4 
 Членот на Универзитетскиот сенат има право и должност да присуствува на 
седниците на Универзитетскиот сенат, да се подготвува за секоја седница и да 
учествува во работата и одлучувањето на Универзитетскиот сенат. 
 Ректорот и проректорите се членови на Универзитетскиот сенат  по положба 
без право да учествуваат во одлучувањето. 
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 Членот на Универзитетскиот сенат може да отсуствува од седницата само од 
оправдани причини и е должен, најмалку еден ден пред одржувањето на седницата, 
во електронска форма или телефонски да го извести претседателот на Сенатот. 
Оправданоста на причините за отсуството ја оценува претседателот на 
Универзитетскиот сенат. 
 Претседателот на Сенатот го повикува и го опоменува членот кој трипати 
едноподруго не присуствувал на седниците, а не го оправдал своето отсуство. 
Доколку и понатаму членот на Сенатот неоправдано отсуствува, претседателот на 
Универзитетскиот сенат писмено ја известува единицата, односно придружната 
членка што го избрала и дава иницијатива за негово отповикување.  
  

Член 5 
 За присуство на членовите на Универзитетскиот сенат се води евиденционен 
лист кој го потпишуваат присутните членови на Универзитетскиот сенат. 
 

Член 6 
 Членот на Универзитетскиот сенат има право и должност да гласа или да се 
воздржи од гласање. 
 

Член 7 
 Членот на Универзитетскиот сенат, на седница на Универзитетскиот сенат 
има право: 

 да учествува во претресот на предлог-актите што се на дневен ред на 
седницата и да дава свои предлози при нивното донесување. За изнесениот 
предлог на членот на Универзитетскиот сенат се изјаснува 
Универзитетскиот сенат со гласање,  на начин утврден со овој Деловник; 

 да предлага донесување општи и поединечни акти од надлежноста на 
Универзитетскиот сенат; 

 да предлага разгледување на други прашања од надлежноста на 
Универзитетсксиот сенат. 

 
Член 8 

 Членот на Универзитетскиот сенат има право да поставува прашања во 
врска со точките од дневниот ред на седницата. 
 Одговорите на прашањата се даваат на истата седница или на првата 
наредна седница. 
 Членот на Универзитетскиот сенат има право да поставува прашања и до 
Ректорската управа и да бара одговор и одговорот да го добие на наредната 
седница или на негово писмено барање и во покус рок. 
 Членот на Универзитетскиот сенат е должен да ја информира матичната 
единица, односно придружната членка, за работата на Универзитетскиот сенат. 
 Ректорот на Универзитетот го информира Универзитетскиот сенат за 
работата на Ректорската управа (писмено или усно). 

 
Член 9 

 Членот на Универзитетскиот сенат е должен да ја чува службената, 
деловната или воената тајна. 
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 За деловна тајна на Универзитетот се сметаат документите и податоците 
што се утврдени со посебна одлука на орган или врз основа на закон. 
 Универзитетот ги чува како тајна, документите и податоците што надлежен 
орган ги прогласил за деловна тајна и му ги доставил како доверливи, а се од 
областа на одбраната, документи од меѓународната соработка, кои претставуваат 
класифицирани информации и се класифицирани со одреден степен на 
класификација, во согласност со Закон. 

Како тајна се сметаат документите и податоците кои претставуваат 
класифицирани информации и како такви се означени, а на членот на 
Универзитетскиот сенат му се доставени како матерјали или ќе ги дознае на 
седница на Универзитетскиот сенат, без присуство на јавноста. 
  
 
 
III.  СЕДНИЦИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 

 
 

Член 10 
 Универзитетскиот сенат ги врши работите од своја надлежност на седница, 
во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и 
овој Деловник. 
 Сенатот заседава најмалку еднаш месечно, во согласност со Програмата за 
работа на Универзитетот.  

Сенатот може да одржува и итни седници. 
 Сенатот може да одржува свечени седници по повод јубилеи, прослави и 
други свечености. 
 На седниците на Сенат можат да бидат поканети да присуствуваат 
претставници на организации, институции и други правни и физички лица. 
 

Член 11 
 Седниците на Универзитетскиот сенат се јавни. 
 По исклучок, Универзитетскиот сенат може да одлучи да работи без 
присуство на јавноста. 

 
Член 12 

 Претседателот на Сенатот ги свикува седниците на Сенатот, го предлага 
дневниот ред и претседава со седниците на Сенатот. Претседателот  се грижи за 
примената на Деловникот, дава појаснување во врска со примената на Деловникот 
и се грижи за редот на седниците. 

Право да предлага точки за седница на Сенатот има секој член на Сенатот. 
Предлогот се доставува во писмена форма.  

Претседателот на Сенатот свикува седница на Сенатот најмалку еднаш 
месечно. 

Во случај на отсуство или спреченост на Претседателот на Сенатот, 
седниците на Сенатот ги води член на Сенатот кој прв бил избран во звањето 
редовен професор. 

Претседателот  на  Сенатот  е  должен  на  барање  на  најмалку  една  
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петтина  од членовите на Сенатот или на барање на Ректорот да свика седница на 
Сенатот. 

Доколку Претседателот на Сенатот не постапи во согласност со одредбите 
од ставот 5 на овој член, Ректорот ја свикува седницата на Сенатот, со која 
претседава член на Сенатот кој прв бил избран во звањето редовен професор. 

 
Член 13 

 По правило материјалите од точките на дневен ред на седниците на Сенат 
претходно се разгледуваат од страна на постојаните комисии и другите органи на 
Универзитетот, кои воедно подготвуваат и предлог акти/одлуки. 
  

Член 14 
 Седниците на Универзитетскиот сенат се свикуваат со покана за седница, 
која ги содржи: датумот, денот, времето и местото на одржувањето на седницата, 
предлогот на дневниот ред со материјали по прашањата што се предлагаат за 
дневниот ред за седницата и записникот од претходната седница.  
 Поканата за седницата се доставува до членовите на Универзитетскиот 
сенат во електронска форма, најмалку 7 дена пред одржувањето на седницата. Од 
оправдани причини или по барање на единиците, материјалите по точките можат да 
се достават и во пократок рок. 
 Во вонредни, итни случаи, поканата може да биде доставена во пократок 
рок. Седницата ќе се одржи доколку Универзитетскиот сенат ги прифати 
причините за нејзино итно свикување.  

Поканата за итна седница се доставува по електронски пат и членовите на 
Сенатот се изјаснуваат по електронски пат во рок од 24 часа по е-пошта. Доколку 
не се изјаснат во рок од 24 часа по е-пошта се смета дека се согласуваат. 

Итните седници можат да се организираат електронски, преку 
конференциска врска, при што гласањето се извршува по е-пошта. 
 

Член 15 
 Доколку седницата не се одржи поради недоволен број на присутни членови 
на Универзитетскиот сенат заради што нема потребно мнозинство утврдено со 
закон и со Статут на Универзитетот, седницата се презакажува во рок од најмногу 
14 дена и до членовите се доставува нова покана со истиот предлог на дневен ред. 
 Закажаната седница се одлага и во случај кога ќе настапат причини кои го 
оневозможуваат нејзиното одржување во закажаниот ден и се презакажува на 
истиот начин. 

 
Член 16 

 Предлогот на дневниот ред и денот на одржувањето на седницата на 
Универзитетскиот сенат ги утврдува претседателот на Сенатот во координација со 
ректорот на Универзитетот и во соработка со генералниот секретар на 
Универзитетот. 
 Право да предлага точки за дневен ред на седница има секој член на 
Универзитетскиот сенат. Предлогот се доставува во писмена форма, преку 
архивата на Универзитетот, најмалку 15 дена пред одржувањето на седницата. 
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Материјалите пристигнати по овој рок нема да бидат вклучени како точка во 
дневниот ред за престојната седница. 
 Предлогот содржи образложение, цел, актот што треба да се донесе и други 
елементи кои го оправдуваат предлогот. 
 Ако предлогот биде ставен на дневен ред, образложение до членовите на 
Универзитетскиот сенат поднесува и претседателот и предлагачот. 
 Доколку уредно поднесениот предлог не биде поставен на дневен ред, 
предлагачот може да го поднесе предлогот на самата седница.  

 
Член 17 

 Предложениот дневен ред го утврдува Универзитетскиот сенат на почетокот 
на седницата, откако ќе се утврди дека има кворум за работа утврден со закон и со 
Статутот на Универзитетот. 
 Секој член на Универзитетскиот сенат, во итни случаи може да предлага 
измени и дополнувања на предложениот дневен ред. Предлагачот е должен да ја 
образложи итноста и важноста на новата точка на дневниот ред и да достави 
писмен образложен предлог или предлогот усно да го образложи на седницата на 
Универзитетскиот сенат. 

 
Член 18 

 По усвојувањето на дневниот ред, Универзитетскиот сенат го усвојува 
записникот од претходната седница. Записникот на кој не се ставени забелешки, 
како и записникот со усвоените забелешки и извршените измени, се усвојува со 
јавно гласање, освен во случај на одржување на итна седница. 
 Усвоениот записник го потпишуваат претедателот на Универзитетскиот 
сенат и генералниот секретар на Универзитетот, по завршувањето на седницата. 

 
Член 19 

 По усвојувањето на дневниот ред и на записникот, се преминува на 
претресување на прашањата од дневниот ред. 
 Претресот по поединечните точки започнува со излагање на предлагачот, 
кое не може да биде подолго од 10 минути и трае се додека по него се пријавуваат 
учесници за збор. Секој учесник има право на дискусија до 5 минути, но не повеќе 
од два пати за иста точка. 
 Претседателот на Сенатот го опоменува членот доколку се оддалечи од 
предметот на претресот, ако не се придржува на времето и бројот на јавувањата од 
претходниот став на овој член и може да му го одземе зборот. 
 

Член 20 
 Збор за дискусија се добива од претседателот на Универзитетскиот сенат, по 
редоследот според кој дискутантите се пријавиле за дискусија. 

 
Член 21 

 Во текот на претресот Универзитетскиот сенат може на предлог на 
претседателот или на член на Универзитетсксиот сенат да донесе одлука, 
разгледувањето на тековното прашање од дневниот ред да се прекине за да може 
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предметот повторно да се проучи или да се дополни материјалот, односно да се 
прибават потребни податоци, за следна седница. 

 
 

Член 22 
 За работата на седницата на Универзитетскиот сенат се води записник. 
 Во записникот се внесуваат: бројот на седницата, местото на одржување на 
седницата, датумот, денот и часот кога се одржува седницата, присутните членови, 
отсутните членови кои го оправдале, односно кои не го оправдале отсуството, 
евентуалното одлагање или прекинување на седницата, другите присутни лица на 
седницата, усвоениот дневен ред, констатација за усвојување на записникот од 
претходната седница со евентуалните измени, а за секоја точка од дневниот ред се 
внесува известителот по точката со неговото сублимирано излагање, членот на 
Сенатот кој дискутирал, што се става на гласање, резултатот од гласањето и 
содржината на донесената одлука, времето кога седницата е завршена или 
прекината, со наведување на причините за прекинот. 
 Текот на седницата се снима на диктафон, па за секоја точка од дневниот 
ред се снима известителот по точката, дискусиите на членовите на 
Универзитетскиот сенат, содржината на актот/одлуката за која се гласа или 
формулираниот заклучок за определено прашање од страна на претседателот, 
резултатот од гласањето по нив и содржината на донесената одлука.  
 Членот на Универзитетскиот сенат кој на седницата ќе го издвои своето 
мислење, може да побара во записникот да се внесат битните делови од неговото 
мислење. 
 На барање на член на Универзитетскиот сенат, како составен дел/прилог на 
записникот се внесува издвоеното мислење и/или дискусијата на членот, кој е 
должен писмено да го/ја достави во рок од 5 дена по завршувањето на седницата. 
Доколку издвоеното мислење/дискусијата пристигне по утврдениот рок од 5 дена, 
истото/а е ненавремено/а и нема да се смета за составен дел на записникот и нема 
да се приложи кон него. 
 Составен дел на записникот во архивата на Универзитетот се: поканата, 
доставените материјали за седницата, актите/одлуките донесени на седницата и 
електронска форма од снимката на диктафонот за соодветната седница. 
  

Член 23 
 Претседателот на Универзитетскиот сенат ја прекинува седницата ако во 
текот на траењето се намали бројот на присутните членови под потребното 
мнозинство за работа и одлучување (кворум), заради нарушување на редот во 
салата во која се одржува седницата. 
 Седницата може да се прекине од страна на претседателот или со одлука на 
Универзитетскиот сенат, ако таа трае подолго од 4 часа или ако не може да заврши 
во истиот ден. 
 Прекинатата седница продолжува во рок од седум дена, сметано од 
наредниот ден од денот на прекинувањето, без дополнување на дневниот ред. 
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Член 24 
 По исцрпувањето на точките од дневниот ред, претседателот на 
Универзитетскиот сенат констатира дека седницата е завршена. 
 
 
 
 
IV.  ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ НА СЕДНИЦИТЕ 
 

Член 25 
 За одржувае на редот на седниците на Универзитетскиот сенат се грижи 
претседателот на Сенатот.  
 За повредна на пропишаниот ред на седницата на член на Сенатот може да 
му се изречат следниве мерки: 

 опомена; 
 одземање на збор; 
 отстранување од седницата. 
      Изречените мерки се внесуваат во записникот од седницата на Сенатот.  
 
                                                          Член 26 

 Опомената се изрекува на лчленот на Сенатот кој со своето однесување или 
зборување го нарушува нормалниот тек на седницата. 
 Одземање на збор се изрекува на веќе опоменатиот член.  
 Овие мерки ги изрекува претседателот на Сенатот.  
 
                                                                Член 27 
 Отстранување од седницата се изрекува на членот кој не постапил по 
налогот на претседателот на Сенатот, кој ја изрекол мерката одземање на збор или 
спрема  членот кој на друг начин грубо го попречува работењето на седницата.  
 Отстранувањето од седницата, на предлог на претседателот на Сенатот, го 
изрекува Универзитетскиот сенат.  
 Членот на кој му е изречена оваа мерка должен е веднаш да ја напушти 
просторијата во која се одржува седницата на Сенатот.  
 Оваа мерка се однесува само на седницата на која е изречена.  
  

 
 

V.   ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР И РАЗРЕШУВАЊЕ НА  
       ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИ СЕНАТ 
 

    Член 28 
Претседателот на Сенатот се избира од редот на сенаторите со тајно 

гласање, за период од една година, со право на уште еден избор. 
Право на предлагање на претседател има секој член на Сенатот, без оглед на 

неговото право на одлучување. 
 Предлагање и утврдување на кандидат/кандидати за избор на Претседател 
на Сенат се врши на седница на Сенатот. 
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 Кога предлагањето и утврдувањето кандидат/кандидати за избор на 
Претседател на Сенат е на конститутивна седница и при повторна постапка, со неа 
претседава член на Сенатот кој е прв избран во звање редовен професор.  
 

Член 29 
 Постапката за избор на претседател на Сенат ја спроведува Изборна 
комисија од 3 (три) члена, избрана од Сенатот со јавно гласање. 
 Изборната комисија подготвува гласачки ливчиња за избор на Претседател 
на Сенат, го спроведува гласањето, ги утврдува резултатите од изборот за што 
поднесува извештај. 
 Кандидатите за Претседател на Сенат се внесуваат на гласачкото ливче по 
азбучен ред од нивното презиме. 
 

Член 30 
 Сенатот полноправно одлучува за избор на Претседател на Сенат ако на 
седницата присуствуваат најмалку 2/3 од вкупниот број членови на Сенатот. 
 За Претседател на Сенат е избран оној кандидат кој ќе добие мнозинство 
гласови од присутните членови на Сенатот. 
 Членот на Сенатот има право да гласа само за еден кандидат. 
 Ако при гласањето за Претседател на Сенат, ниту еден од кандидатите не го 
добие потребното мнозинство гласови, гласањето се повторува само за првите 2 
(двајца) кандидати со најголем број на гласови.  

Доколку повеќе кандидати имаат ист број на гласови, гласањето се 
повторува само за нив. Доколку повеќе кандидати имаат ист број на гласови за 
второто место, гласањето се повторува само за нив.  
 Ако и на повторното гласање ниту еден од предложените кандидати за 
Претседател на Сенат не го добие потребното мнозинство, целата постапка за 
избор на Претседател на Сенат се повторува од почеток. 
 При повторната постапка за избор на Претседател на Сенат, не можат да 
учествуваат истите кандидати за претседател од претходната постапка. 

 
Член 31 

Функцијата на Претседателот на Сенатот му престанува и пред истекот на 
мандатот за кој е избран: 

1. ако тоа сам го побара, 
2. ако трајно ја загуби способноста за вршење на должноста, 
3. ако ги исполни условите за старосна пензија, 
4. ако биде разрешен од член на Сенат, 
5. ако биде разрешен од должноста пред истекот на мандатот. 
Предлог за разрешување на Претседател на Сенат може да поднесе Ректорот 

или најмалку 1/3 од членовите на Сенатот, заради непочитување на законот и 
Статутот на Универзитетот.     

За разрешувањето одлучува Сенатот. Доколку Сенатот го разреши 
Претседателот, на истата седница се пристапува кон избор на нов Претседател на 
Сенатот.  

Мандатот на новоизбраниот Претседател на Сенатот од претходниот став 
трае до завршувањето на мандатот на разрешениот Претседател на Сенат. 
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V.  ОДЛУЧУВАЊЕ 
 

Член 32 
 Сенатот може да одлучува доколку на седницата присуствуваат повеќе 
од половината од вкупниот број членови на Сенатот, а одлучува со мнозинство 
гласови од присутните членови, освен ако со законот не е поинаку предвидено. 
 За изборот на органите на Универзитетот и избор на претседател на Сенат, 
Сенатот може да одлучува доколку на седниците присуствуваат најмалку 2/3 од 
вкупниот број членови на Сенатот, а одлучува со мнозинство гласови од присутните 
членови. 

 
Член 33 

 Во вршењето на работите од својата надлежност, на своите седници, 
Сенатот донесува: Статут на Универзитетот, правилници, Деловник за работа на 
Сенатот, програми, одлуки, решенија, упатства, мислења, ставови, толкувања, 
заклучоци, препораки и други акти за кои е овластен со Закон и со Статутот на 
Универзитетот (во натамошниот текст акти). 

 
Член 34 

 По предложените акти од дневниот ред се води претрес и дискусија, а по 
нивното завршување, претседателот ги става на гласање и го соопштува резултатот 
од гласањето, со дефиниран текст на актот. 
 Ако во текот на претресот бидат предложени измени и дополнувања на 
актите, претседателот ги формулира и ги става на гласање поединечно, според 
редоследот на поднесувањето, а членовите се изјаснуваат со гласање за секој 
предлог поединечно, а потоа се соопштува резултатот од гласањето. На крај се 
гласа за првичниот предлог-актот или со евентуалните прифатени измени, откако 
претседателот ќе го формулира тоа врз основа на резултатот од гласањето и го 
соопштува дефинитивно усвоениот акт, кој влегува во записникот. 
 Универзитетскиот сенат одлучува со мнозинство утврдено со закон и со 
Статутот на Универзитетот. 
 Актите/одлуките што ги донесува Универзитетскиот сенат ги потпишува 
претседателот на Сенат, а во негово отсуство член на Сенатот кој претседавал со 
седницата. 
  

Член 35 
 Јавното гласање се врши со дигање рака или поименично за што одлучува 
Универзитетскиот сенат. 
 Тајно се гласа во случаите утврдени со закон, со Статутот и со другите 
општи акти на Универзитетот и кога Универзитетскиот сенат за тоа посебно ќе 
одлучи. 

 
Член 36 

 Членот на Универзитетскиот сенат се изјаснува со за или против предлогот 
или со воздржување од гласањето. 
 Пред гласањето претседателот констатира дали има кворум и доколку има 
се пристапува кон гласање. 



10 
 

 По завршеното гласање претседателот ги утврдува резултатите од гласањето 
и врз основа на тоа објавува дали предлогот за кој се гласало е усвоен или не е 
усвоен. 

 
 

Член 37 
 Тајното гласање се врши со гласачки ливчиња. 
 Гласачките ливчиња мораат да бидат со еднаква големина и во иста боја. 
 Тајното гласање го спроведува комисија од три члена избрана од 
Универзитетскиот сенат, во која по правило членува и еден студент. 
 Гласачкото ливче го содржи редниот број и датумот на одржувањето на 
седницата, опис за што се гласа, кратко упатство за начинот на гласањето, потписи 
на членовите на изборната комисија и печат на Универзитетот 
 Пред да се премине на тајно гласање, генералниот секретар на 
Универзитетот ги дава потребните објаснувања за начинот на гласањето. 
 Гласањето се врши со прозивка според Списокот на членови на 
Универзитетскиот сенат, а гласачките ливчиња се даваат поединечно на членовите 
пред самото гласање. 
 

Член 38 
 Во гласачкото ливче, кога се предлага избор на носители на одредени 
функции, се наведува функцијата за која се врши изборот и имињата и 
презимињата на кандидатите поединечно, според азбучниот ред на нивните 
презимиња. 
 Пред името и презимето на секој кандидат се става реден број. 
 При тајното гласање за избор на одделни носители на функции, членовите 
на Универзитетскиот сенат гласаат на тој начин што го заокружуваат редниот број 
пред името и презимето на кандидатот. 
 За неважечко  ќе се смета гласачкото ливче на кое се заокружени редните 
бореви пред имињата и презимињата на повеќе кандидати од бројот што се избира, 
непотполнетото гласачко ливче, прецртаното ливче, ливчето на кое се внесени нови 
имиња и ливчето од кое со сигурност не може да се утврди за кој кандидат членот 
на Универзитетскиот сенат гласал. 
 Ако некој, односно ниту еден од предложените кандидати не го добие 
потребното мнозинство, гласањето се повторува, само за непополнетите места, со 
други кандидати, односно за сите места со други кандидати, по истата постапка. 

 
Член 39 

 По спроведеното тајно гласање претседателот на изборната комисија 
поднесува извештај за текот и резултатите од гласањето и предлага одлука. 

Предлог одлугата од претходниот став претседателот на Сенатот ја става на 
гласање. 

 
Член 40 

 Тајното гласање со предлогот во целина или за поединец се врши на тој 
начин што во гласачкото ливче се наведува предлогот и зборовите „за“ и „против“, 
а гласањето се врши со заокружување на еден од наведените зборови. 
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VI.  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 
 

Член 41 
 Административните, стручните и помошно-техничките работи за потребите 
на Универзитетскиот сенат, нејзините комисии и работни тела ги врши 
Централната стручна и административна служба на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола. 
 

Член 42 
 Толкување на одредбите од овој Деловник дава Универзитетскиот сенат. 

 
 

Член 43 
 Овој Деловник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 
Универзитетот. 
 
 
 
 
 
 
                                Претседател 
                                                                                      на Универзитетски сенат 
 
            Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска с.р.  
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Врз основа на член 94 точка 22 од Законот за високото образование, 

Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 175-та 
седница одржана на ден 27.11.2019 година, го донесе  следниов 

 
П Р А В И Л Н И К 

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

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

НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

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

студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, во 
во ставот 1 од членот 51, после зборовите „испитни пријави“ се додаваат зборовите во 
заграда „(во печатена и/или електронска форма)“.  

Во истиот член, во ставот 3, зборовите „записник за спроведување на испитот“ се 
заменуваат со зборовите „список на кандидати пријавени за полагање испит“ и се додава 
„и список на присутни пријавени кандидати кои ќе го полагаат испитот“, а зборот 
„генериран“ се заменува со зборот „генерирани“. 

 
                                                           Член 2 
Во членот 52, на почетокот на ставот 1 се додава „Испитот е јавен, се одржува во 

предавална на единицата и“, а големата буква на почетокот „Н“ се заменува со мала 
буква „н“. Во истиот став, зборовите „записник за спроведување на испитот“ се 
заменуваат со зборовите „двата списоци“. 

Во членот 52, после ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„По проверката на идентитетот на студентот, наставникот е должен да го 

проследи на потпис кај студентите списокот на присутни пријавени кандидати кои ќе го 
полагаат испитот. Овој список наставникот е должен да го врати во службата за 
студенски прашања истиот или наредниот ден.“ 

 
                                                           Член 3 
Во сите членови од овој Правилник, зборовите „записник за спроведување на 

испитот“ се заменуваат со зборовите „список на кандидати пријавени за полагање 
испит“, како и зборот „записник/записникот“ со зборот „список/списокот“. 

 
                                                           Член 4 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола. 
 
 
 
 

           
                                                                    Вонр.проф. д-р Светлана Вељановска с.р. 

                     Претседател на Сенат 
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До 

Наставно – научен совет на  

Економски факултет – Прилеп 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторска дисертација 

 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп на состанокот 

одржан на 12.11.2019 година, со решение бр. 02-1083/4, формира комисија за оценка на 

докторската дисертација на кандидатот Сузана Трајковска – Кочанковска со наслов: 

„Потенцијалот на гејмерската индустрија за инвестирање во Република Северна 

Македонија“ (англискиот наслов на темата гласи: “The potential of the gaming 

industry for investments in the Republic of North Macedonia“) во состав: 

 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

2.  Проф. д-р Дејан Здравески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

3.  Проф. д-р Агим Мамути, Технички факултет - Скопје, Универзитет “Мајка 

Тереза” - Скопје, Република Северна Македонија 

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

„Св.Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонијa 

5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 

„Св.Климент Охридски“ - Битола, Република Северна Македонија 

Врз основа на чл. 194 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола и чл. 56 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ од Битола, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот 

факултет во Прилеп го поднесува следниов:  
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И З В Е Ш Т А Ј 

1. Биографија на кандидатот 

 

Кандидатката м-р Сузана Трајковска Кочанковска е родена на 05.01.1972 година 

во Битола, Република Северна Македонија. Во 1994 година дипломирала на Економски 

факултет во Прилеп, на насоката „Економија на претпријатија“. Магистрирала во 2011 

година на Универзитетот за менаџмент и туризам во Скопје, на насоката „Управување 

со човечки ресурси“. Од 2012 година се запишала на трет циклус студии на 

Регионалната заедничка докторска програма „Претприемништво и менаџмент на мали 

и средни претпријатија (ДОЦСМЕС)“, организирана во соработка со следниве 

универзитети: Универзитет „Св Климент Охридски во Битола“, Македонија, 

Универзитет во Болоња, Италија, Автономен Универзитет во Шпанија, Универзитетот 

Софија Анитполис, Ница, Франција. 

Во периодот од 1997 до 2008 година работи како менаџер во корпоративни 

компании, во Претставништвото на Др.Еткер во Скопје за организирање на 

производството и продажбата на прехранбени производи. Во периодот од 2008 до 2014 

година е раководител на бизнис инкубатор, дел од Фондацијата Бизнис старт-ап центар 

во Битола, каде соработува со повеќе од 250 стартапи и ги оценува нивните бизнис 

планови. Обезбедува поддршка за 20 фирми дирекно во просториите на инкубаторот и 

250 виртуелни корисници т.е. фирми кои добиваат консултанска поддршка. Во делот 

на соработката на бизнис инкубаторот и банките ја контролира кредитната линија од 

500.000 евра и исплатите на фирмите кои се поддржани со таа линија. Во рамките на 

проектот го водела и процесот на трансфер на технологија, соработка меѓу Техничкиот 

факултет од Битола и фирмите за изработување решенија за две фирми и тоа: 

сушарница за сушење билки, овошје и зеленчук и преса за производство на внатрешни 

врати. Како проектен координатор го менаџирала и финансиското работење со 

целокупниот проект и учествувала во градењето на капацитетите на локалните 

партнери (подготовка на студии за малите и средни претпријатија; подготовка на 

регионалните саеми за МСП и студиски посети).  

Од Институт ГАУС - Битола и Македонската асоцијација за развој на видео 

игри во 2016 е ангажирана за менаџер на акцелератор во индустријата за видео игри во 

Битола за подршка на тимови за развој на видео игри. Во рамките на акцелераторот 

работи како обучувач за бизнис планирање со користење на моделот бизнис план 

канвас. Членува во Македоската асоцијација за видео игри и учествува во организација 

на меѓународниот  хакатон „Global Game Jam“ во Битола и Скопје. 
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Во 2017 е финансиски менаџер на проектот Е-бизнис страници, во областа на 

регистрација на извозно ориентирани компании и развојот на електронски алатки за 

извозни активности кои се достапни на регионална ИТ платформа.  

Од 2016 година работи во Фондацијата Сизигија Скопје на развој на бизнис 

планови за Програма за самовработување, вклучително и за личности со посебни 

потреби во соработка на УНДП и Агенцијата за вработување. Континуирано е 

ангажирана за обучувач и ментор за развој на бизниси и бизнис планови во проекти 

финасирани од УНДП и со поддршка на ЕУ. Го помага развојот на бизнис субјектите 

со сертификација и верификација на стандардот Фер со потрошувачот. 

Во 2018 година имплементира интернационална обука за управување со 

проекти за докторанти на Меѓународниот универзитет Бурч во Сараево.  

Преку проектното работење постојано развива и спроведува проекти за 

поттикнување на бизнисот, како и за поддршка на младите во кариерниот развој. 

Компјутерски вештини 

Кандидатката користи најразлични компјутерски програми и тоа: MS Word, MS 

Excel, MS Outlook, MS Project, MS Money, MS Front page, MS PowerPoint, MS Publisher;  

статистички методологии и аналитичко-статистички софтверски програми: SPSS 

Научни публикации 

Објавени истражувачки трудови и проекти: 

1. „Дигитална изложба на историска уметност“, Студија на случај на 

дигитализација на проектот за животна историја-животна природа претставена 

во Кралската академија Ирска, Конференција за виртуелно дигитално 

наследство, 2018 година. 

2. „Анализа на пазарот за пелети од слама“ - студија за ЕУ проект, 2017 година. 

3. Проект „Од игра до бизнис“, финансиран од Амбасадата на САД во Република 

Северна Македонија и имплементација на акцелератор за девелопери на видео 

игри во Битола, 2016 година. 

4. „Поддршка за одржливост на малите и средните претпријатија во 

западнобалканските економии: Случајот на Македонија“, претставен на 

Научна меѓународна конференција за иновации во Митровица (MISIC). 

Приштина, Косово, 2015 година. 

5. „Случај на трансфер на технологија во Македонија“ претставен на 

Меѓународната конференција за трансфер на технологија во Прага, 2014 година. 

6. „Бизнис инкубатор како економска стратегија за развој: Студија на бизнис 

инкубаторот во Битола“, претставен на првата Intarnational Doctoral Student 
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Conference Contemporary Research Issue in Economics, Management and Business, 

Универзитет Св.“Климент Охридски “- Битола, Економски факултет – Прилеп, 

Република Македонија, 2013 година. 

 

2. Анализа и коментари на докторската дисертација 

 

Докторскиот труд на кандидатката, под наслов: „Потенцијалот на гејмерската 

индустрија за инвестирање во Република Северна Македонија“ од кандидатот Сузана 

Трајковска Кочанковска, се состои од 5 поглавја. 

Трудот се фокусира на анализата на глобалните трендови, глобалните компании 

кои развиваат видео игри, регионалното дисперзирање на оваа индустрија, состојбата 

во IT индустријата за видео игри во ЕУ, во земјите од Источна Европа и во Република 

Северна Македонија. Исто така, фокусот е ставен и на тоа да се определи причината 

што ги привлекува инвеститорите: дали се тоа генерираните приходи или страста да се 

биде дел од глобалната заедница. Исто така, овој труд прави анализа и на бизнис 

амбиентот на Република Северна Македонија во гејмерската индустрија. 

Целта на истражувањето е да се мапира бизнисот со видео игри, особено за 

тоа кои се силните страни на гејмерите (девелоперите, дизајнерите, уметниците во 

индустријата за видео игри), да се детерминираат можностите за регрутирање млади 

кадри за развој на видео игри и да се проценат новите можности за развој на видео 

игри. Пошироката перспектива е да се процени влијанието на национално и глобално 

ниво од аспект на инвеститорите, приливите и приходите. 

Истражувањето е структуирано на следниов начин: 

Во првото поглавје кандидатката ги дефинира видео игрите и индустријата за 

видео игри, дава краток преглед на глобалната еволуција и трендови на развој на 

истити, а исто така ги анализира првите чекори на развој на оваа индустрија во 

Република Северна Македонија. Таа ги мапира студијата за развој на видео игри и дава 

преглед на литературата и на општата перспектива на видео игрите. Исто така, 

кандидатката го истакнува значењето на индустријата за видео игри како од аспект на 

програмирањето, уметноста и културата, така и од аспект на производ и/или услуга на 

пазарот. Таа во истражувањето ги комбинира примарните и секундарните податоци, 

голем број електронски библиотеки и веб-страници, клучни индустриски платформи за 

анализи на алгоритми искористени за обезбедување пристап до објавени трудови, 

блогови, прегледи и истражувања. Во овој дел, кандидатката јасно и недвосмислено го 

дефинира предметот на истражувањето,  методологијата на истражувањето и целта на 

истражувањето. 

Во рамките на второто поглавје дефинирана е концептуалната рамка во која се 

дадени информации за глобалното и националното опкружување на индустријата и 

карактеристиките на инвестициите, човечките ресурси, образованието, платите во овој 
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сектор, жанрот на игри, приходите, потенцијалот итн. Направена е класификација на 

инвестициите за да се детерминираат односите и процесите, како и сите засегнати 

страни, вклучени во секоја фаза на развој, пласирање на пазарите и односите со 

клиентите. Во ова поглавје е претставена комплексноста на производот и индустријата, 

иако во реалноста индустријата за игри се перципира едноставно како симнување на 

игра за забава. 

Во третото поглавје кандидатката ја истражува моментната состојба и 

обезбедува јасна слика на индустријата. Ги анализира студиите на случај на студијата 

за развој на игри, на чија основа таа препорачува соодветен модел за стимулирање на 

индустријата преку вклучување на повеќе засегнати страни (фондови и акцелератори). 

Во овој дел, таа го детерминира и развојот на едукативните игри како посебен сегмент 

од видео игрите. За таа цел таа користи дедуктивни методи за да се објаснат 

глобалните трендови во индустријата за видео игри воопшто, мапирање на 

регионалните, како и специфичните сегменти во Република Северна Македонија. Со 

пристапот „од горе надолу“, фокусот е стеснет до најмалите организациони единици 

кои работат како студио за развој на видео игри од поединци. 

Во четвртото поглавје таа се потпира на резултатите од статиститчките 

анализи и дискусии. Резултатите и дискусиите се извлечени како резултат на 

користење на соодветни статистички методи со кои на научно фундиран начин се 

проценува потенцијалот на глобалната и локалната индустрија на видео игри. Преку 

прифаќањето/отфрлањето на тестираните хипотези се обезбедуваат информации со кои 

се објаснуваат промените што доведуваат до експоненцијален раст на индустријата на 

видео игрите. 

Во петтото поглавје кандидатката дава соодветни и издржани заклучоци за 

предизвиците пред кои се наоѓа индустријата на видео игри, но и инвеститорите, 

девелоперите дизајнери во оваа индустрија. Исто така, таа во оваа глава покрај 

преопраките за насоките за развој на видео индустријата ги нотира и ограничувачките 

фактори како и придонесот на научната и деловната заедница. 

 

2.1 Цели и истражувачки прашањa 

 

Поставената цел во трудот е да се оцени потенцијалот на индустријата и да се 

предложи екосистем за поддршка за стартување и развој на видео игри. Исто така, една 

од подцелите беше да се процени дали индустријата за видео игри во Република 

Северна Македонија е поамбициозна од другите IT суб-сектори и дали преку нови 

практики и деловни модели за раст можат да се заинтересираат инвеститорите, 

истражувачите и креаторите на политики за да може гејмерската индустрија во 

Република Северна Македонија да се приближи до глобалните трендови на оваа 

индустрија. Секако натаму темата отвора големи деловни можности за експлоатација; 
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дали истата да биде поддржана со грантови и различни програми за поддршка 

програми; дали да бидат организирани повеќе дебати за подигнување на јавната свест 

кај граѓаните за оваа област. 

Збирот на истражувачки прашања се дадени како: 

H0: Процесот на создавање видео игра е прогресивен. 

Потврдувањето на оваа хипотеза докажа и дека трендот на создавање и примена 

на видео игри се развива и напредува. Имено, оваа индустрија рапидно расте и 

ги прави приходите повисоки од другите индустрии. Затоа, оваа хипотеза има за 

цел да потврди дека индустријата за игри е важна и да заземе место за сериозно 

разгледување од страна на инвеститорите. 

Општата хипотеза е потврдена со: 

Н1: Ситуацијата во Република Северна Македонија во однос на видео игрите е во фаза 

на развој. 

Оваа хипотеза докажа дека почетокот на индустрија за видео игри во Република 

Северна Македонија е маргинален со основани мал број компании. Еволуцијата 

на овие компании е во почетна фаза на развој, но нивните напори сепак 

вродуваат плод за нивно мало присуство на глобално ниво. Сепак, бројот на 

гејмери брзо расте и ја зголемува гејминг заедницата, така што расте и 

потенцијалот истата да стане привлечна индустрија; 

H2: SWOT анализата на разни алатки за правење видео игри има за цел да го помогне 

успехот. 

Оваа хипотеза е докажана со статистичка обработка на податоците и покажува 

дека индустрија за видео игри ги има потребните услови за успех. SWOT 

матрицата и барометарот ја претставуваат реалната состојба и идните трендови 

на оваа индустрија. SWOT матрицата ги дава основните индикатори кои може 

да придонесат за привлекување/одбивање на инвеститорите во оваа индустрија 

која пак подразбира нови можности за вработување на девелопери за игри. 

При статистичката анализа, трендовите на развој на видео игрите се земени како 

зависна променлива. Оваа променлива ја мери примената и производството на видео 

игрите што зависи, главно, од видовите (жанрот) на видео игрите што ги произведуваат 

гејмерите и нивната побарувачка на пазарот. Покрај тоа, трендот на видео игри 

воопшто, зависи од развојот и достапноста на различните софтверски алатки, 

човечките ресурси и финансиската поддршка за изработка на видео игри што ги 

користат македонските девелопери за игри. Различни типови видео игри пак се земени 

/ како независни променливи (типовите видео-игри произведени и промовирани на 

пазарот) и тоа од аспект на: видео-игри базирани на забава и видео игри базирани на 
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знаење. Типот на видео игри се создава зависно од побарувачката на пазарот и 

потребите на клиентите. 

 

2.2 Дизајн на истражувањето и методологија 

 

Во текот на целиот докторски труд, фокусот е ставен на инвестициите во 

индустријата за видео игри од различни жанрови, како и финансиските придобивки од 

нив. Покрај тоа, посебно внимание во истражувањето кандидатката посветила на 

можностите за развој на образовни системи за развивачи на игри - формални и 

неформални едукативни центри преку практични примери за креирање на видео игри. 

Секундарните податоци преку кои се дефинираат финансиските придобивки на 

глобално и регионално ниво, бројот на видео игри, произведени на различни 

платформи, како и други релевантни податоци кандидатката ги собрала од официјални 

институции и платформи, и тоа: Државниот завод за статистика на Република Северна 

Македонија, Светска организација за компјутерски игри и други релевантни 

институции. 

Собирањето на примарните податоци за Република Северна Македонија е 

спроведено преку е-пошта, телефонски и лични интервјуа со релевантни лица вклучени 

активно во оваа област, како што се: девелопери на игри, едукатори за видео игри, 

организации за видео игри, факултети, проекти за деловни идеи. Во истражувањето е 

користен метод пренесување на информација од студио на студио за да се 

идентификуваат испитаниците. Како што се развивал примерокот, собрани се доволно 

податоци корисни за истражување. За интервјуа е користен полуструктуриран 

прашалник дизајниран за менаџери и вработени во студијата за развој на видео игри во 

Република Северна Македонија. За таа цел кандидатката има користено прашалници со 

повеќе од 20 прашања по електронски пат во претходно мапирани компании. Исто 

така, таа има спроведено интервју со 10 вработени и раководители на компаниите кои 

развиваат видео игри. Полуструктурираното интервју е применето за олеснување на 

прибирањето на: лични информации, чувства и идеи, премолчено знаење, директна 

информација за оваа тема и можност да се отворат нови прашања за оваа тема. 

Интервјуата се спроведени во периодот јуни-јули 2019 година во Битола и Скопје. 

Правејќи компаративна анализа кандидатката, соодветните податоци ги има 

споредено со општата анкета спроведена на девелоперите на видео игри на 

Конференцијата за девелопери на игри (анкета со 4.000 развивачи на игри), како дел од 

седмата годишна анкета за состојбата на индустријата на видео игри, која обезбедува 

реална слика на индустријата за игри и ги потенцира трендовите на индустријата (ГДЦ 

2019 во март). 

Квалитативните истражувања таа ги има направено преку студии на случај (три 

студии), со цел да се процени потенцијалот на индустријата за видео игри во 
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Република Северна Македонија. Овие факти, резултати и практично искуство се 

инспирација за моделот кој таа го предложува за зајакнување на потенцијалот на 

индустријата за видео игри, преку создавање акцелератор за развој на видео игри. 

Според неа процесот на пред-инкубација е моќна алатка за развој на индустријата за 

видео игри. Развојот на видео игри во бизнис акцелератор, каде што млади 

претприемачи, на кои им недостасува индустриско искуство, со финансиска и 

менаџерска поддршка би ги основале своите почетни компании може да даде добри 

резултати. Овие центри би овозможиле поддршка преку иницијативи како што се 

обука, вмрежување и менторства. 

Во докторската дисертација кандидатката развива и соодветна SWOT анализа за 

развој на индустријата за видео игри. 

За анализа на резултатите од собраните прашалници таа има користено 

различни методи и тоа: описна статистичка анализа на податоците, анализа на 

варијансата (АНОВА тест), повеќекратна регресија, како и други статистички тестови. 

Податоците се обработени со користење на SPSS (Статистички пакет за општествени 

науки). Дескриптивната и статистичката анализа е направена на примарните податоци 

добиени од прашалниците. Исто така, кандидатката посочува и на тоа дека етичките 

погледи на теренската работа влијаат врз успешното спроведување на истражувањето. 

Испитаниците кои учествувале во истражувањето ги информирала за причината на 

истражувањето (од самиот почетокот тие беа информирани за целта на прашалникот). 

Сите информации дадени во прашалникот се третирани како анонимни, етички и 

доверливи. 

 

2.3 Научен придонес на дисертацијата 

 

Анализата на глобалните приходите од индустријата на видео игри во овој 

докторски труд се однесува за периодот 2012-2021 во кој е констатирано значително 

континуирано зголемување. Вредноста на пазарот кој е милијарди американски долари 

се очекува да се зголеми за 2.6 пати. За оваа цел во докторската дисертација е 

дизајнирана временска серија со линеарен тренд со висок степен на детерминација. Во 

трудот, преку оваа временска серија со линеарен тренд очекуваната вредност на 

глобалниот пазар на видео игри во 2022 година е 151.722 милијарди американски 

долари. 

Во делот на истражувањето на глобалната индустрија изработена е анализа на 

бројот на издадени видео игри на платформата „Steam“ во 2017 според нивниот жанр 

која покажала дека најзначајна категорија се indie игри (игри произведени од мали 

формални и неформални студија) и тоа 11,996, наредна категорија е жанрот на 

акциони, а после тоа и авантуристички видео игри. Жанрот на игрите во трудот е 

анализиран од аспект на играчите на видео игрите, со користење податоци од 
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меѓународно истражување и статистичко тестирање со ANOVA, тестот докажал дека 

различниот жанр на игри влијае на изборот на игри од страна на играчите како и на 

времето колку играчите ги играат. 

Врз основа на горе наведените резултати и мапирањето на студијата за видео 

игри,  кандидатката ја потврдува тезата за потенцијалот на индустријата за видео игри 

во Република Северна Македонија, каде од 2009 до 2018 година; бројот на девелопери 

на видео игри (студија) е многу варијабилен, достигнувајќи го својот максимален број 

во последниве две години. Варијабилноста на податоците не дозволува тие да се 

анализираат како тренд, па за таа цел анализиран е бројот на развиени видео игри каде 

се забележува континуиран, значаен и интензивен развој. Емпириските податоци за 

бројот на развиени видео игри имаат приближен линеарен тренд со значајна вредност 

на коефициентот на детерминација и даваат валидна прогноза за идниот период. Врз 

основа на обработените достапни податоци од 10 студија за развој на видео игри во 

Република Северна Македонија со примена на тест за независност е заклучено дека врз 

успехот на студиото за развој на видео игри интерактивно влијаат многу фактори што 

се случуваат во практиката. Во трудот таа прави индивидуални тестови во шест случаи 

каде докажува дека  успехот на студиото не зависи од: бројот на вработените, нивото 

на образованието на вработените, видот на играта, софтверот за дизајн на игри, 

платформата на која е објавена играта и фактот дали станува збор за сопствен производ 

или тие работат на аутсорсинг производ. За понатамошно оправдување на 

потенцијалот го корсти режимот на регресија и го дизајнира така што приходите по 

вработен се земени како зависна варијабла, а независни варијабли се: цена на видео 

игрите, потенцијалните приходи и број на девелопери. Коефициент на корелација 

потврдува многу силна врска помеѓу приходот по вработен, цена на игрите, 

потенцијални приходи и број на девелопери во студијата. 

Анализата на гејминг студијата во Република Северна Македонија покажува 

дека тие се креирани од млади претприемачи кои своето хоби го развиле во бизнис. Од 

тој аспект потенцијалот го согледува во еден сегмент на млади претприемачи со ИТ и 

креативни вештини кои можат да формираат мали indie студија и да развијат видео 

игри за Steam и други платформи. Студиите на случај обезбедија специфични 

информации за компаниите кои се соочуваат со голем број на предизвици за 

одржување и проширување на нивниот бизнис. Почнувајќи од 2011, секоја наредна 

година се појавувало по една или две студии или постојните ИТ компании тестирале и 

развиле видео игри. Сите студија за развој на видео игри имаат претприемничка 

основа. Поголемиот дел од компаниите се микро-претпријатија. Kamai Media и 

Workbench Entertainment имаат над 10, а аутсорсинг компаниите имаат повеќе од 25 

вработени. Инвестициската клима во Република Северна Македонија е скромна, само 

три студија добиле инвестициски капитал – грантови од програмата за 

самовработување и 2 грантови од фондот за иновации. Кандидатката заклучува дека 

постојат и странски директни инвестиции во индустријата за видео игри во Република 

Северна Македонија заради достапните човечки ресурси со ниски плати во однос на 

глобалните трендови. Исто така, сите студија имаат потешкотии да најдат 
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квалификувана работна сила; дури и експерт за аутсорсинг, особено во областа на 

програмирање, дизајн и маркетинг. Сите сопственици во малите компании се 

занимаваат со неколку функции во компанијата како што се: управување со проекти и 

маркетинг. Од постојните можности за развој на видео игрите за различни уреди (за 

комјутери, за конзоли, за мобилни телефони), сите интервјуирани студија се 

ориентирани на развој на видео-игри за компјутери. Бројот на компании за 

производство на видео игри во Република Северна Македонија е многу ограничен во 

споредба со економијата и населението. Повеќето од сопствениците на гејминг 

студијата за развој на видео игри во Република Северна Македонија се познаваат и 

разменуваат информации за потенцијални вработени. Лесно е да се воспостави мрежа 

меѓу компаниите за видео игри, затоа што ги има сосема малку. Тие меѓу себе 

комуницираат преку настани како Глобал гејм џем, 3D - конференција. За одржување 

на вакви активности се потребни финансиски извори. Активностите за 

претприемништво што ги предложува кандидатката во моделот што значи дека со 

подобрување на квантитетот и квалитетот на активностите ќе се стимулира напредокот 

во индустријата за видео игри, ќе се генерира поголем интерес, повеќе производство и 

секако ќе се генерираат и повеќе приходи. Исто така, таа предлага спроведување на 

образовни политики во врска со обука и доквалификација на кадри за развој на видео 

игри. Секако, (според кандидатката) ваквите политики треба да се спроведат во 

согласност со потребите на приватниот сектор. Кандидатката посочува дека развојот на 

игри не е единствениот процес во индустријата за развој на видео игри; маркетингот и 

управувањето со проекти се исто така важни компоненти за развојот на оваа 

индустрија. 

Според кандидатката клучно е младите да се едуцираат во овие области и тоа 

уште од средно училиште каде што треба да има специфични курсеви поврзани со 

видео игри и тоа развој на видео игри и маркетинг. Во спротивно, секако видео игрите 

се поврзани со развојот на новата технологија, па затоа приватниот сектор треба 

внимателно да го следи развојот на технологијата и да подготви проекции за иднината 

со цел и да им ги претстави можностите на креаторите на политиките и заедно да 

создадат стратегија за поддршка на ИТ индустријата за развој на видео игри. 

За анализата на едукативни видео игри во Република Северна Македонија 

мапирани се 20 видео игри создадени од компании, поединци и проекти. Во анализата 

се дадени информации за студијата кои ги развиле тие видео игри, името на играта, 

темата на играта, уредите за играње и моделот на финансирање (од компанија, 

индивидуа или проект). Истражувањето кое го спроведува кандидатката покажа дека 

повеќето од едукативните игри, односно повеќе од една третина или точно 38,89% се 

наменети за изучување јазици, математички вештини и информации за природата 

(растенија, животни); 22,22% од едукативните игри се за историја (настани од 

минатото), 16,67% се за меморија и 5,56% се за дружење (семејство), музика, екологија 

и други теми. Од аспект на финансирањето, 60% од едукативните игри се финансирани 

од проекти, 25% се финансирани од компании и 15% се приватни иницијативи. 
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Во докторската дисертација е претставено значењето на овој дел од IT 

индустријата. Во тезата постојано се нагласува дека напредокот на развојот на видео 

игрите, влијанието врз општеството како и на другите индустриски гранки се 

неоспорни. Според заклучоците до кои дошла кандидатката оваа индустрија, иако 

млада, носи многу пари, вработува многу граѓани и има силно  влијание првенствено 

на информатичката технологија и го менува светот околу IT индустријата. 

Индустријата за видео игри како интерактивна забава е економски субсектор што 

опфаќа низа процеси како што се: развој, маркетинг и продажба на видео игри, што 

вклучува голем број на различни работни места и вработува илјадници луѓе ширум 

светот. IT индустријата од овој суб сектор остава силен белег на уметноста, 

образованието, маркетингот, канцелариската работа и многу други места. Едукаторите 

сè повеќе го препознаваат влијанието на видео играте врз јавноста, односно нивниот 

потенцијал и примена во образованието препознавајќи ги културните и технолошките 

промени во 21 век, се отвораат многу нови можности за понатамошен развој. 

 

3. Констатација и предлог 

 

Имајќи ги предвид горенаведените констатации и заклучоци, врз основа на 

анализата на докторската дисертација, поднесена од кандидатот Сузана Трајковска – 

Кочанковска, насловена како: 

„Потенцијалот на гејмерската индустрија за инвестирање во Република 

Северна Македонија“, 

Комисијата за оценка на докторската дисертација ги донесе следниве заклучоци: 

Темата на докторската дисертација „Потенцијалот на гејмерската индустрија 

за инвестирање во Република Северна Македонија“ е интересна и релевантна од гледна 

точка на проценка на можностите за инвестирање во развој на видео игрите како и 

анализа на растечкиот глобален пазар на видео игри. Имено, кандидатката избрала 

специфичен терен и економски аспект од инвестициите, кој до денес не е истражуван 

во Република Северна Македонија. Добиените резултати од истражувањето 

претставуваат релевантен извор на корисни знаења и практики за идните истражувања, 

за студии за развој на видео игри, креаторите на политики и невладините институции, 

во доменот на структуирана информација за овој сектор и активностите на заедницата. 

Покрај тоа, ова истражување ќе придонесе за збогатување на постојната литература и 

ќе претставува важен придонес за следното истражување во оваа сфера. 

 Врз основа на претходните анализа Kомисијата за оценка на докторската 

дисертација од кандидатот Сузана Трајкоска Кочанкоска му предлага на Наставно – 

научниот совет на Економскит факултет во Прилеп да ја донесе следнава 
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О Д Л У К А 

 

• Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 

„Потенцијалот на гејмерската индустријата за инвестирање во Република 

Северна Македонија” од кандидатот м-р Сузана Трајковска – Кочанковска. 

• Да определи датум за јавна одбрана на докторската дисертација. 

 

 

 Комисија за оценка на докторската дисертација: 

 

 

1. Проф. д-р Ѓорѓи Манчески, Економски факултет – Прилеп, 

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Република 

Северна Македонија. 

  

 2. Проф. д-р Дејан Здравески, Економски факултет – Прилеп, 

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Република 

Северна Македонија. 

  

 3. Проф. д-р Агим Мамути, Технички факултет – Скопје, 

Универзитет “Мајка Тереза” - Скопје, Република Северна 

Македонија. 

  

 4. Проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет – 

Прилеп, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, 

Република Северна Македонија. 

  

 5. Проф. д-р Мери Бошкоска, Економски факултет – Прилеп, 

Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, Република 

Северна Македонија 
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The Professor’s Council of the Faculty of Economics in Prilep with the Decision No. 
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                                                          REPORT 

 

1. Biography of the candidate 

 

The candidate Suzana Trajkovska – Kochankovska was born on 05.01.1972 in Bitola, 

Republic of North Macedonia. She graduated in Faculty of Economics in Prilep on 1994 in 

the Department of Economics of the Enterprises. She completed her MA in the University for 

Management and Tourism in Skopje in the Department of Managing of Human Resources. 

She enrolled the third cycle of studies on 2012 in the Regional jointly doctoral program 

“Entrepreneurship and Management of Small and Medium-sized Enterprises (DOCSMES)”, 

organized inthe collaboration with the following universities: University “St. 

KlimentOhridski”, Republic of North Macedonia, University of Bologna, Italy, Autonomous 

University in Spain, University Sofia Antipolis, Niece, France 

In the period from 1998 to 2008 she worked as a manager in the corporative 

companies and in the representative office of Dr. Oetker in Skopje for production and 

salesmen of the food products. In the period from 2008 to 2014 she’s a manager of the 

business incubator, part of Business Start-up Center Foundation in Bitola where she 

collaborated with more than 250 start-ups and assessed their business plans. Directly in the 

premises of the incubator she provided support for 20 firms and 250 virtual users, i.e. the 

firms which receive consulting support. She controlled the credit line of 500.000 euros  in the 

part of the collaboration of the business incubator and banks as well as the payments of the 

firms supported by that line.Inside the frames of that project she lead  the process of transfer 

technology too, the collaboration between Technical Faculty and the firms in designing the 

decisions for 2 firms, for the dryer for herbs, fruits and vegetables and  interior doors 

production press. As a project coordinator she also managed the financial work of the 

complete project and took part in the building of capacities of the local partners (preparation 

of studies of small and medium-sized enterprises; preparation for regional fairs of MSP and 

study visits). 

In 2016, The GAUS Institute and Macedonian Association for Video Games 

Developing engaged her as a manager of the accelerator in the video games industry in Bitola 

for supporting the teams for developing the video games. In the frames of the accelerator she 

worked as a trainer for business planning using the Canvas business plan model. She’s a 

member of the Macedonian Association for Video Games and takes part in the organization 

of the International Hackaton “Global Game Jam” in Bitola and Skopje.  

In 2017 she became a financial manager of the project e-business pages in the area of 

exporting oriented companies and the development of electronic tools exporting activities 

available on the regional IT platform. 

She worked in 2016 in Sizigia Foundation in Skopje on the position of development 

of the business plans in the Program of self-employment including the persons of special 

needs with the collaboration of UNDP and The Employment Service Agency. She’s 
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continuously engaged as a trainer and mentor for developing the businesses and business 

plans in the projects financed by UNDP and supported by EU. She helps in the business 

subjects development by certificating and verification of the Fair standard with the customer.  

In 2018 she implemented the international training for managing with the projects for 

PhD students in the International University Burch in Sarajevo. 

Throughout her project work she continuously develops and provides projects for 

business fostering as well as for supporting the young businessmen in their career building. 

 

Computer Skills 

 

The candidate uses various computer programs as: MS Word, MS Excel, MS 

Outlook, MS Project, MS Money, MS Front page, MS PowerPoint, MS Publisher;  statistical 

methodologies and analytical statistical software programs: SPSS. 

Scientific publications 

Published research works and projects: 

2018 Digital exhibition of the historical art. The case study of the digitalization of the 

project of living history-living nature presented in the Royal Academy in Ireland; the 

Confederation for Virtual Digital Heritage. 

2017 The Analysis of the stray pellets market – study for EU project. 

2016 Project – From game to business – financed by US Embassy in Republic of 

North Macedonia and implementation of the accelerator for developers of video games in 

Bitola. 

2015 Support for the sustainability of the small and medium-sized enterprises in the 

western Balkan’s economies: The Macedonian case presented in the International Scientific 

Conference for Innovations in Mitrovica (MISIC). Prishtina, Kosovo. 

2014 Transfer of Technology Case in Macedonia presented on the International 

Conference for technology transfer in Prague; 

  

2. Analyses and comments about the dissertation 

 

The Ph.D dissertation of the candidate entitled as: “The Potential of the Gaming 

Industry for Investment of the Republic of North Macedonia” by the candidate 

SuzanaTrajkovskaKochankovska consists of 5 chapters: 

The main focus in the analysis was the analyzing of the global trends, the global 

companies which develop video games, the regional dissemination of this industry, the 

condition in EU, the Eastern European countries and in the Republic of North Macedonia in 
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the IT industry of video games. Also, the focus was redirected to the determining the reasons 

which attracts the investor:  the generated revenue or the passion to become part of the global 

community. This paper was also intended to answer the question about the business ambient 

of the game industry in North Macedonia.  

The aim of the research is mapping the business with video games, particularly the 

emphasizing the powerful sides of the gamers (developers, designers, the artists in video 

games industry), to determine opportunities for recruiting young staff for developing video 

games and to evaluate new possibilities for video games. The wider perspective was to 

evaluate the influence on national and global level from the investors, incomes and the 

revenues points of view. 

The research is structured as follows: 

In the first chapter the candidate defines video games and the video games industry, 

presents brief and global evolution and their trends as well as the analysis of the first steps I n 

this kind of industry in Republic of North Macedonia. She maps the study and the video 

games development and gives an overview of the bibliography and the general perspective of 

the video games. She also emphasizes the meaning of the video games industry in the point 

of view of the programming, art and culture as well as in the point of view of the product 

and/or service in the market. In her research she combines the primary and the secondary 

data, the large number of electronic libraries and web pages, the key industrial platforms for 

analyzing the algorithms being used for ensuring the access to the published articles, blogs, 

overviews and researches. In this chapter she comprehensively and unequivocally defines the 

subject, the methodologyand the aim of the research. 

In the second chapter she defines the conceptual frame where she gives the 

information about the industry’s global and national environment and about the 

characteristics of the investment, human resources, education, the payrolls in this sector, the 

game’s genres, the incomes, the potential etc. Here is constructed the classification of the 

investments just to determine relationships and processes, as well as all stakeholders included 

in every phase of development, the product placements and the relationship with the clients. 

This chapter presents the complexness of the product and the industry, although in the reality 

the gaming industry is simply observed as a game downloaded for fun. 

In the third chapter, the candidate researches the current situation and provides very 

comprehensive picture of the industry. She analysis the case studies of game developing 

study on which basis she recommends an appropriate model for stimulating the industry 

through inclusiveness of the numerous stakeholder sides (funds and accelerators). In this part 

she determines the developing of the educational games as a particular segment of the video 

games too. For that purpose she uses deductive methods to explain the global trends in the 

video games industry in general, the mapping of the regional as well as the specific segments 

in the Republic of North Macedonia. With the approach “from upward to downward” the 

focus is narrowed to the smallest units acting as studios for developing the video games by 

individuals. 
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In the fourth chapter she relies on the statistical analyses results and discussions. The 

results and discussions are extracted as a result of using the appropriate statistic methods with 

which in a scientifically-based way is evaluated the potential of the global and local video 

games industry. Throughout the acceptation/rejection of the tested hypotheses are provided 

informations with which are explained the changes that lead to exponential growth of the 

video games industry. 

In the fifth chapter the candidate gives us the appropriate and sustainable conclusions 

and challenges in front of the video games industry is positioned as well as its investors, 

developers and designers. Also, in this chapter, besides the recommendations for the 

directions for developing the video games industry, she also notifies the limiting factors as 

well as the contribution to the scientific and the business community. 

 

2.1. The aims and the research questions 

 

The appointed aim is the assessing the potential of the industry and suggesting the 

ecosystem for supporting the starting and developing of the video games. Also, one of the 

sub-aims is to evaluate if the game industry in Republic of North Macedonia is more 

ambitious than the other IT sub-sectors and whether through new practices and business 

models for growing could be attracted the investors, researchers and creators of the policies 

to bring Macedonian game industry closer to the global trends of the this kind of industry. Of 

course, further on, this theme opens huge business possibilities for exploitation; whether it 

could be supported by grants or various programs for cooperation; whether should be 

organized debates for rising up the citizen’s public consciousness for this area. 

The sum of the researching questions is given as: 

H0: The process of creating the video game is progressive. 

 

The confirmation of this hypothesis approves also that the trend of creating and 

application of the video games is developing and progressing. Namely, this industry 

rapidly grows and rises up the revenues higher than in the other industries. Therefore, 

this hypothesis aims to confirm that the game industry is important and to reserve 

place for serious consideration by the investors. 

The general hypothesis is confirmed by: 

 

H1: The situation in Republic of North Macedonia related to the video games is in the phase 

of development. 

 

This hypothesis claims that the beginning of the game industry in the Republic of 

North Macedonia is marginal with the small amount of established companies. The 
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evolution of these companies is in the initial phase, but however, their efforts are 

resulted with the minor presence on the global level. However, the number of the 

gamers grows very quickly and it enlarges the gaming community and so grows the 

potential this community to become attractive. 

 

H2: The SWOT analysis of the various tools for constructing video games aims to help to the 

success 

 

Thus hypothesis is claimed by the statistic treatment of the data and it shows that the 

game industry has all necessary conditions to be successful. The SWOT matrix and 

the barometer presents the real condition and the future trending of this industry. The 

SWOT matrix gives us the basic indicators that could contribute in the 

attracting/rejecting the investors of this industry that on the other side understands 

new possibilities for hiring new game developers. 

 

Through the statistical analysis, the developing trends of the video games are taken as 

a dependable variable. This variable measures the application and producing of the video 

games that generally depends of their types (genres) produced by the gamers and by their 

market demand. Besides that, the video games trend in general depends by the developing of 

the accessibility of the various software tools, human resources and of the financial support 

of constructing the video games used by Macedonian game developers. Various types of 

video games are actually taken as an independent variable (video game types produced and 

promoted on the market) and all that from the point of view of: video games based on fun and 

video games based on knowledge. The type of the video games is created depending on the 

market demand and the needs of the clients. 

 

2.2. The Research Design and the Methodology 

 

The focus through the entire dissertation is positioned on the investments in the video 

games industry of various genres as well as on the financial benefits of them. Besides that, 

the candidate pays particular attention on the researches of the possibilities for developing of 

the educational systems for game developers – formal and informal educational centers 

through practical examples for creating video games. 

The candidate collected the secondary data through which the financial benefits are 

defined on global and regional level, the number of video games produced on different 

platforms, as well as other relevant data in: The State Statistical Office od Republic of North 

Macedonia, World Organization for Computer Games and other relevant institutions. 

The collecting of the primary data for Republic of North Macedonia is provided 

through e-mail, telephoning and personal interviews with relevant persons actively included 
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in this area like: game developers, video games educators, video games organizations, 

faculties, business idea projects. In the research is used the method of information 

transferring from studio to studio for identification of the respondents. As the sample 

developed enough data is collected seriously useful for the research. For the interviews was 

used semi-structural questionnaire designed for the managers and employees in the studios 

for video games developing in the Republic of Northern Macedonia. For this occasion, the 

candidate uses online the questionnaires with more than 20 questions in the previously 

mapped companies. Also, she conducts the interview with 10 employees and managers of the 

companies who develop video games. Semi-structural interview is conducted for facilitating 

the collecting of: personal information, feelings and ideas, the silent knowledge, direct 

information about this theme, and the possibilities for opening new questions on this theme. 

She conducted these interviews in the period of June - July 2019 in Bitola and Skopje.  

Processing the comparative analysis, the candidate compares the appropriate data with 

the general survey conducted on the video games developers in the Conference for the games 

developers (survey for 4000 games developers) as a part of the seventh annual survey for the 

condition of the video games industry which provides real picture of the game industry and 

underlines the trends in the industry. (GDC, March 2019) 

She makes the qualitative researches through the case studies (three studies) aiming to 

evaluate the potential of the video games industry in Republic of North Macedonia. These 

facts, results and practical experiences are inspiration for the model she suggests for 

strengthening the potential of the video games industry. According to her, the process of pre-

incubation is a powerful tool.The development of the video games in the business accelerator 

where the young entrepreneurs who lacks industrial experience with the financial and 

managing support could establish their initial companiescould give very good results. These 

centers could provide support through initiatives like trainings, networking and mentorships 

are.  

In her dissertation, the candidate also develops appropriate SWOT analysis for the 

video games industry development. 

For analyzing the results of the collected questionnaires she uses different methods 

like: descriptive statistical analysis of the data, the analysis of the variant (ANOVA test), 

multiple regressions as well as other statistical tests. She processed the data by using SSPS 

(Statistic package for social sciences). She processed the descriptive and the statistical 

analysis on the primarily data received by the questionnaires. She also points that the ethical 

views of the fieldwork influenced the success of the research conducting. She informed the 

respondents who took part in the research about the reason of that research (from the very 

beginning they were informed about the purpose of the questionnaire). All information given 

in the questionnaire are treated as anonymous, ethic and confidential. 
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2.3. The Scientific Contribution of the Dissertation 

 

The analysis of the global revenues from gaming industry in this dissertation is related 

to the period of 2012 – 2021where is ascertained significant and continuing growth. It’s 

expected, the valuation of the market who now counts billions of dollars to be expanded for 

2.6 times. For this occasion in this dissertation is designed temporal series with linear trend 

and with the higher degree of determination. In this work, the expected value through this 

temporal series with linear trend on the global video games market in 2022 is expected to be 

risen on 151.722 billion American dollars. 

In the part of global industry researchshe completed the analysis of the number of 

published video games in the platform”Steam” in 2017 according their genre and here she 

indicates that the most significant category is Indie games (games produced by small formal 

and informal studios) and their number is 11.996, the following category is the action genre 

and after are the adventure video games. The genre of the games in this work is analyzed 

through the aspect of the video gamers using the data of the international research and the 

statistical testing of ANOVA; the test approves that the diversity of the genres influences the 

gamer’s choice of the games as wells on the duration of the gaming.  

On the basis of the results listed above and the mapping of the video games studios, 

the candidate claims the thesis for the potential of the video games industry in the Republic of 

North Macedonia, where from 2009 to 2018 the number of video games developers (studios) 

are quite variable reaching in the last two years its maximum. The variability of the data 

doesn’t allow them to be analyzed as a trend, so for that occasion is analyzed the number of 

developed video games where could be noticed the continuous, significant and intensive 

development. The Empirical data for the number of developed video games have 

approximate linear trend with the significant value of the determination coefficient and 

they’re providing valuable prognosis for the future period. Based on the available treated data 

from 10 studios for video games developing in Republic of North Macedonia and applying 

the test of independence is concluded that the success of the studio for video games 

developing is interactively influenced by lot of factors happened in the practice. In her work 

she made individual tests for six cases where she approves that the success doesn’t depends 

of: the number of employees, the level of education of the employees, the type of the game, 

the software for designing the games, the platform where the game is announced and the fact 

that it’s about their own product or they’re working for the outsourcing product. For the 

further justifying of the potential, she uses the regime of regression and she designs it so the 

payment of every employee is taken as dependable variable and the independent variables 

are: the video games price, the potential revenues and the number of developers. The 

correlation coefficient confirms very strong connection between the revenue by employee , 

the price of the games, potential revenues and the number of developers.  

The analysis of the gaming studios in the Republic of North Macedonia shows that 

they’re created by the young entrepreneurs who their own hobby developed into business. In 

that point of view, she considers the potential in the segment of young entrepreneurs with IT 
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and creative skills who could run small Indie studios and to develop video games for Steam 

and for other platforms. The case studies provide specific information for the companies who 

face with the large number of challenges for maintenance and enlargement of their business. 

Beginning with 2011, every following year appeared one or two studios or the existed IT 

companies tested and developed video games. All studios for video games development have 

entrepreneurship basis. The bigger part of the companies are micro-enterprises. Kamai Media 

and Workbench Entertainment have more of 10 and the outsourcing companies have more of 

25 employees. The investment climates in Republic of North Macedonia is very poor, only 

three studios received investing capital – grants from the program for self-employing and two 

grants from the innovation fund. The candidate concludes that there are here also foreign 

direct investments in the video games industry in the Republic of North Macedonia mostly 

because of the available human resources with low payments related to the global trends. 

Also, the studios have difficulties to find the qualified work force; even the expert for 

outsourcing, especially of the area of programming, design and marketing. From existing 

opportunities for video games developing for various devices (computers, consoles, cell 

phones) , all interviewed studios are oriented on video games for computers. The number of 

companies for video games producing in Republic of North Macedonia is very limited 

comparing to the economy and the population. Most of the owners of gaming studios in 

Republic of North Macedonia know each other and exchange information for the potential 

employees. It’s easy to establish network between the video games companies because 

they’re not a lot. They communicate via events as Global Game Jam, 3D conference. For 

maintenance of these types of activities are necessary financial sources. The entrepreneur 

activities suggested by the candidate in the model meaning that with the improvement of the 

activities’ quantity and quality would be stimulated the progress in the video games industry, 

the bigger interest would be generated, bigger production and naturally, would be generated 

bigger income. Also, she suggests an implementation of educational policies regarding the 

training and additional qualification of the video games staff. Of course, (according the 

candidate) these types of policies have to be implemented according to the needs of the 

private sector. Also, she points out that the games development is not the only process in the 

video games industry; the marketing and the maintenance with projects are also very 

important components in the development of this industry. 

According the candidate: the key point is the young people to be educated in these 

areas of interest since the high school where it needs to be held special courses connected 

with the video games, particularly with the new technology, so the private must carefully 

follow the technology development and to prepare the projections for the future aiming to 

present the possibilities to the creators of the policies and together to create the strategy for 

supporting the IT industry for video games development. 

For analyzing the educational video games in Republic of North Macedonia are 

mapped 20 video games created by companies, individuals and projects. In the analyses is 

given the information for the studios who developed those video games, the name of the 

game, the theme of the game, devices for gaming and the model for financing (company, 

individual, project). The research conducted by the candidate shows that most of the 
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educative games, actually more of one third, or punctually 38.89%are intended for learning 

languages, mathematical skills and the information for the nature (plants, animals); 22.22& of 

the educational games are for the history (events from the past); 16.67% are for the memory 

and 5.56% are for hanging out (family), music, ecology and other themes. From the financing 

point of view, 60 % of the educational games are financed by projects, 25% are financed by 

companies and 15% are private initiatives.  

In the doctoral dissertation is presented the meaning of this part of the IT industry. 

Continuously, in this thesis is emphasized that the progress of the video games development, 

the influence of the society, as well as other industrial branches are indisputable. According 

the conclusions reached by the candidate, this industry, though young brings a lot of money, 

hires a lot of citizens and have huge impact firstly in the informational technology and 

therefore it affects the changing of the world of IT industry. The video game industry as an 

interactive entertainment is an economic sub-factor that embraces numerous processes like: 

development, marketing and video games sale including a lot of various types of working 

positions and employing thousand people around the world. The IT industry with this sub-

sector leaves a strong mark in the art, education, marketing, office work and in a lot of other 

places as well. Educators more and more recognize the video games impact in the public 

sphere, actually, their potential and the application in the education recognizing the cultural 

and technological changes in the 21 century opens a lot of possibilities in the further 

development. 

 

3. Conclusion and proposal 

 

Having in consideration the upward ascertains and conclusions, on the basis of the 

analyses of the doctoral dissertation submitted by the candidate 

SuzanaTrajkovskaKochankovska entitled as: 

 

“The Potential of the Game Industry for Investments in Republic of North 

Macedonia” 

 

The Assessment Committee for doctoral dissertation had reached the following 

conclusions: 

 

The theme of the doctoral dissertation “The Potential of the Game Industry for 

Investments in Republic of North Macedonia# is interesting and relevant of the point of view 

of the evaluation of the possibilities for investment in the video games development as well 

as of the analyses of the growing global market of video games. Namely, the candidate 

chooses specific fieldwork and economic aspect of the investments not being researched in 

the Republic of North Macedonia so far. The concluded results of the research are relevant 
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source of useful knowledge and practices for the future researches, for studies about the video 

games development, for creating the policies and nongovernmental institutions, in the domain 

of structural information in this sector and activities of the community. Besides that, this 

research will contribute to the enlargement of the existing literature and it will be very 

important contribution for the next research in this sphere of interest. 

Based on the previous analyses the committee for doctoral dissertation assessment 

proposes to the Professor’s Council of Faculty of Economics in Prilep to reach this: 
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D E C I S I O N 

 

• to acceptthe Report on assessment of the doctoral dissertation entitled as “The 

potential of the gaming industry for investment in the Republic of North Macedonia” 

submitted by the candidate MscSuzanaTrajkovska – Kochankovska. 

• to determine the date for public defense of the doctoral dissertation. 

 

 

 

 Committee for Assessment of the doctoral dissertation: 

 

 

1. Prof. Dr. Gjorgji Manceski, Faculty of Economics - Prilep, 

University of „St.Kliment Ohridski“ - Bitola, Republic of North 

Macedonia. 

  

 2. Prof. Dr. Dejan Zdraveski, Faculty of Economics - Prilep, 

University of „St.Kliment Ohridski“ - Bitola, Republic of North 

Macedonia. 

  

 3. Prof. Dr. Agim Mamuti, Technical Faculty - Skopje, University 

of „Mother Theresa“ - Skopje, Republic of North Macedonia. 

  

 4. Prof. Dr. Marjan Angeleski, Faculty of Economics - Prilep, 

University of „St.Kliment Ohridski“ - Bitola, Republic of North 

Macedonia. 

  

 5. Prof. Dr. Meri Boshkoska, Faculty of Economics - Prilep, 

University of „St.Kliment Ohridski“ - Bitola, Republic of North 

Macedonia. 

  

 

 

 

 

 



25 

 

И З В Е ШТА Ј 

oд Комисијата за оценка на докторската дисертација од кандидатот 

д-р Зоран Трајковски, под наслов: 

„Одредување на главните извори на PM10 честички преку моделирање и 

нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола“ 

 

Наставно-научниот совет на Технички факултет Битола при Универзитетот 

„Св.КлиментОхридски“– Битола, на својата седница одржана на 24.09.2019 година, 

со одлука бр.02-753/24 формира комисија за оценка на докторската дисертација од 

кандидатот м-р Зоран Трајковски, под наслов: „Одредување на главните извори на 

PM10 честички преку моделирање и нивно влијание врз квалитетот на 

амбиенталниот воздух во Битола“, восостав: 

 

1. Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, Технички факултет  

Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, ментор 

2. Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, Технички факултет  

Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, член 

3. Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, Технички факултет  

Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, член 

4. Ред. проф. д-р Игор Андреевски, Технички факултет 

 Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, член 

5. Вонр. проф. д-р Филип Мојсовски, Машински факултет, 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје, член 

 

По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, комисијата има чест, 

до Наставно-научниот совет на Технички факултет– Битола, да го поднесе следниот: 

 

            ИЗВЕШТАЈ 

АКТУЕЛНОСТ НАТЕМАТА 
 

Загадувањето на воздухот е многу значаен елемент за животната средина и во исто 

време е комплексен проблем со голем предизвик за нeгово намалување и менаџирање. 

Квалитетот на воздух продолжува да биде важно прашање кое е поврзано со јавното 

здравје, економијата и животната средина. 

Проблемите со загадувањето на воздухот веќе го надминуваат локалното значење и 

претставуваат прашање кое се разгледува во поширок регионален контекст. 

Загадувањето на воздухот може да биде формирано и транспортирано на големи 

растојанија и може да има влијание врз голема површина. Транспортот на 

загадувачките супстанции односно преку-граничното загадување предизвикано од 

атмосферските движења претставува огромен предизвик за земјите од регионот. 

Загадувањето на воздухот доведува до негативни ефекти на регионално ниво и има 
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неколку значајни влијанија врз животната средина а може директно да влијае врз 

вегетацијата, квалитетот на водата и почвата. 

Ефективните начела за квалитетот на воздухот бараат соработка и дејствија на 

глобално, национално и локално ниво. Политиките и стратегиите за намалување на 

загадувањето на воздухот, пред се насочени кон намалување на емисиите во процесот 

на согорување, користење на алтернативни извори на енергија, обновливи извори и био 

горивото како примарни процеси за подобрување на квалитетот на воздухот, наспроти 

несоодветното третирање на отпадот, користењето на дрва за загревање на домовите во 

зимскиот период, непотполно согорување на горивата во возилата и друго. 

За целосно  управување со ризикот, клучно прашање е идентификација на изворите 

на честички.  Изворите кои влијаат на концентрацијата на честички на одредена 

локација може да се утврдат со примена на методи врз основа на хемискиот состав на 

РМ (particulatematter-суспендирани честички), податоци од мерење на загадувањето на 

воздухот и метеоролошките податоци. Студиите обезбедуваат проценка на просечното  

влијание на изворите на квалитетот на локалниот воздух, како и временски мерни 

податоци на специфичните концентрации PM. Поради тоа, поделба на честички по 

извори и анализа на нивните одделни влијанија може да даде резултати, кои може да 

бидат директно искористени во проценката на ризик, управување со ризик, и во 

поставување на насоки и стандарди за квалитет на воздухот. 

Во последно време проблемите предизвикани од атмосферски честички во 

урбаниот воздух добиваат се поголемо внимание. Постојат различни извори на 

честички во воздухот предизвикани од производството на електрична енергија, 

процесите на согорување во индустриските капацитети, суспендирана прашина од 

патиштата и почвата, согорување на биомаса и влијанието на сообраќајот. 

Од мониторингот на квалитетот на воздух со поставување на мерни станици кои ја 

мерат масената концентрација, може да се добијат важни информации за 

амбиенталните концентрации само на одредени локации во определен временски 

период, без опис на изворите на емисии и причините за лошиот квалитет на воздух. 

Поради тоа одредувањето на изворите има важна улога во управувањето со квалитетот 

на воздух, бидејќи истите можат да дадат комплетен опис за моменталните состојби. 

Од горе изнесеното произлезе идејата за определување на главните извори на 

загадувањето на воздухот во урбаниот дел на Битола. Мониторинг станиците 

поставени од министерството за животна средина на РМ вршат постојано мерење на 

концентрациите на суспендираните честички PM10 (суспендирани честички со 

големина од 0 до 10 микрометри) без информации за изворите на загадување. Во таа 

насока се пристапи кон мерење на концентрациите на различни локации во градот за да 

може со концептуален модел да се определат главните извори. 

Врз основа на претходно изнесеното може да се заклучи дека темата на докторската 

дисертација „Одредување на главните извори на PM10 честички преку 
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моделирање и нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух во 

Битола“претставува одредувањето на изворите има важна улога во управувањето со 

квалитетот на воздух, бидејќи истите можат да дадат комплетен опис за моменталните 

состојби. 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 
 

Предмет на истражувањето во докторската дисертација е мерење на масената 

концентрација на суспендирани честички PM10 во воздухот во урбаниот дел на 

Битола. Мерењата се изведени на повеќе мерни локации распоредени по должина на 

градот. Мерните локации не се постојани мерни станици со мерни вредности за цела 

година, туку се работи за индикативни мерења спроведени во одреден временски 

период од годината. Мерењата се изведени со рачен детектор на суспендирани 

честички. 

Главна  цел на истражувањето е одредување на главните извори на PM10 честички 

во урбаниот дел на Битола и одредување на нивното влијание врз квалитетот на 

воздухот преку податоци добиени со индикативни мерења на претходно утврдени 

локации во градот. Податоците ќе бидат обработени со концептуални модели и преку 

истите ќе се прикажат главните извори на PM10 честичките и нивното влијание врз 

квалитетот на амбиенталниот воздух.  

За решавање на поставениот проблем користени се следните методи и постапки: 

 Теоретско изучување на процесите на формирање на атмосферски честички 

и потенцијалните извори на честички; 

 Теоретско изучување на мерните методи согласност со прописите за 

квалитет на воздух; 

 Теоретско изучување на здравствените и еколошките ефекти од 

загадувањето на амбиенталниот воздух; 

 Утврдување на потенцијални извори на емисии; 

 Мерење на концентрацијата на суспендирани честички на претходно 

утврдени локации распоредени во градот Битола во точно определен 

временски интервал; 

 Моделирање на мерните вредности; 

 Статистичка обработка и анализа на добиените резултати; 

 Анализа и споредба на добиените резултати со резултати од слични 

истражувања. 

 

Намалувањето на загадувањето на изворот претставува еден од главните принципи 

на тематската стратегија за загадување на воздухот. Информациите за изворите на 

загадувачите се од суштинско значење за дизајнирање на политики за квалитет на 

воздухот. 

Честичките (PM) се едни од главните загадувачи кои ги надминуваат 

амбиенталните стандарди за квалитет на воздухот во Европа. Мнозинството 
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суспендирани честички се премногу мали за да се видат со човечко око. Дури и ако тие 

се идентификувани со некоја техника на зголемување, нивното потекло многу често 

останува непознато. Различни извори придонесуваат за одреден настан и пропорциите 

на овие придонеси се менуваат од настан до настан, управуван од многу влијанија. 

Некои честички ги зачувуваат формите во кои првично биле емитирани, но други се 

создаваат од емитирани гасови преку хемиски реакции или се подложени на хемиски 

трансформации кои ги менуваат нивните хемиски и физички карактеристики. Овие 

факти овозможија бројни студии да се фокусираат врз комплексниот состав 

(WatsonandChow 2007). 

За квалитетот на воздухот во урбаниот дел на Битола има малку истражувања. Едно 

од нив е Пилот програмата за подобрување на квалитетот на воздухот во Битола, 

изготвена во рамките на активностите на Твининг проектот „Зајакнување на 

капацитетите на локално и централно ниво за управување со животната средина во 

областа на квалитетот на воздухот“ финансиран од Европската Унија.  Оваа програма 

се подготвува согласно Законот за квалитет на воздух во кој се транспонирани 

барањата на законодавството на Европската Унија во однос на квалитетот на воздухот. 

Врз основа на оваа програма, најкритична загадувачка супстанца во Битола се 

суспендираните честички со големина до 10 микрометри – PM10. Концентрациите на 

PM10 ги надминуваат и дневните и годишните гранични вредности во двете мерни 

станици. Поради тоа утврдувањето на изворите е клучно прашање за детерминирање 

на потеклото и карактеристиките на PM10 за да можат да се подготват планирани 

активности од краток и долг рок за подобрување на животната средина. 
 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА  

ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Докторската дисертација со наслов:„Одредување на главните извори на PM10 

честички преку моделирање и нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот 

воздух во Битола“ е напишана на 164 страници, со стандардна графичка обработка на 

текстот. Пописот на користената литература опфаќа вкупно 300 библиографски 

единици. Обработената содржина во текстот е поткрепена со 14 слики, 48 графикони и 

32табели, во кои се прикажани резултатите од реализираните истражувања и мерења 

на квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола, квантитативно изразени преку PM10 

честички, како и резултатите од квалитативната статистичкаобработка на резултатите. 

Докторскиот труд содржи седум глави од кои четири се однесуваат на теоретскиот 

дел, а три на истражувачкиот дел: 

 

 Вовед 

 1. Основи за реализација на докторската дисертација 

             2. Законодавна рамка за квалитетот на воздух 

 3. Суспендирани PM10 честички во амбиенталниот воздух 

             4. Извори на PM10 во амбиенталниот воздух 

 5. Здравствени и еколошки ефекти од PM честичките  

6. Експериментални истражувања на PM10 

 7. Анализа на мерењата и определување на главните извори на PM10 честички 

 Заклучок 
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Во првата глава елабориран е предметот на докторскиот труд и целите кои 

произлегуваат од него заедно со методите користени во истражувањето и резултатите 

кои притоа се очекуваат. Направен е преглед  на досегашните сознанија од областа на 

истражувањето од глобален и локален аспект.  

 

Во втората глава е направен преглед на законските прописи за квалитет на воздух 

во ЕУ и националното законодавство. Исто така во оваа глава се опишани и методите 

за мерење на концентрациите на загадувачки супстанции со постојани мерни станици и 

со индикативни мерења. 

 

Третата глава се однесува на теоретски опис на суспендираните честички PM10 и 

во неа се дефинирани категориите на честички во однос на изворите кои ги емитираат, 

природни и антропогени, примарни и секундарни. Во оваа глава е опфатена и 

големината на честичките кои заедно со масената концентрација се најзначајните 

физички особини на честичките. Хемиските особини не се опфатени во овој труд 

бидејќи хемискиот состав на честичките варира во зависност од присуството на 

изворите. Од аспект на темата во докторскиот труд во оваа глава е даден опис на 

механизмите на формирање на суспендираните честички со акцент на физичкото 

триење и согорувањето. 

 

Четвртата глава ги опфаќа изворите на емисии на суспендирани честички. Во оваа 

глава опфатени се само согорување на дрва за загревање на домовите во текот на 

зимата и влијанието на сообраќајот преку издувните и неиздувните емисии. 

 

Петтата глава се однесува на здравствените и еколошките ефекти кои 

произлегуваат од загадувањето на воздухот. Во оваа глава се претставени влијанијата 

од физичките и хемиските особини на честичките. Во однос на здравствените ефекти 

физичките особини се повеќе истражувани од страна на  истражувачите бидејќи 

нивното влијание врз здравјето на луѓето е поголемо во однос на хемискиот состав на 

честичките. Исто така се прикажани можните заболувања во зависност од изворите на 

емисија. Влијанието на вегетацијата врз загадувањето на воздухот е исто така составен 

дел на оваа глава. 

 

После извршените мерења направена е обработка на податоците со која се 

опфатени максималните, минималните, просечните вредности и стандардното 

отстапување и истите се прикажани табеларно и преку графикони со цел да се изврши 

анализа на истите за утврдување на изворите од согорување на биомаса во зимскиот 

период и влијанието на сообраќајот во периодот кога нема согорување на биомаса и да 

се донесат заклучоци за моменталната состојба во урбаната средина на град Битола 

прикажани во глава шест. Во оваа глава табеларно и графички се прикажани мерењата 

на TSP (TotalSuspendedParticles- суспендирани честички со големина помеѓу 50 и 100 

микрометри), PM10, PM2.5 (суспендирани честички со големина од 0 до 2,5 

микрометри и PM1  (суспендирани честички со големина помеѓу 0и 1 микрометар) од 

пет мерни локации за периодот од Октомври 2016  година до Март 2017 година. 

 

Во седмата глава е прикажана анализата која произлезе од мерењата. Анализата е 

направена за  двата извори пооделно. За анализа на влијанието на согорувањето на 

дрво за загревање на домовите и за влијанието на сообраќајот се користени по три 

локации. Во ова истражување применети се техники на концептуално моделирање. Во 
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ова истражување влијанието на согорувањето на биомаса за загревање на 

домаќинствата се разгледува во периодот пред почеток на грејната сезона и во текот на 

грејната сезона, додека влијанието на сообраќајот се разгледува на локација на која 

нема сообраќај и споредено со локации кај кој влијанието на сообраќајот е и 

најголемиот извор. 

 

Заклучните согледувања содржат преглед на заклучоците во кои е пресликан 

целокупниот напредок и придобивките што произлегуваат од реализацијата на 

истражувањата и анализите во рамките на докторскиот труд, како и препораките за 

понатамошна работа и идни научно истражувачки активности во предметната 

проблематика 

 

ОЦЕНКАНА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Зоран Трајковски под 

наслов: „Одредување на главните извори на PM10 честички преку моделирање и 

нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола“, комисијата 

определена за оценка на дисертацијата заклучува дека истата е успешно завршена. 

Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални сознанија, 

а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува и 

исполнува критериумите потребни за една докторска дисертација. Главните 

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

 Согорувањето на огревно дрво се покажа како доминантен извор на емисии на 

PM10 во вкупните емисии во урбаниот дел на градот Битола во текот на зимата. 

Средните вредности од извршените мерења укажуваат на постојано високи 

концентрации во текот на мерниот период на сите мерни локации; 

 Во однос на распределбата на честичките евидентно е дека во периодот на 

грејната сезона на одредени мерни локации во месец Февруари 2017, фините 

честички со големина до 2.5 и 1 µm се зголемени за околу 4 пати во однос на 

месец Октомври кога не е сеуште започната грејната сезона на истата локација; 

 Во периодот кога не е грејна сезона, распределбата на честичките е во 

границите на моделот на WatsonandChow, (2000) што укажува на прашина од 

почвата и патиштата како доминатен извор; 

 Односот на големината на честичките PM2.5/PM10 во периодот кога не е грејна 

сезона, укажува на тоа дека ресуспендираната прашина од почвата и патиштата 

е доминатен извор на честички во однос на согорувањето. Со почетокот на 

грејната сезона на повеќето мерни локации следи пораст на овој однос што 

укажува на зголемена вредност на фините честички како последица на 

согорувањето; 

 Објавени се 5 трудови од кои еден е објавен во списание со фактор на влијание -

импакт фактор;  

 Создадени се услови за натамошни истражувања. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

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

докторската дисертација со наслов: „Одредување на главните извори на PM10 

честички преку моделирање и нивно влијание врз квалитетот на амбиенталниот 

воздух во Битола“, од кандидатот м-р Зоран Трајковски, 

 

З А К Л УЧУВ А 

 

1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Зоран Трајковски претставува 

самостоен и оригинален научно-истражувачки труд, кој внесува значителен 

придонес во областа на анализираната проблематика; 

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 

работа, што се огледува низ примената на различните математички 

формулации, методии постапки во истражувањето, од една страна, но и во 

формулирањето, презентацијата и дискусијата по однос на добиените 

резултати, од друга страна; 

3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати се 

исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект, 

што е потврдено со публикување на 5 рецензирани трудови, и тоа еден е 

презентиран на International Conference Power Plants 2016, еден презентиран на 

VI Regional conference industrial energy and environmental protection in South 

Eastern European countries – IEEP 2017, двасепрезентиранина18th International 

symposium on thermal science and engineering of Serbia – SIMTERM 2017,и еден 

труд во списание со фактор на влијание – импакт фактор; 

4. Кандидатот,во текот на изработката на дисертацијата, реализирал голем број на 

комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 

креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење со 

презентираната проблематика од процесите на струење, математичкото 

моделирање, аналитичко решавање и статистичка анализа; 

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

изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 

докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот 

располага со потребните знаења од областа на математичко моделирање и 

статистичката анализа; 

6. Со изработената докторска дисертација, кандидoт м-р Зоран Трајковски 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при 

дефинирањето на истата; 

7. Според законските прописи на Република Северна Македонија,трудот е внесен 

во базата на податоци на Министерството за образование и наука 

plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот извештај, а и врз основа на 

нашите сознанија, трудот не претставува плагијат; 

8. Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски 

услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во 

постапката за стекнување на докторат на науки. 

 

Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската 
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дисертација од м-р Зоран Трајковски, со особена чест и задоволство, на Наставно-

научниот совет на Техничкиот факултет– Битола му 

 

П РЕ Д ЛА Г А 

 

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

„Одредување на главните извори на PM10 честички преку моделирање и нивно 

влијание врз квалитетот на амбиенталниот воздух во Битола“,одкандидатот м-р 

Зоран Трајковски; 

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат нанауки; 

3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 

4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторската дисертација. 

 

Комисија заоценканадокторската дисертација: 

 

 

1. Ред. проф. д-р Владимир Мијаковски, ментор, с.р. 

Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 
 

2. Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, член, с.р. 

              Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 

 

3. Ред. проф.д-р ВанѓелчеМитревски, член, с.р. 

       Технички факултет, Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола 

 

4. Ред. проф.д-р Игор Андреевски,член, с.р. 

       Технички факултет, Универзитет „Св. КлиментОхридски“ – Битола 
 

5. Вонр. проф.д-р Филип Мојсовски, член, с.р. 

Машински факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
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До 

 

Наставно-научниот совет  

на  Педагошкиот факултет – Битола 

 

Универзитет „Св.Климент Охридски“ 

Б и т о л а 

 

 

Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна 

седница одржана на 26.08.2019 година донесе Одлука за формирање Комисија за 

оценка на докторски труд на тема Семејните карактеристики, мотивацијата и 

успехот меѓу надарените ученици во Косово. Со одлуката бр. 02-311/2 година избрани 

сме за членови на Комисијата: проф. д-р Златко Жоглев, проф.д-р Љупчо Кеверески,  

проф. д-р Александар Стојановиќ, проф. д-р Деан Илиев, и проф. Д-р Гордана 

Стојаноска. 

  

 

Врз основа на темелното разгледување на предложената докторска дисертација, имаме 

чест до Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да го доставиме 

следниот 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

за оценка на докторската дисертација на тема: Семејните карактеристики, 

мотивацијата и успехот меѓу надарените ученици во Косово,од м-р Севим Мустафа 

 

1.- Докторската дисертација со тема Семејните карактеристики, мотивацијата и 

успехот меѓу надарените ученици во Косово ги анализира семејните карактеристики и 

успехот на надарените ученици во Косово, со посебен осврт врз нивната мотивација.  

 

2.- Потребата од едно вакво истражување произлегува од фактот дека и покрај 

зголемувањето на обемот на знаењето преку наодите од истражувањата и 

подолготрајниот ангажман во препознавањето на феномените на надарените и 

талентираните, останува сосема необјаснето или само делумно објаснето и прифатено 

од институциите активни на теренот. Надарените и талентираните лица се исто така 

прилично хетерогена група според нивните карактеристики. Така, различните 

перспективи и концептуализации доведоа до борба помеѓу еднодимензионалните и 

мултидимензионалните фактори, развојните и есенцијалистички дефиниции, општите 

и единствени / специфични способности, конзервативните и либералните дефиниции 

или гледиштата како потенцијал и реалност.  

 

3.- Во овaa докторскa дисертација  станува збор за истражување на поврзаноста меѓу 

семејните карактеристики, мотивацијата и успехот меѓу надарените ученици во 

основните и средните училишта во Косово. Косово, од овој аспект е доста 

интригирачко, во смисла на традиционална култура која ги прошири семејствата и каде 

немаме студии, или  едукативен пристап, или кое било друго поле, поврзано со 

надарените и талентираните деца.  
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4.- Целта на истражувањето беше да се испита улогата и влијанието на некои семејни 

карактеристики, како и на интелигенцијата на поединците, како потенцијални фактори 

кои играат улога во развојот на надарените и талентирани во Косово.  

5.- Ова е, пред се, дескриптивно квантитативно истражување. Севкупниот примерок се 

состоеше од 1609 ученици (номинирани и случајно избирани) од основните и средните 

училишта на Косово, на возраст од 13 до 19 години (Mage = 15,47, SD = 1,59). 

Користените мерни инструменти се: Скала за квалитет на семејни интеракции – КОБИ, 

Стандардни прогресивни матрици и Скала на академски мотивации. Прашалниците 

покажаа прифатливи нивоа на сигурност. Обработката на податоците се изврши со 

програмата СПСС 21. Надареноста и талентот резултираа со 441 или 27,4 % од 

примерокот, додека според резултатите од тестот за интелигенција од неноминирани 

студенти резултираа со 74, односно само 4,6 % од испитаниците.  

6.- После квантитативната и квалитативна анализа на феноменот на надарените и со 

процесот на анализа на резултатите, односно во најголема мерка на одговорите во 

прашалниците дадени од страна научениците, кандидатката м-р Севим Мустафа, 

успешно покажува дека надарената и талентирана група студенти вклучува значително 

повеќе деца родени во мали семејства и родители со повисоко образование (особено 

татковци). Само варијаблата за интелигенција покажа значајна поврзаност со успехот 

во училиштето. Ова е прва студија од ваков вид во Косово што го опишува феноменот 

на надареност и талентираност кај децата од развојна перспектива на семејството, како 

и факторите кои можат да влијаат врз нивното училишно достигнување. Со оглед на 

тоа што ова е пионерско истражување, потребно е да се испита влијанието на овие 

фактори, врз косовското  општество во едно посеопфатно истражување. 

 

7.- Кандидатката м-р Севим Мустафа, во теорискиот дел се осврнува на дефинирање на 

основните поими во докторскиот  труд. Повикувајќи се на реномирани имиња во 

полето на  психологијата и на други општествени науки кои ги проучуваат надареноста 

и талентираноста, кандидатката, презентира префинети теориски компаративни 

анализи, при што клучните термини стануваат многу појасни, како и бројни врски и 

односи меѓу нив (кои без таква темелна теориска анализа,  не можат да се 

согледаат).Така во врска со дефинирањето на поимот надареност, кандидатката м-р 

Севим Мустафа, многу јасно докажува дека различните перспективи и 

концептуализации доведоа до борба помеѓу еднодимензионалните и 

мултидимензионалните фактори, развојните и есенцијалистички дефиниции, општите 

и единствени / специфични способности, конзервативните и либералните дефиниции 

или гледиштата како потенцијал и како перформанса. Таа во теорискиот дел 

презентира и анализира  32 модели / концептуализации / дефиниции и вели дека, и 

покрај сите разлики меѓу нив, може да се согледа дека сепак постојат многу точки на 

соединување и усогласување.   

 

Кандидатката се осврнува и на една од најголемите дебати за надарените и 

талентираните-битката помеѓу есенцијализмот и девелопментализмот. Таа 

во овој дел исто така, го следи најновиот тренд во светот на надареноста и 

поволно ја опишува поекстензивната надареност како развоен процес. И 

покрај фактот што дебатата за природата на спроти воспитувањето во врска 

со интелигенцијата дава факти за улогата на наследување до 80 % – 
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несомнено дека динамичната интеракција со микро-социјалната и 

макросоцијалната средина во текот на животот, која ја признава важноста 

на различноста, времето и интеракцијата на можностите и 

функционалностите, претставуваат детерминанти на она што е познато како 

надареност. 

 

8.- Докторската дисертација со наслов Семејните карактеристики, мотивацијата и 

успехот меѓу надарените ученици во Косово,изработена од м-р Севим Мустафа, има 

обем од двесте осумдесетидве страници компјутерски обликуван текст со големина на 

фонт „12“. Општата структура на докторската дисертација се состои од вовед, четири 

делови и 11 глави, вклучувајќи ги заклучоците и препораките, како и прилози од 

имплементираните инструменти и алатки во емпириската фаза, преглед од 

библиографски единици како релевантни извори од домашни и странски автори, 

презентирани на цели 24 страници.  
 

Првиот дел насловен „Теориски пристап“ има вкупно седум глави и тоа: 1. Дефиниции 

на надареноста и талентираноста (стр.14-45), 2. Улогата на семејството во 

потикнувањето и развивањето на надареноста и талентираноста (стр.46-81), 3. 

Интелигенција (стр.82-91), 4. Мотивација (стр.92-112), 5.Академско постигнување 

(стр.113-124), 6.Номинирање на надарените деца (стр.125-131) и 7. Контекстот на 

Косово: надарените и талентираните (стр.132-138). 

 

Вториот дел „Методологија на истражувањето“ има само една глава (осма глава), но 

има шест делови и тоа: 8.1. Предмет на истражувањето, 8.2.Проблем на 

истражувањето, 8.3.Цел на истражувањето, 8.4. Истражувачки задачи, 

8.5.Истражувачки хипотези и 8.6. Методологија и материјали, кој е разгранет уште на 

следните делови: 8.6.1. Вид на истражување, 8.6.2. Истражувачки варијабли, 8.6.3. 

Примерок на истражувањето, 8.6.4. Инструменти за мерење и 8.6.5. Обработка на 

податоците и 8.6.6. Организација на истражувањето.  

 

Во третиот дел се дадени резултатите од истражувањето и го носи истиот наслов. Овој 

дел е презентиран преку главата 9., која има осум составни делови: 9.1.статистички 

опис на варијаблите на студијата, 9.2. Распределба на вредностите, 9.3. Сигурност на 

користените прашалници, 9.4. Корелации меѓу варијаблите, 9.5.Анализи на поврзаност 

помеѓу групите на социодемографските варијабли и варијаблата дарба/талент, 9.6. 

Анализи на разликата меѓу групите на варијабли, 9.7. Повеќекратна стандардна 

регресија, 9.8. Логичка регресивна анализа за предвидливата способност за дарба и 

талент според СПМ тестот на Равен. 

 

Десеттата глава го сочинува четвртиот дел во кој се дадени и се толкуваат резултатите 

(наодите) и е насловен „Дискусија“. Во пет делови се дадени наодите (резултатите) за 

пет релеванти варијабли, а на крајот се дадени резиме и работните ограничувања. 

 

Во единаесеттата глава се заклучоците и препораките од истражувањето за оваа 

докторската дисертација. 

 

Во делот во кој се дадени библиографските единици (референци), истите се протегаат 

дури на 24 страници (стр.253-277).  
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Делот „Прилози“ ги содржи 1. Прашалникот за општи податоци и 2. Кобовиот 

прашалник, како и 3. Скалата на академска мотивација (AMS-HS 28), а на крајот (во 

точката 4.) се дадени практично многу корисни насоки за номинација на надарени и 

талентирани ученици. 

 

9.- Научниот и стручен придонес на истражувањето е значаен и забележлив. Тој се 

однесува, пред сè, на емпириското истражување и добиените сознанија. Во овој 

контекст дисертацијава има и методолошки придонес во практична примена на 

споменатите прашалници и скали, во проучување на надарените и талентираните во 

Косово. Не треба да се занемари ниту теорискиот придонес на оваа дисертација, 

бидејќи кандидатката на едно место ги презентирала, конфронтирала, компаративно ги 

анализирала, не само дефинициите од различни автори за основните поими, туку и 

различните концепти, кои се најзначајни за проучување на надарените и 

талентираните. Со укажувањето на ограничувањата и пречките при истражувањето, 

како и во самите заклучоци, јасно се согледува и т.н. хевристички придонес на оваа 

дисертација, бидејќи истата упатува во кои правци може во иднина да се одвиваат 

квалитетни истражувања на оваа проблематика. 

 
Кандидатката М-р Севим Мустафа вложила сериозен научен напор со доследна и издржана 

аргументација да одговори, не само на наведените, туку и на други бројни прашања на кои 

наидува воспитно-образовната и пошироко, општествената пракса, а воедно и да детектира 

нови прашања и дилеми во врска со надарените и талентираните, кои ќе претставуваат нов 

научен истражувачки предизвик.  

 

Докторската дисертација со наслов Семејните карактеристики, мотивацијата и 

успехот меѓу надарените ученици во Косово, поднесена од м-р Севим Мустафа 

претставува издржан научен труд во кој се нагласува важноста на предметот на 

истражувањето, а со темелните и сериозни анализи успешно се докажува дека има 

перспектива за понатамошни истражувања на ова поле.   
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Актуелноста на предметот на истражувањето, структурата на докторската 

дисертација концепциската поставеност, актуелноста на проблемот на истражување, 

применетата методологија на истражувањето, оригиналното емпириско истражување, 

анализата и толкувањето на добиените резултати, како и нејзиниот хевристички 

придонес, потврдуваат дека оваа докторска дисертација дава и може да даде  значаен 

придонес во теоретското осветлување и практичната примена на современите методи 

на истражување за поквалитетно проучување на предизвиците поврзани со надарените 

и талентираните. 

 
Комисијата во наведениот состав има задоволство да му предложи на Наставно-

научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола да го прифати Извештајот за докторската 

дисертација под наслов: Семејните карактеристики, мотивацијата и успехот меѓу 

надарените ученици во Косово, поднесена од м-р  Севим Мустафа  и да одобри нејзина јавна 

усна одбрана. 

 
 

 

                                                                                Проф. д-р Златко Жоглев, с.р. 

                                                                                      Проф. д-р Љупчо Кеверески, с.р. 

Проф. д-р Александар Стојановиќ, с.р. 

                                                                             Проф. д-р Деан Илиев, с.р 

                                                                                            Проф. д-р Гордана Стојаноска, с.р. 
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                До Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 

 

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 82/2018), чл. 54 и 56 од Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола од 5.11. 2009 и измените и дополнувањата од 26.10. 2010 и 

30.11. 2011, како и на донесената Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за 

безбедност – Скопје бр. 08-518/18 од 27.06.2019 година, на седницата одржана на 27.06.2019 

година, беше формирана Комисија за оценка на докторската дисертација на тема: 
„Виктимизација на стари лица- со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички 

и имотен криминалитет во Република Македонија“ од кандидатката м-р Драгана Костевска, 

во состав: проф.  д-р Цане Мојаноски (Факултет за безбедност)- претседател, проф. д-р 
Оливер Бачановиќ (Факултет за безбедност- Скопје)- член (ментор), проф. д-р Миодраг 

Лабовиќ (Факултет за безбедност- Скопје)- член, проф. д-р Драгана Батиќ (Факултет за 

безбедност- Скопје)- член и проф. д-р Сунчица Димитријоска (Институт за социјална работа 

и социјална политика при Филозофскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“- Скопје)- член. По формирањето на комисијата за оценка на докторската 

дисертација, согласно чл. 54, ст. 6 од наведениот Правилник, трудот беше поставен на 

интернет страницата на Факултетот за безбедност- Скопје во времетрање од 20 дена, заедно 
со електронските адреси на членовите на Комисијата, заради евентуални забелешки и 

сугестии од страна на заинтересираната научна и стручна јавност во врска со трудот. Во 

наведениот рок до Комисијата не стигнаа никакви забелешки и сугестии. Исто така, 
дисертацијата е ставена на web страницата на Министерството за образование и наука на 

електронската адреса www.plagijati.mon.gov.mk по што е добиен извештај во кој е утврдена 

10,84% сличност со текстовите во базата. 

По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација и усогласување 
на поединечните мислења помеѓу членовите, Комисијата за оценка на дисертацијата, до 
Наставно-научниот совет го поднесува следниов 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

за оценка на докторската дисертација 

„Виктимизација на стари лица- со посебен осврт на старите лица како жртви на 

насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија“од кандидатката м-р 
Драгана Костевска 

Содржина на извештајот: 

1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка дејност 

2. Информации и податоци за докторската дисертација 

3. Структура и приказ на докторската дисертација 

4. Оценка на докторската дисертација 

5. Заклучок и предлог 
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1.  Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка дејност 

Драгана Костевска е родена 1987 година во Куманово, каде и го завршила основното 

образование. Средно образование завршила во гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ во Скопје. За 
додипломските студии добива стипендија од  Република Романија, при што дипломира на 

Универзитат „Овидиус“, на Факултетот за Историја и политички науки во Констанца, Република 

Романија. За време на траењето на студиите (од 2006 до 2010 година) го изучува и романскиот јазик. 

Од  2007 до 2010 година, на студиската програма Политички науки, при што се здобива со назив 
дипломирана за политички науки, со просечен успех 8,71. Испитот за финализирањето на студиите и 

одбрана на дипломскиот труд, ги завршува со оценка 10. 

Постдипломските студии ги запишува на Универзитет „ГоцеДелчев“- Штип, на катедрата на 
Правниотфакултет, на студискапрограма: Применетаполитика и дипломатија. Постдипломските 

студиите ги завршува со просечнаоцена на положени испити од9,55. Со оглед на високиот просек на 

постдипломските студии, на 12 април 2013 година, добива можност за годишна студентска посета на 
Седиштето на НАТО во Брисел, Мисија на Република Македонија при НАТО и Врховната Команда 

на Алијансата за Европа (SHAPE)во Монс. Постдипломските студии ги завршува со успешна одбрана 

на тема: „Споредбена анализа на тоталитарни идеологии – со посебен осврт на фашизмот и 

нацизмот“, под менторство на проф. д-р Јован Ананиев, при што се здобива со титула 
Магистерпоправнинауки, насока – Применетаполитика и дипломатија.  

Во 2014 година се запишува на докторски студии на Факултетот за безбедност во Скопје, при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Просечен успех на студиите изнесува 9,57. По 
успешното полагање на испитите од студиската програма, во 2017 година пријавува докторска 

дисертација под наслов: „Криминална виктимизација на стари лица – со посебен осврт на 

насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија“.  
Во перидот од ноември 2015 година до декември 2016 година, ангажирана е како 

демонстратор на Факултетот за безбедност, при  Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

при што ги реализирала вежбите на предметите: кривично право, кривично-процесно право, управно 

право, криминологија и организиран криминал и корупција. 

Кандидатката е автор на следните трудови: 

1. Исклучување на приватниот сектор од законите за слободен пристап до 

информациите од јавен карактер: Импликации од перспектива на почитувањето на 
човековите права,  Меѓународна научна конференција, Лицата на кризата,Скопје, 

март 2012. 

2. Globalisation Impact and Criminological Approach to the Determination of the Concept 

of Organised Crime, International scientific conference, „Contemporary Trends in Social 
Control of Crime“, Ohrid, May 30-31, 2016. 

3. St. Climent’s Messages for Ethics, Morality and Values,  International scientific 

conference,„Social Context During the Activity of St. Kliment“, Skopje, 05 December 
2016. 

4. International Scientific Conference: Towards a better future: The Rule of Law, 

Democracy and Polycentric Development, „Elder Abuse in the Republic of 

Macedonia“, Bitola, 2018. UDK 364.63-053.8(100). 

5. International Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU 

Integration and Criminal Justice”, Faculty of Law - Kicevo, University “St. 

KlimentOhridski” – Bitola, 2019. „Institutional elder abuse“. UDK 343:351.74. 
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6. http://www.atamacedonia.org.mk/images/stories/dokumenti/POST_ISAF_FINALE.pdf 

 

Кандидаткатаучествувала во реализација проектот: Regional Post – ISAF engagement Lessons 

learned and a legacy for A-5 countries future expeditionary missions. Учесник е и на научни конференции, 

пред се на оние што ги организирал Факултетот за безбедност- Скопје. 

 
2. Информации и податоци за докторската дисертација 

Докторската дисертација под наслов:„ Виктимизација на стари лица, со посебен осврт 

на старите лица како жртви на насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија“ 

од кандидатката м-р Драгана Костевска, содржи вкупно 327 страници, компјутерски напишан 
текст со фонт TimesNewRoman, големина на буквите 12 и проред 1. Трудот е систематизиран 

на следниот начин: вовед,седум глави, заклучоци и препораки, библиографија и 

прилози.Дисертацијата е илустирарана со 47 табели, 7 графикони и 8 слики. Библиографијата 
содржи 301 библиографска едница, интернет извори (вкупно 50), правни извори, стратегии и 

акциски планови. Сите извори се коректно наведени, заедно со сите потребни информации за 
ниви се совпаѓаат со цитираните извори во самиот труд. 

3. Структура и приказ на докторската дисертација 

Воведниот дел на дисертацијата, освен краткиот осврт и запознавање со проблемот 

што е предмет на проучување во трудот, воглавно се однесува на методолошките аспекти на 
истражувањето и ги опфаќа: теоретско методолошкиот пристап на истражувањето, појмовно- 

категоријалнот апарат, операционалното определување на предметот на трудот преку 

временското, просторното и дисциплинарното определување на истражувањето, целите на 
истражувањето, хипотезите, начинот на истражувањето (употребените методи и техники) и 

научната и општествената оправданост на трудот.Врз основа на овие сознанија треба да се 

придонесе за создавање на ефикасен систем на превенцијанавиктимизацијата кај старите лица. 

Староста како производ од процесот на стареење, резултира со одредени физички и 

ментални слабости кај старите лица, што во голема мера оставаат далекусежни последици и на 

социјален план. Имено, вулнерабилната состојба игра несомнено значајна улога во процесот на 

виктимогенеза. Оттука, процесот на виктимогенеза на старите лица е согледан низ призмата на 
следните детерминанти: индивидуалните карактеристики на старите лица, однос сторител-

жртва, како и придонесот на жртвата кај различен вид криминалитет. Каузалитетот меѓу овие 

детерминанти и криминалната виктимизација, овозможи расветлување на еден многу значаен 
елемент во проучувањето на старите лица како жртви.Имено, при секој облик на злоупотреба 

старото лице е жртва, но не секогаш злоупотребата е кривично дело. Злоупотребата станува 

важен сегмент од криминалната виктимизација само  кога е дел од битието на кривичното 
дело.  

Во првата глава(Старост и стареење) обработени се две тематски единици и тоа: 

староста и демографското стареење. Во првиот дел од оваа глава се изврши дистинкција 

помеѓу поимите старост и стареење. Порадииндивидуалнитеразликивотемпотонастареење, 

отежната е психолошкатапериодизацијанастароста.Од теоретската анализа на поимите старост 
и стареење, се заклучува дека во науката не постои единствено мислење кој период од 

човековиот живот се смета како период на старост. Во голема мера староста е повеќе 

индивидуално чувство на духот и телото, отколку претходно фиксиран период на човековиот 

живот.  

Вториот сегмент анализиран во првата глава, се однесува на феноменот на 

демографското стареење, кој првобитно е последица на намалување на 

наталитетот/фертилитетот. Преку прикажување на идната демографска слика, коефициентот на 
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старост, како и очекуван животен век во светот и во Република Македонија, кандидатката 

заклучува дека современите, посебно развиените општества се соочуваат со два проблема. Од 

една страна, со намалениот наталитет/фертилитет кој доведува до намалување на бројот на 
млади лица како работоспособно население, а, од друга страна, прогресивно се зголемува 

бројот на старата популација. 

Кандидатката напоменува дека биолошкото стареење, односно продолжувањето на 

животниот век на населението е последица на подобрувањето на животниот стандард, 

напредокот и примената на современите достигнувања во здравствено хигиенски услови, како 
и придонесот на интересот на други науки како што се: геронтологија, геријатрија, 

социологија, социјална политика и други. Во прилог на ова се потенцира дека ако во 

педесеттите години на минатиот век просечниот животен век на населението во Република 
Македонија изнесувал 60 години, денес  просекот е 74,2 години, при што мажитепросечно 

живеат 71,8, а жените 76,6 години.
1
 

Во втората глава (Дефинирање на виктимизацијата и типологии на жртви со 

посебен осврт на типологии на стари лица како жртви) се дефинира виктимизацијата и се 

вршитипологизација на старите лица како жртви. Проучувањето на жртвата како основен поим 
на виктимологијата, меѓу другото, поврзано е со проучувањето на виктимизацијата која за 

последица има физички, емоционални и повреди на материјални вредности на жртвата.   
Старите лица, заедно со жените и децата, се вбројуваат во групи што се особено 

ранливи во однос на криминалот. Предиспонираноста на старите лица во однос на ризикот од 

виктимизација е комплексен и многу сложен процес, поради што е разгледуван низ призмата 

на повеќе меѓусебно поврзани елементи.Согласно факторите на ризик кои што влијаат на 
ранливоста на старите лица, кандидатката концепирала сопствена типологија на оваа 

категорија на жртви, при што критериум на типологизацијата, според нејзиното сфаќање, се 

одредени специфични карактеристики на старите лица, според кои се издвојуваат од другите 

категории на жртви. 

Третата глава (Виткмогенеза на стари лица) ја разработува виктимогенезата на 
старите лица преку анализа на одредени биолошки, психолошки и социолошки теории, 

поврзани со објаснувањето на криминалитетот како индивидуална и општествена појава. 

Теориите наоѓаат  примена и при толкување на  криминалитетот во однос на старите лица.  
Воедно, кандидатката констатира дека ниедна теорија не може во целост да го објасни 

амбивалентното дејство на виктимогенезата на старите лица и конкретните форми на 
криминалитет. 

Во рамките на оваа глава кандидатката му посветува внимание на прашањето за 

криминалната виктимизација на старите лица воопшто и во тој контекст елаборира две 
суштински прашања: првото за природата и степенот на виктимизацијата кај старите лица и 

второто за етиологијата на криминалнататавиктимизација на овие лица. Второто прашање, пак, 

го елаборира преку познатите виктимолошки теории: теоријата на рутински активности и 
теоријата на животен стил, како и преку приказот на факторите на разик кои ја детерминираат 

виктимизацијата на старите лица: индивидуални фактори на разик, оние што се поврзани со 

жртвата, односно сторителот, оние кои произлегуваат од нивниот меѓусебен однос, како и 
социјални и социо- културни фактори.Така на пр., на индивидуално ниво, тоа се старите лица 

кои имаат лошо физичко и ментално здравје и се изложени на поголем ризик. Понатака, 

односите и интеракцијата, како и делењето на животниот простор на старите лица со други 

лица, претставуваат значен фактор на ризик и зголемена веројатност за насилство врз овие 
лица. На ниво на социјални, на пр. негувателите на старите лица можат свесно или несвесно да 

предизвикаат нивна социјална изолација, при што се намалува социјалната поддршка и се 

                                                             
1MK NEWS (2012).Достапно на: https://mkd-news.com/najdolgo-zhiveat-albantsite-najkratko-srbite-

makedontsite-na-sredina/?utm_source=daily.mk&utm_medium=daily.mk пристапено на: 20.05.2019 
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зголемува можноста за злоупотреба врз старите лица. Социо-културните фактори, пак, се 

однесуваат на негативните стереотипи или оние културните норми кои на некој начин го 

толерираат насилството врз старите лица. 

Исто така, кандидатката се осврнува на криминалот на насилството и на имотниот 
криминал, како и на нивна, условно кажано, комбинирана форма, како насилно- имотен 

криминал, пред се, преку нивното дефинирање. Воедно е согледано дека кривичните дела со 

насилно- имотен карактер создаваат висок степен на социјален и безбедносен ризик во 

општеството, загрозувајќи ги телесниот интегритет од една, како и нанесување на материјална 

штета од друга страна. 

Во четвртата глава (Стари лица како жртви на насилнички и имотен 

криминалитет), пред се, извршена е  анализа на инкриминирањето на физичкото, психичкото 

и финансиското насилство во Кривичниот законик. Инкриминациите на делата кои спаѓаат во 
насилничкиот криминалитет имаат различни заштитни објекти.  Жртвите како објект на 

заштита, можат да бидат загрозени и злоупотребени и од аспект на нематеријални добра и 

вредности како што се: живот, здравје и интегритет на личноста, но и од аспект на материјални 

добра  што ги поседуваат. Од друга страна, кај имотните кривични дела може да доминираат 
различни елементи во однос на извршување на самото кривично дело. Постојат кривични дела 

во кои доминира елементот на насилство (кривично дело разбојништво и кривично дело 

разбојничка кражба), меѓутоа може да доминираат и други елементи од типот на измама или 
манипулација со цел противправно стекнување на имотна корист. Кривичните 

делапротивимототсеизвршуваатсоодземање, сонамерапротивправноприсвојување, 

зарадивладение и задржување, како ипротивимотот и имотнитеправа и интереси. 
Овиекривичниделамеѓусебносеразликуваатспоредразличниотmodus operandi, locus operandi, 

instrumentum operandi, но испоредпоследиците, умислата, намератанаизвршителот и друго. 

Ворамките наоваа глава, исто така, анализирани се инкриминациите на насилничкиот 

криминалитет. Притоа, кандидатката потенцира дека овој вид на криминал е инкриминиран во 

најмногу глави од Кривичниот законик. Од друга страна, кај имотните кривични дела може да 
доминираат различни елементи во однос на извршување на самото кривично дело. Значајно е 

да се потенцира дека иако кривични дела како што се: разбојништво, разбојничка кражба, 

уцена и изнуда се инкриминирани како кривични дела против имот, овие дела имаат 
насилничко- имотен карактер. Имено и покрај фактот што овие дела се насочени кон 

противправно стекнување со имотна корист, карактеристично е тоа што при извршување на 

овие дела се применува сила или сериозна закана за употреба на сила. 

Меѓутоа, старите лица, освен што се јавуваат во улога на жртви на кривични дела, одн. 

на криминална виктимизација,  исто така се жртви и на определени активности при различни 
облици на злоупотреба. Кај физичка злоупотреба, старите лица се лесна цел поради 

неможноста да се одбранат, пред сѐ поради нарушената здравствена состојба, при што отпорот 

може лесно да се совлада. Во некои случаи злоупотребата може да е резултат на измама без 
насилство, но со искористување на намалените когнитивни и интелектуални капацитети на 

старите лица, со што да бидат доведено во состојба да преземе дејствија на сопствена штета 

без да бидат до крај свесни за последиците. Значајно е да се потенцира дека, според 
кандидатката, и во овие случаи старото лице е жртва.Токму затоа  во дисертацијата е 

прифатена тезата дека при секој облик на злоупотреба старото лице е жртва, но не секогаш 

злоупотребата е кривично дело. Злоупотребата станува важен сегмент од криминалната 
виктимизација само во услови кога е дел од битието на кривичното дело. 

Злоупотребата како поширок поим вклучува широк дијапазон на манифестирање од 

обиди на дехуманизација и потценување (психичка-емоционална злоупотреба), неосновано или 

несоодветно користење на финансиски средства (финансиска злоупотреба), нанесување на 
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болка или повреда (физичка злоупотреба), различни форми на сексуално однесување, 

искористување и вознемирување (сексуална злоупотреба), па се до запоставување и 

самозапоставување. 

Кога се во прашање стари лица како жртви на криминалитет и на злоупотреби, се 
јавува потреба од итно и навремено препознавање на состојбата на виктимизираност кај овие 

лица. Имено, здравствените работници би требало навреме да воочат одредени индикатори кои 

укажуваат на оваа состојба.При несоодветен третман на овие појави, односно доколку овие 

појави се третираат акутно и се ограничат само на физичкиот третман, а притоа се занемари 
вистинската природа на овие проблеми, тогаш речиси и да не постојат изгледи за вистинското 

решавање на проблемот и повторно реинтегрирање на жртвата во нормален тек на животот. Во 

случаи на криминална виктимизација на стари лица, особено здравствените работници се тие 
кои мораат да ги препознаат овие симптоми, бидејќи голем дел однасилнички криминалитет и 

сексуални деликти се вршат во рамките на семејството. 

Уште едно значајно прашање е  разработено во оваа глава, асе однесува на евидентното 

чувство на загрозеност на старителицаповрзано со високото ниво на страводкриминал. Имено, 

се воочува дискрепанцамеѓусубјективнатаперцепцијана страв од криминал на старите лица 
иобјективнотонивона нивнатавиктимизација. За разлика од тоа,интересот на општествотоза 

надминување наовојпроблем е диспропорционаленсонивото на стравот. Во врска со овој 

проблем кандидатката, исто така, укажува дека е неопходно да се согледа постоењето на  
различни нивоа на страв во однос на различни кривични дела. Истражувањата за поврзаноста 

на различните нивоа на страв од криминал, од една страна, можат да ги истражат факторите на 

ризик кои имаат влијание на одредена криминална појава, додека, пак, од друга страна, можат 
да послужат како основа за превенција на криминалитетот. Оттука кандидатката заклучува 

дека сознанијата од ваквите истражувања ќе имаат значителен придонес во намалување на 

стравот од криминал кај старите лица. 

Петата глава се однесува на Развојот на дискурсот за правата на жртвите и 

нивното влијание во спречување на виктимизација. По хронолошки редослед извршен е 
преглед на меѓународни договори, донесени од страна на Обединетите Нации, Европската 

Унија, како и Советот на Европа во однос на стареењето и заштита од виктимизација на 

старите лица. Освен меѓународната регулатива, направен е преглед на нормативнатауреденост, 

поточно националната законска рамка за правната положба и заштита на старите лица.  

Меѓу другото, специфичнаположба на старите лицавоопштеството, како и фактот дека 

овие лица често се жртви на предрасуди, ја зголемува можноста од дискриминација. Оттука, во 

трудот се анализира стариот Законзаспречување и заштитаоддискриминација, како и новините 

во важечкиот Законза спречување изаштитаоддискриминација.  Понатака, предмет на анализа 
се и Законот за семејство, Законот за превенција, спречување и заштита од семејно насилство и 

новиот Закон за социјална заштита,како и новиот Закон за социјална сигурност за стари лица. 

Согласнорешенијата содржани во последниве два закони, 
социјалнатасигурностзастарителицасеобезбедувасогласносоначелатанасоцијалнаправедност, 

хуманост и солидарност. 

Вошестата глава (Превенција на виктимизација на стари лица)посебен акцент се 

става на превенцијата како крајна цел на проучување на секоја криминолошко- виктимолошко 

прашање, во случајов на превенција на криминалитетот на старите лица. Задржувајќи се на 
превентивните програми, кандидатката ги  разработува преку три видови на пристапи: 

универзални, селективни и индивидуални. 
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 Исто така, кандидатката во овој дел од трудот ја користи компаративната анализа за да 

ги разработи и спореди превентивните модели на криминалитетот спрема стари лица во САД, 
Република Србија и Република Македонија. 

 Во однос на превенција на криминалитет на старите лица, во Република Македонија 

кандидатка укажува на фактот дека не постојат официјални податоци за овие лица како жртви 

на криминалитет. Имано, Државниот завод за статистика на Република Македонија евидентира 

сторители, но не и жртви на кривични дела. Од друга страна, официјалните полициски 

евиденции не располагаат со податоци за оваа категорија  жртви на криминал. Освен тоа, се 
констатира дека не е донесен посебен Закон кој би се однесувал на превенција на 

криминалитетот врз старите лица.Единствено во Законот за спречување, заштита и превенција 

на семејно насилство, се апострофира превенцијата од насилство, но само во кругот на 
семејството. Имено, Националната стратегија за превенција на насилство се однесува само на 

заштита од насилство во рамките на семејството. Оттука, се анализираат веќе донесените 

стратегии и понудениот дијапазон на мерки и препораки во доменот на внатрешни работи, 
социјална заштита и медицината кои се однесуваат на старите лица, а воедно и целат кон 

подобрување на состојбата на сите категории на лица.   

Во седмата глава (Истражување на виктимизација на стари лица на насилнички и 

имотен криминалитет во Република Македонија)анализирани се податоците од емпириското 

истражување за виктимизација на стари лица со насилнички и имотен криминалитет во 
Република Македонија, спроведено од кандидатката. Во истражувањето  се вклучени лица со 

навршени 65 години од неколку здруженија од градот Скопје  (Универзитет „Трето Доба“, 

здружение на пензионери од ограноците од општините:Аеродром, Гази Баба и Центар, како и 
од Дневниот центар за стари лица во Црвен крст на град Скопје).  

Во рамките на емпириското истражување, со примерокот се  опфатени 224 испитаници 

од кои 35,3%  мажи и 64,7% жени. Истражувањето било спроведено во функција на  

верификација на вкупно десет хипотези, од кои  една главна, две посебни и седум поединечни 
хипотези. Притоа е кориситени  анонимна анкета составена од 38 прашања од отворен, 

затворен и полуотворен тип. Податоците беа обработени во софтверскиот пакет SPSS, при што  

резултатите  се прикажани, освен наративно и табеларно и графички. 

Статистичката анализа во однос на поставената хипотеза дека влошување на 

здравствениот статус во процесот на стареење е во врска со предиспонираноста на 

старите лица да станат жртви на кривични дела, согласно резултатите од истражувањето, 
укажало на линеарната поставеност меѓу варијаблите на криминал и здравствен статус од што 

се заклучило дека со подобрување на здравствената состојба се намалува ризикот од станување 

жртва на кривично дело и обратно. 

Навлегувајќи во прашањето на факторите на криминалната виктимизација, 
констатирано е дека студиите кои ги проценуваат здравствените проблеми кај старите лица 

поврзани со виктимизација се фокусираат на жените, додека истражувањата за здравјето како 

фактор на ризик кој ја предиспонира криминалната виктимизација кај старите лица од машки 
пол се реткост. Резултатите од применетиот МанВитнеј (U) тест во  истражувањето, укажаа на 

голема разлика во средните рангови меѓу испитаниците од женски и испитаниците од машки 

пол, при што е заклучено дека мажите со влошена здравствена состојба се повеќе изложени на 

ризик од кривични дела. 
Предмет на интерес во емпирискиот дел било и влијанието на социјалната излоција 

како значаен фактор на ризик на насилство кај старите лица. Корелацијата меѓу варијаблите 

активен животен стил и кривични дела не укажаа на статистички значајна корелација. Оттука, 
констатирано е дека немање на активен животен стил кај старите лица не придонесува за 
зголемувањето на ризикот од криминална виктимизација.  

Досегашните истражувања укажуваат на фактот дека старите лица со пониско ниво на 

образование се со зголемен ризик од криминална виктимизација, што се потврди и со ова 
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истражување. Имено, извршено е споредување на групите на испитаниците според  нивото на 

нивното образование во однос на ризикот од криминалната виктимизација. Согласно 

добиените резултати од истражувањето, групата со основно образование е најмногу изложена 
да стане жртва на кривични дела.  

Од анализата на месечниот приход како фактор на ризик од криминална виктимизација, 
согласно резултатите од  истражувањето, произлегло дека висината на месечните приходи 
нема влијае на овој ризик.  

Посебно внимание е посветено на анализата на односот родител – дете. По 
спроведената анализа е утврдено дека доминираат испитаниците кои биле жртви на 

финансиска злоупотреба (27.2%),  психичка злоупотреба доживеале 20.1%, додека 7.1% од 
испитаниците биле жртви на физичка злоупотреба од страна на своите деца. 

Хипотезата дека старите лица почесто се жртви на имотниот во однос на насилничкиот 

криминалитет, е потврдена и со ова истражување, при што 55.8% од старите лица се соочиле со 

имотен криминалитет, наспроти 26.8% кои биле жртви на насилнички криминалитет (што иако 

е двојно помало од претходнто воопшто не е за потценување). 

Емпириските податоци прикажани во дисертацијата го илустрираат  видот на имотен 

криминалитет од кои старите лица биле жртви од кои: кражба на пари, вредности или пензии, 
застапени кај 46% од испитаниците; со мамење за вистинската цена при купување се соочиле 

16.5% од испитаниците; потпишување на документи во нивно име, злоупотреба на 

полномошно и промена на тестамент без нивно знаење, застапено е кај 13.4% од старите лица; 
на 9.8% од испитаниците им се случила продажба на имот без нивна согласност; кај 6.3% од 
испитаниците забележан е принуден пренос на сопственост или пари на трето лице.  

Во однос на модалитетите на насилничкиот криминалитет, резултатите укажаа на 

најголема застапеност во случаи кога старите лица се јавуваат како жртви на: удирање со 

шлаканици, плукање и удирање со раце и нозе кои се застапени кај 23.6% испитаници, додека, 

поставување на сопки, закана со нож или пиштол, туркање на под, влечење за коса се 
застапени кај 15.3% испитаници.  

Синтетизирањето на теоретските и емпириските сознанија во однос на истражувањето 

за виктимизација на стари лица придонесе за идентификување наприоритетнитеобласти и 
задачина делувањештосеоднесуваатнаоваацелнагрупа, при што се  дадени одредени заклучоци 

и препораки во однос на криминалната виктимизација на старите лица. кои се инкорпорирани 

во посебен дел од трудот. 
Резултатите до кои дошла кандидатката и овозможиле идентификување на 

приоритетните области и задачи за делување во однос на стари лица, како жртви на 

криминалитет. Меѓу битните заклучоци и воедно препораки посебно издвојуваме две: прво, 

старите лица како вулнерабилна категорија заслужува посебно место во кривично правниот 
систем, од аспект на кривично-правна заштита; второ, потреба од формирање на база на 

податоци за стари лица – жртви, како посебна категорија, во полициските евиденции, 

евиденциите на обвинителствата, на судовите и Државниот завод за статистика со цел да се 
овозможи едноставен увид во оваа проблематика и воедно да претставува основа за 

понатамошни истражувања и доаѓање до научно релевантни сознанија значајни на планот на 

превенирање и сузбивање на виктимизацијата на старите лица, како и за давање на соодветна 

помош и поддршка во функција на оснажување на овие лица. 
 

 

4. Оценка на докторската дисертација 

Комисијата констатира дека кандидатката м-р Драгана Костевска во нејзиниот труд: 

„Виктимизација на стари лица, со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички и 
имотен криминалитет во Република Македонија“ обработува мошне актуелна тема не само во 
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Република Македонија, туку и пошироко, за што укажува зголемениот општествен и научен 

интерес за проучувања на оваа појава. Станува збор за тема којае малку обработуванаво 

нашата научна и стручналитература, а кога станува збор за ситематско дело од 
виктимолошката,како и од сродните области, колку што ни е познато,речиси и да не е 

проучувана. Воедно и покрајнејзинатаактуелност, тоа е тема за која кај нас не се извршени 

посеопфатни истражувања.Оттука може да констатираме дека кандидатката покажува 

способност за избор на релевантна тема поврзана со проучување на актуелна и универзална 
општествена појава.  

Од анализата на докторската дисертација може да се констатира дека кандидатката 
покажала способност бројните теоретски концепти да ги операционализира и да ја користи 

добиената емпириска граѓа за да ги потврди веќе етаблираните теоретски поставки, но и да 

придонесе за развој на дополнителни знаења за виктимизацијата на старите лица во Република 
Македонија што, како крајна цел, овозможува развој на соодветна, а пред се научно фундирана 
политика за нејзина превенција. 

Во докторската дисертација е користена соодветна научна и стручна литература 

поврзана со виктимолошките, криминолошките, кривичноправните и другите општествени 

науки, што упатува на тоа дека кандидатката се стекнала со информации и искуства кои се во 

функција на анализата на предметот на истражувањето.Вредноста на трудот се согледува 
особено во извршената прегледна анализа на истражувачките искуства, особено во 

американската и европската научната заедницаи направениот истражувачки зафат на анализата 

на сегментот на виктимизацијата на старите лица во  нашата земја, со посебна анализа на 
состојбите во Градот Скопје.  

Докторската дисертација дава научен придонес во областа на истражувањето на 
виктимологијата, како област која кај нас не е доволно истражувана, особено од аспект на 
виктимизацијата на старите лица, повразана со насилничкиот и имотен криминалитет. 

Кандидатката преку докторската дисерација покажа дека ги владее методолошките 
правила и постапки за реализација на индивидуална научно-истражувачка работа.Таа јасно го 

дефинира предметот на истражувањето и соодветно ја поставила основната, како и посебните 

хипотези.Дисертацијата содржи конзистентна структура и потребен степен на научна 
прегледност. Во рамки на поставеност на содржината, посебно е значајно користењето и 

анализата на бројните библиографски единици. Имено,трудот посебного карактеризира 

мунициозноста во анализирањето и користењето на достапната литература која е релевантна за 
дадената тема и во која доминира странската литература, пред се од англиското јазично 

подрачје.Во трудот еизвршена наративна и компаративна анализа на бројни пристапи и 

концепти поврзани со животот и делувањето на старите лица, нивната ранливост, а од таму и 
проблемите поврзани со нивната виктимизацијата.  

Притоа, може да се забележи дека недостасува поголем критички однос во однос на 

користената литература, како и поголема смелост на кандидатката во заземање на сопствени 
ставови по одредени прашања. Ова можеби се должи и на недоволно застапениот теориско-

истражувачки пристап кон ова прашање во нашата научна мисла, но и нанедоволно 

застапенети и практикуваните настојувања на докторантите и младите научни работници кон 
воопштување и критичка опсервација на проблемите, што се вклопува и во генералната слика 
за релативно „млакиот“ дискурс во академската и научната заедница кај нас. 

Научните сознанија добиени преку истражувањето во докторската дисертација во 
иднина може да бидат корисни за создавање на поефикасен систем на соодветни превентивно-

репресивни мерки и активности, политики, стратегии и програми од надлежните субјекти, што 

кандидатката се обидела да го направи (додуша, слободни сме да констатираме, само делумно) 
во посебeн дел од трудот посветен на превенцијата на виктимизацијата на старите лица. 
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Трудот е пишуван на разбирлив начин, а материјата е прикажана на систематичен и 
детален начин, при што се почитувани стандардите на академското пишување. 

Со истражувањето (како теоретско, така и емпириско) се дава придонес кон подигање 

на проблемот на виктимизацијата на старите лица како еден од приоритетите во општеството, а 

со тоа и за потребата од развивање на индивидуална и општествена свест за опасноста и 
последиците што со себе ги носи.  

5. З а к л у ч о к   и   п р е д л о г  

Врз основа на сите претходно наведени факти и констатации, Комисијата за оцена на 

докторската дисертација: „Виктимизација на стари лица, со посебен осврт на старите лица како 

жртви на насилнички и имотен криминалитет во Република Македонија“ на м-р Драгана 

Костевсказаклучува дека: 

- докторската дисертација претставува самостоен научен труд со определен научен 

придонес во однос на дескриптивната и теоретско-интерпретативната функција и цел 

на науката.  

- трудот според својата структура, содржина и користена методологија укажува дека 

кандидатката има квалитети на самостоен научен работник и истражувач  во областа на 

виктимолошките истражувања; 

- во согласност со наводите од Извештајот ги исполнува сите законски услови за 

пристапување кон одбрана на докторската дисертација во постапката за стекнување на 

докторат на науки. 

Врз основа на претходно наведеното, особено имајќи предвид дека станува збор за труд кој 

ги исполнува стандардите за докторска дисертација, како и констатацијата дека се исполнети 

потребните услови и критериуми за негова одбрана, со задоволство му предлагаме на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност да го прифати Извештајот за оценка на 

докторската дисертација на кандидатката м-р Драгана Костевска под наслов „Виктимизација 

на стари лица, со посебен осврт на старите лица како жртви на насилнички и имотен 

криминалитет во Република Македонија“ и да формира Комисија за негова јавна одбрана. 

 
Скопје, 6.11. 2019 

 

 
                                                                     ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

 

                                                                 ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
                                                      проф. д-р Цане Мојаноски (претседател) с.р. 

       

                                                                              проф. д-р Оливер Бачановиќ (ментор)  с.р. 
       

                                                                   проф. д-р Миодраг Лабовиќ с.р. 

  

               проф. д-р Драгана Батиќ  с.р. 
       

                                        проф. д-р Сунчица Димитријоска с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 

од Комисијата за оценка на докторската дисертација 

од кандидатот м-р Благојче Најдовски, под наслов 

„Рамка за развој на земјоделски информациски системи“ 

 Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница 

одржана на 14.10.2019 година,со Одлука бр. 02-648/4формира Комисија за оценка на 

докторската дисертација од кандидатот м-р Благојче Најдовски под наслов „Рамка за 

развој на земјоделски информациски системи“, во состав: 

1. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, ментор 

2. Ред. проф. д-р Илија Јолевски, Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, член 

3. Вонр. проф. д-р Томе Димовски, Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, член 

4. Ред. проф. д-р Џулијана Томовска, Факултет за биотехнички науки – Битола, 

член 

5. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска, Факултет за информатички и 

комуникациски технологии – Битола, член 

По прегледот и проучувањето на докторската дисертација, Комисијата има чест, 

до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, да го поднесе следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Брзиот развој на информатиката и информатичките технологии ја наметнува 

потребата за моделирање,креирање, развој и имплементација на земјоделски 

информациски системи како неопходен предуслов за раст и развој на земјоделскиот 

сектор во земјите ширум светот. Со помош на земјоделските информациски системи се 

овозможува собирање, снимање, складирање, обработка и пренос на информации по 

електронски пат, како и нивна практична примена, нивно споделување при решавање 

на разновидни проблеми, од каде тие произлегуваат, кое е нивното место и улога и 

слично. 

Моделирањето, креирањето и имплементацијата на информациските системи во 

областа на земјоделството претставува модернизација односно развој и креирање на 

алатки за електронско земјоделство. Постојат голем број на земји кои во своите 

политики веќе имаат имплементирано земјоделски информациски системи, но и голем 

број на земји во кои тоа не е имплементирано или е во почетна фаза на 
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имплементација.Примената на новите информатичките технологии во земјоделството 

доведува до развој на нови техники на истражување кои ќе го подобрат процесот на 

работење. Во земјоделскиот сектор, преку ефективна и ефикасна употреба на 

информатичките и комуникациските технологии, се овозможува преглед на напредокот 

во земјоделството односно согледување на неговите достигнувања. 

За развојот на земјоделските информациски системи постојат многубројни 

студииво кои се предложени и анализираниразлични модели на земјоделски 

информациски системи и сервисите кои тие ги вклучуваат, но мал дел од нив се 

применети во пракса. Во таа насока овој труд идентификува рамка за развој на модел 

на земјоделски информациски систем со негова практична реализација во кој ќе бидат 

вклучени земјоделците, земјоделските заедници, истражувачи, јавни институции, 

образовни институции и сл.  

Врз основа на претходно изнесеното може да се заклучи дека темата на 

докторската дисертација „Рамка за развој на земјоделски инфромациски системи“ 

претставува исклучително актуелен проблем, а со изведените заклучоци се донесуваат 

бројни информации во насока на подобрување на моделите закреирање и 

имплементација на земјоделски информациски системи. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Моделирањето, креирањето и имплементирањето на информациски систем во 

земјоделскиот сектор претставуваидејно решение, односно навремен и брз пристап до 

податоци од различна природа и за различни намени во согласност со секојдневниот 

раст и развој на информатичките и комуникациските технологии и брзата пристапност 

до информациите за следење на динамиката и трендот на раст во развиените земји во 

светот. 

Од една страна, разгледувајќи го процесот на моделирање, креирање и 

имплементацијата на постоечките земјоделски информациски системи низ различни 

земји во светот, а од друга страна согледувајќи го брзиот раст и развoј на 

информатичките технологии, се наметнува потребата да се даде дополнителен 

придонес за подобрување на чекорите во процесот на развој на еден земјоделски 

информациски систем. При тоа, со самото тоа што станува збор за земјоделски 

системи, се наметнува потребата за обработка и пренос на големи количества на 

податоци. Токму поради тоа, квалитетот и успехот на информацискиот систем зависи 

од моделирањето на делот кој е наменет за пренос на податоци каде се согледуваат 

различните намени на системот за потоа тие да се сумираат и да се овозможинегова 

сеопфатна имплементација и функционалност. 

Фокусот на истражувањето во докторската дисертација е ставен на процесот на 

креирање и имплементација, а посебно на делот за моделирање на земјоделски 

информациски систем односно моделирање на делот за трансфер на податоци.  
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Бидејќи креирањето и имплементирањето, а посебно моделирањето на 

информацискиот систем е обемна работа, истражувањето на овој докторски труд 

вклучува повеќе активности, и тоа: 

- Анализа на информациските системи во однос на нивната структура, 

значење и типови;  

- Карактеристики (специфики) на земјоделските информациски системи и 

нивни типови; 

- Преглед на постоечки имплементирани земјоделски информациски 

системи низ различни земји во светот, што подразбира согледување на 

структурата, конструкцијата и моделот на земјоделските информациски 

системи; 

- Видови на модели за трансфер на податоци кај земјоделските 

информациски системи; 

- Моделирање на земјоделски информациски систем, односно креирање на 

модел, негова валидација и дијаграмско претставување на неговите 

компоненти; 

- Креирање и практична имплементација на модел на земјоделски 

информациски систем и преглед на неговите карактеристики. 

 

Во таа насока, предметот на истражување на оваа докторска дисертација се 

дефинира како: Истражување од областа на развојот и имплементацијата на модел на 

земјоделски информациски систем. 

Примената на новите информатички технологии во земјоделството доведува до 

развој на нови техники на истражување кои го подобруваат процесот на работење на 

земјоделските информациски системи, а со нивна ефективна и ефикасна употреба се 

овозможува навремено и точно информирање за новите достигнувања и напредокот во 

сите гранки на земјоделството. Целта на докторскиот труд е да се анализираат и 

применат најдобрите практики и можности во градењето на концептуалниот модел за 

земјоделски информациски систем прикажано преку студијата на случај на MAGRIS 

системот. 

 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов „Рамка за развој на земјоделски 

информациски системи“ е напишана на 112 страници, со стандардна графичка 

обработка на текстот. Пописот на користената литература и интернет ресурси опфаќа 

вкупно 60 библиографски единици. Обработената содржина на текстот е поткрепена со 

47 слики, 7 табели и13 акроними. 

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

1. Вовед  

2. Теоретски основи 

3. Модели на информациски системи 
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4. Преглед на земјоделски информациски системи во други држави 

5. Анализа на состојбата и потреба за моделирање на земјоделски 

информациски систем 

6. Постапка за моделирање на информациски системи 

7. Креирање на земјоделски информациски системи 

8. Валидација на земјоделски инфомациски системи 

9. Заклучок и идни чекори и препораки 

 

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувањето. Прикажани се 

мотивите за отпочнување на истражувањето, предметот, целта, очекуваните резултати 

како и предностите од ова истражување. Исто така, во кратки црти е објаснета и самата 

структурна организација на дисертацијата. 

Глава 2 содржи теоретски основи на информациските системи. На почеток е 

опишана динамикатана развој на информациските системи, видовитеи нивните 

карактеристики, како и инфраструктурата со посебен акцент на значењето и потребата 

од нивна примена. 

Глава 3 дава детален преглед наTTмоделот, TITM моделоти AIS моделот на 

информациски системи каде се прикажанифазите на трансфер кај секој од нив, како и 

модификациите во насока на нивно подобрување и проширување на можноста за 

примена во различни реални ситуации. Оваа глава, всушностпретставува теоретска 

основа за развивањето на предложениот модел на земјоделски информациски систем. 

Во Глава 4 направен е преглед на земјоделски информациски системи кои се 

застапени во некои држави во светот при што се анализирани нивните карактеристики 

и примена од потенцијалнитекорисници. 

Глава 5, со соодветна SWOT анализа, ја прикажува анализата на состојбата и 

потребата за моделирање на земјоделски информациски систем во Македонија при што 

се опфатени носечките гранки од областа на земјоделството. 

Глава 6 ја прикажува постапката за креирање на модел на земјоделски 

информациски систем: процесот на пребарување, анализа на тековната состојба и 

моделирање на систем, за потоа да се изгради концептуалниот модел кој се корист како 

прототип за студијата на случај. Оваа глава е надоградена со математички модел кој го 

анализира трансферот на податоци низ системот. На крајот од главата прикажан е 

проектен модел на предложениот систем и нагласени се предностите на предложената 

рамка за развој на земјоделски информациски системи. 

Глава 7 се однесува на студијата на случај. Овде е креиран земјоделски 

информациски систем според предложениот концепт и развиениот проектен модел во 

Глава 6, именуван како MAGRIS земјоделски информациски систем. 
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Во Глава 8е даденавалидацијата на предложената рамка со следење на 

обележјата на системот групирани во пет индикатори (квалитет на системот,квалитет 

на информациите,квалитет на услугите, користење на системот и задоволство на 

корисниците), нивната взаемната поврзаност и влијанието на секој од нив врз 

останатите со дефинирање и тестирање на шест хипотези.Валидацијата е направена со 

софтверскиот пакет SPSS над педесет испитаници од различни земјоделски гранки.  

И на крај, во Глава 9се презентирани и дискутирани заклучните согледувања во 

врска со обработената тематика, резимирани се резултатите и заклучоците од 

направените истражувања и дадени се насоки за понатамошна работа. 

 

ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Благојче Најдовски 

под наслов „Рамка за развој на земјоделски информациски системи“, Kомисијата 

определена за оценка на дисертацијата заклучува дека истата е успешно завршена. 

Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални сознанија, 

а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги задоволува и 

исполнува критериумите потребни за една докторска дисертација. 

 

Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во следниве 

точки: 

 Направен е обид за поттикнување на сеопфатна примена наземјоделските 

информациски системи меѓу различни профили на корисници и организации 

со цел меѓусебно споделување на информации. 

 

 Преку дисертацијата констатирано е дека користењето на земјоделските 

информацискисистеми го подобрува севкупното работење во земјоделските 

дејности. 

 

 Постоечките модели за креирање на земјоделски информациски системи се 

проширени и надоградeнисо методи за анализа кои директно влијаат врз 

подобрување на процесот на пребарување, изведување на информации и 

нивна анализа.  

 

 Со анализа на математичкиот моделот се констатира и гарантира сигурноста 

на протокот на информации односно една информација не може да помине 

доколку не се исполнети одредени предуслови со што се намалува времето за 

проток на информацијата и истовремено се зголемува сигурноста во 

работењето на системот.  

 

 Со анализа на работните задачи и илустрација на работните делови се 

овозможува нивно брзо распоредување со што се намалува времето за 
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решавање на одреден проблем однсно се прави точна локација каде настанал 

проблемот и се овозможува брза реакција за негово отклонување и 

понатамошно функционирање на системот. 

 

 Валидацијата на моделот преку индикаторите за квалитет на системот, 

квалитет на информациите, квалитет на услугите, користење на системот и 

задоволство на корисниците го потврдува квалитетот на моделот 

наземјоделскиот информациски систем, квалитетот и релевантноста на 

информациите кои тој ги поседува, исполнувањето на барањата и неговото 

непрекинато функционирање, како и нивото и фреквенцијата на 

искористеност, колку тој им помага, колку им ја олеснува и колку им ги 

зголемува перформансите на корисниците. 

 

Секако дека остануваат бројни отворени прашања кои се предизвик за 

понатамошна работа и чија формулација и барања на системот се динамични и треба да 

се менуваат и прилагодат на брзото темпо на развој на ИТ технологиите. 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесенитефакти и констатации, Комисијата за оценка  

на  докторската  дисертација  со  наслов: „Рамка за развој на земјоделски 

информациски системи“, од кандидатот м-р Благојче Најдовски, 

 

 

З А К Л У Ч У В А 

 

1. Докторската  дисертација  од  кандидатот  м-р Благојче Најдовски 

претставува  самостоен  и  оригинален  научно-истражувачки  труд, кој дава 

значителен придонес во областа на анализираната проблематика; 

 

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 

работа, што се согледува низ примената на различните модели на 

информациски системи во истражувањето, од една страна, но и во 

формулирањето, презентацијата и дискусијата по однос на добиените 

резултати, од друга страна; 

 

3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а добиени се важни резултати од 

научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект,  што  е  потврдено  

со публикување  на  рецензирани  трудови  во зборници  на  научни  трудови  

презентирани  на  меѓународни академски собири, како и во меѓународни 

научни списанија од соодветната област; 

 

4. Во  текот  на  изработката  на  дисертацијата, кандидатот  реализирал 

мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат 

неговата креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и 

владеење со презентираната проблематика –анализа и примена на најдобрите 

практики и можности во градењето на нов концепт и дефинирање на рамка 

за развој на земјоделски информациски системи. 

 

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

изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 

докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот 

располага со потребните знаења од областа на развојотнаинформациски 

системи; 

 

6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Благојче Најдовски 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при 

дефинирање на истата; 

 

7. Според законските прописи, трудот е внесен во базата  на  податоци  на  

Министерството  за  образование  и  наука, plagijati.mon.gov.mk и врз основа 

на добиениот Извештај, а и врз основа на нашите сознанија, трудот не 

претставува плагијат; 
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8. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 

законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, 

во постапката за стекнување на докторат на науки. 

 

Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 

докторската  дисертација од м-р Благојче Најдовскисоособена чест и задоволство,на 

Наставно-научниот  совет  на Факултетот  за  информатички  и комуникациски 

технологии–Битола му 

 

П Р Е Д Л А Г А 

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

„Рамка за развој на земјоделски информациски системи “ одкандидатот м-р 

Благојче Најдовски; 

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки; 

3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 

4. Да  се  одреди  времето  и  местото  на  јавната  одбрана  на  докторската 

дисертација. 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, ментор 

Факултет за информатички и комуникациски технологии  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

2. Ред. проф. д-р Илија Јолевски, член 

Факултет за информатички и комуникациски технологии  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

3. Вонр. проф. д-р Томе Димовски, член 

Факултет за информатички и комуникациски технологии  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

4. Ред. проф. д-р Џулијана Томовска, член 

Факултет за биотехнички науки 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

5. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска, член 

Факултет за информатички и комуникациски технологии  

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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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 ден 

31.10.2019, со одлука бр.02-570/3-8.2 формира Комисија за оценка на докторска 

дисертација од кандидатот М-р Латиф Красниќи поднаслов“КУЛТУРНО-

ИСТОРИСКИТЕ ВРЕДНОСТИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЌ, РЕПУБЛИКА КОСОВО” во состав: 

 

1. Д-р Татјана Димоска –редовен професор 

2. Д-р Сашо Коруновски– редовен професор 

3. Д-р Бедри  Милаку– редовен професор   

4. Д-р Зоран Тунтев – редовен професор 

5. Д-р Васо Цуцулески – 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: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Кратка биографија за кандидатот 

 

- дата на раѓање: 28 Август 1963 во Трње, Сухарека, Република Косово. 

 

- образование: 

 

- Основно образование:1978 година во ОУ “Ѓиноци“ -Сухарека со одличен успех.  

- Средно образование:1982 годинаво СЕУ “Јета е Ре“ -Сухарека, на насока 

Економија-Финансии. 

- Високо образование:1988 година - дипломиран економист на Економски 

факултетпри Универзитетот во Приштина. 

- Магистерски студии:2013 година - Магистер на науки од областа на менаџмент, 

сметководство и меѓународни финансии, Економски Факултет - Приштина,  

насока Менаџмент и финансии. 
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- Докторски студии: 2016-2019 Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

насока Туризам. 

 

 - работно искуство: 

 

 Од 1988 година до 1989 година ангажиран како раководно лице во секторот за 

финансии во јавното претпријатие “Комунално“ во Сухарека,  

 Од 1989 година до 1992 година главен сметководител во ЈП “Комунално“ во 

Сухарека.  

 Од 1992 година до 1998 година самостоен сметководител за повеќе фирми во 

Сухарека,  

 Од 1999 година до 2002 година повторно се вработува во ЈП “Комунално“ во 

Сухарека како Раководител на секторот за инвестиции и развој, 

 Од 2006 година до 2012 ангажиран како Раководител на секторот за 

сметководствои финансии во регионалното претпријатие за водоснабдување 

“Јужен хидрорегион“, истовремено и Директор за јавни односи за Призрен и 

Сухарека, 

 Од 2012 година до денес е Главен менаџер за односи со јавноста во РЈП “Јужен 

хидрорегион“ во Сухарека,  

 Истовремено од 2014 до денес е предавач на приватниот колеџ “Бизнеси“ во 

Приштина по предметите Корпоративни финансии и Маркетинг. 

 

- 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 поднесени се два 

труда објавени во меѓународни научни списанија со наслов: 

 

1. Latif Krasniqi, Staff Motivation Research related to the Main Theory of 

Motivation, European Journal of Economics, Law and Social Sciences, Vol.2, 

No.1, IIPCCL Publishing, Graz, Austria, January 2018. 

 

2. Latif Krasniqi, The impact of international tourist movements on the world 

economy, 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. 

 

 

2. Содржина на докторската дисертација 

 

Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 

 

Апстракт 

Abstract 

Вовед 
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ДЕЛ ПРВИ: Теоретско-методолошки пристап на истражувањето 

 

          1. Цел и предмет на истражувањето 

          2. Методологија на истражувањето 

          3. Основна и помошни хипотези 

          4. Очекувани резултати 

 

ДЕЛ ВТОРИ: Културата и туризмот 

 

I. ПОИМ И ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КУЛТУРАТА 

 

          1. Поим и дефинирање на културата 

                    1.1. Социо-антрополошки идеи за културата 

                    1.2. Културни области и компаративна етнографија 

          2. Најзначајни елементи на културата 

                    2.1. Јазик 

                    2.2. Сознајни (когнитивни) творештва 

                    2.3. Вредности 

                    2.4. Норми 

                    2.5. Експресивни симболи 

          3. Поделба  на културата 

                    3.1. Сфаќања и опфат на културата 

                           3.1.1. Етнoцентризам 

                           3.1.2. Културен релативизам 

                           3.1.3. Супкултура  

                           3.1.4.  Контракултура 

                           3.1.5. Глобална култура 

                  3.2.  Според видот на културното наследство 

                            3.2.1. Материјална култура 

                            3.2.2. Нематеријална култура 

 

II. КОНВЕНЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО                     

 

          1. Конвенција на УНЕСКО за културното наследство 

                    1.1. Дефинирање на културното наследство во 1972 година 

                    1.2. Конвенција за културното наследство од 2003 година 

                    1.3. Конвенцијата помеѓу UNESCO и UNWTO од 2015 година 

          2. Други меѓународни конвенции за културното наследство 

                    2.1. Хашка конвенција за заштита на културната сопственост 

                    2.2. Меѓународна повелба за заштита на подводното културно  

                           наследство 

                    2.3. Конвенцијата на УНИДРОИТ за заштита на украденото  

                           културно наследство 

                    2.4. Конвенцијата од Фаро за вредноста на културното  

                           наследство за општеството 

                    2.5. Конвенција за заштита на архитектонското наследство на  

                           Европа 

            3. Список на светско наследство (World HeritageList) 
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III. КУЛТУРНИ ВРЕДНОСТИ НА ТУРИЗМОТ 

 

          1. Поим и дефинирање на културниот туризам 

                    1.1. Културен туризам и културни атрактивности 

                    1.2. Културни мотиви 

           2. Најзначајни видови на културен туризам  

           3. Краток историски осврт на развојот на културниот туризам 

                    3.1. Патувања во античко време 

                    3.2. Голема турнеја (GrandTour) 

                    3.3. Културниот туризам после Втората светска војна 

                    3.4. Културен туризам на 21-от век 

 

ДЕЛ TРETИ:  Oдржлив развој и туризам 

 

I. Основни карактеристики на одржливиот развој  

 

          1. Поим за одржлив развој 

          2. Цели на одржливиот развој 

                    2.1. Крај на сиромаштијата во светот 

                    2.2. Крај на гладувањето, безбедност на храната и одржливо 

                           земјоделство 

                    2.3. Обезбедување здрав живот за сите 

                    2.4. Обезбедување инклузивно образование и доживотно учење 

                    2.5. Постигнување родова еднаквост и охрабрување на жените 

                    2.6. Пристап до вода и санитарни услови за сите 

                    2.7. Пристап до енергија за сите 

                    2.8. Инклузивен економски раст, вработување и пристојна  

                           работа  

                    2.9. Изградба на инфраструктура, индустријализација и  

                           иновации 

                    2.10. Намалување на нееднаквоста во и меѓу земјите 

                    2.11. Остварување на инклузивни градови и населби 

                    2.12. Одржлива потрошувачка и производство 

                    2.13. Мерки за борба против климатските промени и нивното  

                             влијание 

                    2.14. Зачување на океаните, морињата и морските ресурси 

                    2.15. Заштита, обновување на одржливото користење на  

                             копнените екосистеми, шумите, борба против  

опустинувањето, спречување на земјишната деградација  

                             биолошката разновидност 

                    2.16. Промоција на мирољубиви и инклузивни општества за  

одржлив развој 

                    2.17.Зајакнување и спроведување на  партнерство за одржлив 

                            Развој 

          3. Фактори на одржливиот развој 

                    3.1. Економски фактори 

                    3.2. Еколошки фактори 

                    3.3. Општествени фактори 

                    3.4. Технолошки фактори 
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                    3.5. Политички фактори 

 

II. Концепт на одржлив развој на туризмот 

 

           1. Принципи на одржливиот развој на туризмот 

2. Улогата на одржливиот туризам во остварување на целите од Агендата за 

одржлив развој 2030 

                              2.1. Одржлив економски раст 

                              2.2. Социјално вклучување, вработување и намалување  

                                     на сиромаштијата 

                              2.3. Ефикасност на ресурсите, заштита на животната  

                                    средина и климатски промени 

                             2.4. Културни вредности, разновидност и наследство 

                             2.5. Взаемно разбирање, мир и безбедност 
 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ: Културно-историските вредности како потенцијал за одржлив 

развој на туризмот во Пеќ 
 

I. Општи карактеристики на Пеќ како туристичка дестинација 
 

          1. Краток историски осврт на Пеќ 

          2. Географска положба на Пеќ 

          3. Регионална и локална патна поврзаност на Пеќ 

          4. Статистичка анализа на податоците за развој на туризмот во Пеќ за  

               временскиот период 2012-2018година 

                     4.1. Вкупен број на туристи 

                     4.2. Вкупен број на остварени ноќевања од туристи 

                     4.3. Број на туристи и остварени ноќевања според  

                            земјата на потекло на туристите  

                     4.4. Капацитети за сместување 

                     4.5. Степен на искористеност на капацитетите за сместување                

                     4.6. Угостителски објекти за исхрана                            

          5. SWOT анализа на можностите за развој на туризмот во Пеќ 
 

II. Културните вредности како потенцијали за развој на туризмот во Општина Пеќ 
 

          1. Културно-историското наследство во функција на развој на  

              туризмот во Општина Пеќ 

                    1.1. Материјално културно наследство 

                              1.1.1. Старата градска чаршија на Пеќ 

                              1.1.2. Бајракли Џамија во Пеќ 

                              1.1.3. ПеќкаПатриархија 

                              1.1.4. Мелницата на Хаџи Зека 

                              1.1.5. Амамот на Хаџи Бег 

                              1.1.6. Кулата на Зенел Бег 

                              1.1.7. Конакот на Тахир Бег – Етнографски музеј на Пеќ 

                              1.1.8. Археолошки музеј  

                              1.1.9. Етнографски музеј 

                              1.1.10. Традиционални носии на Пеќ 

                    1.2. Манифестации 
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                              1.2.1. Меѓународен фестивал на гитарата 

                              1.2.2. Меѓународен фестивал за алпинистички филмови 

                              1.2.3. Литературни средби “Азем Шкрели“ 

                              1.2.4. Народни игри “Ругова“ 

                              1.2.5. Фестивалот на детски песни “Хареја“ 

                              1.2.6. Скијачки натпревари во Бога 

                  1.2.7. Меѓународен фестивал на монодрамата “МоноАкт“ 

 

ДЕЛ ПЕТТИ: Истражување на одржливиот развој на туризмот во Пеќ 
 

I. Анализа на основните показатели за одржлив развој на туризмот во Пеќ 
 

          1. Постоење и почитување на законите од областа на туризмот 

          2. Односот помеѓу развојот на туризмот и економскиот развој на Пеќ 

                    2.1. Учество на туризмот во буџетот на локалната економија 

                    2.2. Стапка на вработеност во областа на туризмот и  

                           угостителството во Пеќ 

                    2.3. Домашни и странски инвестиции во туризмот во Пеќ 

                    2.4. Ниво на образование и квалификувана работна сила 

                    2.5. Промоција на туризмот во Пеќ 

          3. Човечките ресурси како фактор за развој на туризмот во Пеќ 

          4. Најзначајни проблеми од обаста на туризмот во Пеќ 

                    4.1. Недоволна инфраструктурна поврзаност на Пеќ како  

                           туристичка дестинација 

                    4.2. Проблеми со финансиски поволности и кредити за  

                           инвестирање во туризмот 

                    4.3. Недостаток на професионални кадри од областа на  

                           туризмот и угостителството 

                    4.4. Недоволна заштита и зачувување на културното наследство 

                    4.5. Недоволна заштита на животната средина 

                    4.6. Несоодветна и недоволна туристичка промоција на Пеќ 

          5. Предлози, мерки и перспективи за развој на туризмот во Пеќ 

                    5.1. Изготвување на стратегија за развој на туризмот  

                    5.2. Заштита и зачувување на животната средина и културното  

                           наследство на Пеќ 

                    5.3. Други предлози и мерки за развој на туризмот во Пеќ 
 

Теренско истражување 

Заклучок 

Користена литература 
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3. Заклучок и оценка на трудот 

  

Во оваа докторска дисертација кандидатот М-р Латиф Красниќиобработува 

проблематика која има особено значење за економскиот развој како на општина Пеќ, 

така и на Република Косово воопшто. Имено, станува збор за културно-историските 

вредности кои претставуваатзначаен потенцијал за развој натуризмот во општина Пеќ, 

а поради мултипликативните ефекти кои ги продуцира туризмот, претставуваат клучен 

фактор и за целокупниот економски развој како на општина Пеќ, така и на Република 

Косово.  

Со цел добивање на поверифицирани резултати и нивна примена во 

практичната сфера, кандидатот преку користење на поголем број методи и техники на 

прибирање, подредување и обработка на податоците, извршил валоризација на 

туристичките елементи и потенцијали на просторот. Косово, од аспект на туризмот, 

покажува неминовна потреба за еден посериозен пристап на туристички истражувања 

и поврзано со тоа, нивно вклучување во туристичката понуда.  

Кандидатот ставил посебен акцент на значењето што го имааткултурно-

историските вредности како атрактивна компонента на туристичката понуда на Пеќ. 

Со тоа, дадени се повеќе предлози за унапредување на конкурентноста на тој дел од 

земјата, преку инволвирање на повеќе стејкхолдери на разгледуваниот простор. 

 

Првиот дел “Теоретско-методолошки пристап во истражувањето“ го објаснува 

предметот и целта на истражување на овој труд, методите кои се користени во 

истражувањето и методолошкиот пристап на проучување. Составен елемент на овој 

дел е прикажувањето на основната и помошната или помошните хипотези, кои во 

текот на трудот и на крај треба да се потврдат или отфрлат. Овој дел исто така содржи 

и презентација на очекуваните резултати. 

Вториот дел под наслов “Одржлив развој и туризам“ има за цел да ги објасни 

карактеристиките на одржливиот развој и се состои од две поглавја. Во првото поглавје 

кое носи наслов “Основни карактеристики на одржливиот развој“, кандидатот најпрво 

ги  објаснува  поимот и  основните карактеристики на одржливиот развој воопшто, а 

веќе во втората точка од ова поглавје ги објаснува најзначајните цели на одржливиот 

развој (вкупно се наведени 17 цели произлезени од Агендата за одржлив развој 2030).  

Во третата точка станува збор за факторите на одржливиот развој при што се 

објаснати економските, еколошките, општествените, технолошките и политичките 

фактори на одржливиот развој.  

Второто поглавје на овој дел се однесува на концептот на одржливиот развој на 

туризмот, а се состои од две точки. Во првата точка се објаснуваат најзначајните 

принципи на одржливиот развој на туризмот, а втората се однесува на улогата на 

одржливиот туризам во остварување на целите од Агендата за одржлив развој 2030 

(одржлив економски раст, социјално вклучување, вработување и намалување на 

сиромаштијата, ефикасност наресурсите, заштита на животната средина и климатски 

промени, културни вредности, разновидност и наследство, како и взаемно разбирање, 

мир и безбедност). 

Третиот дел “Културата и туризмот“ се состои од три поглавја. Првото поглавје 

се однесува на поимот, дефинирањето и карактеристиките на културата (социо-

антрополошките идеи за културата, културните области и компаративна етнографија, 
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културата како општествена установа и начин на однесување, културата како 

индивидуален и колективен ентитет и модерни идеи за културата).  

Во втората точка од ова поглавје кандидатот ги објаснува најзначајните 

елементи на културата: јазик, сознајни (когнитивни) творештва, вредности, норми, 

експресивни симболи, додека во третата точка врши анализа и поделба на културата 

(според сфаќањата и опфатот на културата: етнoцентризам, културен релативизам, 

супкултура, контракултура, глобална култура и според видот на културното 

наследство: материјална и нематеријална култура). 

Второто поглавје од овој дел се однесува на конвенциите за заштита на 

културното наследство, а се состои од три точки. Во првата точка станува збор за 

подетално опишување и анализирање на Конвецијата на УНЕСКО за културното 

наследство (дефиниции и поими, промени во конвенцијата во текот на годините). Во 

втората точка се прикажуваат другите меѓународни конвенции за заштита на 

културното наследство и на крај се дава листата на светското наследство (World 

heritagelist).  

Третото поглавје се однесува на културните вредности на туризмот и опфаќа  

дефинирање на културниот туризам, најзначајните видови на културен туризам и 

краркиот историски осврт на развојот на културниот туризам (од патувањата во 

античко време, Големата турнеја, културниот туризам по Втората светска војна, до 

денешниот културен туризам на 21-от век). 

Четвртиот дел со наслов “Културно-историските вредности како потенцијал за 

одржлив развој на туризмот во Пеќ“ се однесува токму на идентификување на 

туристичките потенцијали на Пеќ како позната културна туристичка дестинација во 

Косово, а овој дел се состои од две поглавја.  

Во првото поглавје кандидатот ги наведува општите карактеристики на Пеќ 

како туристичка дестинација.Ова поглавје се состои од пет точки. Првата точка 

накратко го прикажува историскиот развојна Пеќ, а втората и третата точка од ова 

поглавје се однесуваат на географската положба и патната поврзаност на Пеќ на 

регионално и локално ниво.  

Четвртата точка ги прикажува главните аспекти на развојот на туризмот во Пеќ. 

Во овој дел кандидатотизвршил статистичка анализа на податоците за развојот на 

туризмот во Пеќ за временскиот период 2012-2018 година преку: вкупниот број на  

туристи, вкупниот број на остварените ноќевања, бројот на туристи и остварени 

ноќевања според земјата на потекло на туристите, капацитети за сместување, степен на 

искористеност на капацитетите за сместување и  угостителски објекти за исхрана.  

Последната петта точка од ова поглавје се однесува на SWOT анализата за 

можностите и предизвиците за развој на туризмот во Пеќ. Преку SWOT анализата 

кандидатот ги вреднувал силните и слабите страни, како и можностите и предизвиците, 

односно ризиците кои се појавуваат за развојот на туризмот во конкретната 

дестинација. 

Второто поглавје на овој дел носи наслов “Културните вредности како 

потенцијали за развој на туризмот во Општина Пеќ“. Во ова поглавје кандидатот ги 

прикажал  најзначајните културно-историски ресурси на оваа дестинација. Градот Пеќ 

е познат во историјата како важен економски, културен и дипломатски центар, а со 
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своите 10 археолошки зони, 12 монументи на христијанската вера, 23 објекти од 

исламот, 102 кули, 1 бекташиско турбе и 9 мелници, Пеќ претставува важен 

туристички центар не само во Косово, туку и во регионот.  

Во првата точка од ова поглавје кандидатот го објаснува културно-историското 

наследство во функција на развој на туризмот во Општина Пеќ и се надоврзува на два 

главни аспекти: материјално културно наследство (Стара градска чаршија на Пеќ, 

Бајракли Џамија во Пеќ, ПеќкаПатриархија, Мелница на Хаџи Зека, Амам на Хаџи Бег, 

Кулата на Зенел Бег, Конак на Тахир Бег – Етнографски музеј на Пеќ, Традиционални 

носии на Пеќ, Археолошки музеј, Етнографски музеј) и манифестации (Меѓународен 

фестивал на гитарата, Меѓународен фестивал за алпинистички филмови, Литературни 

средби “Азем Шкрели“, Народни игри “Ругова“, Фестивалот на детски песни “Хареја“, 

Скијачки натпревари во Бога и Меѓународен фестивал на монодрамата “МоноАкт“). 

Петтиот дел со наслов “Истражување на одржливиот развој на туризмот во 

Пеќ“ е последниот дел на овој докторски труд, а претставува согледување на 

состојбата на туризмот од аспект на одржливиот развој кој пак се соочува со повеќе 

проблеми, но и со перспективи за понатамошен развој.  

Овој дел има само едно поглавје и во тоа поглавје кандидатот извршил анализа 

на основните показатели за одржлив развој на туризмот во Пеќ: почитување на 

законите од областа на туризмот, учеството на туризмот во буџетот на локалната 

економија, стапката на вработеност во областа на туризмот и угостителството во Пеќ, 

домашните и странските инвестиции во туризмот, нивото на образование и 

квалификувана работна сила, промоцијата на туризмот, како и човечките ресурси како 

фактор за развој на туризмот во Пеќ. 

Веќе во четвртата точка од ова поглавје кандидатот ги прикажал најголемите 

проблеми со кои се соочува туризмот во Пеќ: недоволната инфраструктурна 

поврзаност на Пеќ како туристичка дестинација, проблемите со финансиски 

поволности и кредити за инвестирање во туризмот, недостатокот на професионални 

кадри од областа на туризмот и угостителството, недоволната заштита и зачувување на 

културното наследство, недоволната заштита на животната средина и несоодветната и 

недоволна туристичка промоција на Пеќ. 

Во последната точка од ова поглавје кандидатот изнесол одредени свои ставови 

и предлози за понатамошен развој на туризмот во Пеќ. Притоа, како најважни мерки и 

предлози за развој на туризмот во Пеќ ги навел следните: изготвување на стратегија за 

развој на туризмот, заштита и зачувување на природната средина и културното 

наследство на Пеќ, како и неколку други предлози и мерки за развој на туризмот, а кои 

се исто така многу значајни за развој на туризмот во овој дел од Косово.  

На крајот од трудот кандидатот ги изнесол заклучните согледувања од 

спроведената анализа преку која ги идентификувал проблемите и недостатоците кои се 

присутни не само во Косово како туристичка дестинација, туку и во сите туристички 

места во рамки на Косово, со посебен осврт на Пеќ како дестинација со големи 

природни и културни вредности и потенцијали за развој на туризмот во овој регион и 

пошироко. 

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 95 наводи и 

библиографски единици кои му овозможиле успешно научно фундирање на 
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проблематиката што ја истражувал. Притоа, во докторскиот труд се прикажани 21 

слики, 80 табели и 8 графикони преку кои кандидатот ги прикажува аспектите и 

резултатите од неговото истражување.   

 

Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно – научниот совет наФакултетот 

за туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија заодбрана на докторската дисертација под наслов 

“КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИТЕ ВРЕДНОСТИ КАКО ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА 

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПЕЌ, РЕПУБЛИКА КОСОВО” од 

кандидатот М-р Латиф Красниќи,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                                                               КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА  

 

19.11.2019 год.                                                         ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА: 

 

 

 

                               1. Д-р Татјана Димоска –редовенпрофесор, с.р. 

 

                                                             2. Д-р Сашо Коруновски – редовенпрофесор, с.р. 

 

                                                        3. Д-р Бедри Милаку – редовенпрофесор, с.р. 

 

                                                     4. Д-р Зоран Тунтев – редовенпрофесор, с.р. 

 

                             5. Д-р Васо Цуцулески – редовенпрофесор, 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 

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

31.10.2019, со одлука бр.02-570/3-8.1 формира Комисија за оценка на докторска 

дисертација од кандидатот М-р Улбер Красниќи под наслов “ПРОКЛЕТИИ КАКО 

ЗНАЧАЕН ПРИРОДЕН ТУРИСТИЧКИ РЕСУРС ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА 

ТУРИЗМОТ НА КОСОВО” 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 Ристо Гогоски – 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: 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

 

1. Кратка биографија за кандидатот 

 

- дата на раѓање: 01 Април 1981 година, с. Брестоц - Раховец, Република Косово. 

 

- образование: 

 

- Основно образование:1995 година,  ОУ “Хероите на Косово“  -  с.МалоХоче ,  

Општина Раховец, со одличен успех.  

- Средно образование: 2000 година, СУ “Велика Круша“ - с. Велика Круша, 

Сухарека. 

- Високо образование:2009 година, Економски факултет -Универзитет во 

Приштина,  дипломиран економист. 
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- Магистерски студии:Во академската 2009/2010 година запишан на магистерски 

студии на насока Менаџмент и финансии во приватниот универзитет “Колеџ 

Бизнеси“-Приштина, истовремено и на Меѓународниот Универзитет во Струга 

на магистерски студии по економски науки, а веќе во 2012 година успешно 

одбранети магистерски трудови на двата универзитети, со звање Магистер на 

науки од областа на менаџмент и финансии и економски науки. 

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

насока Туризам. 

 

 - работно искуство: 

 

 Од месец март 2005 годинадиректор на администрацијата на универзитетотво 

Колеџот “Бизнеси”– Приштина,  

 Од 2015 година до денес предавач на Колеџот “Бизнеси” по предметите 

“Апликативна макроекономиjа” и “Маркетинг”. 

 Во 2005 година, завршена обука од страна на Здружението на финансиски и 

сметководствени услуги во Приштина (AFAS),  

 Во 2007 година, завршена обука за управување со човечки ресурси и за 

методологија за изготвување на стручни работи.  

 

- странски јазици и вештини: Активно зборува англиски јазик, а има солидни 

познавања за работа со компјутери. 

 

- податоци за објавени трудови:  

 

Во контекст на пријавата за изработка на докторскиот труд поднесени се два 

труда објавени во меѓународни научни списанија со наслов: 

 

3. Улбер Красниќи, Поим, планирање и развој на политиките на производи на 

претпријатијата во Косово, 10-та Меѓународна научна конференција за 

иновации, образование, истражување и наука во функција на глобалниот 

развој, Институт за научно истражување и развој, Улцињ, Црна Гора, Април 

2018 година. 

 

4. YlberKrasniqi, The nature and the importance of ethics in enterprises, 

International Journal Knowledge, Institute of Konlowledge Management, Bansko, 

Bulgaria, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

2. Содржина на докторската дисертација 

 

Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 

 

Апстракт 

Abstract 

Вовед 

 

ДЕЛ ПРВИ: Теоретско-методолошки пристап на истражувањето 

 

          1. Цел и предмет на истражувањето 

          2. Методологија на истражувањето 

          3. Основна и помошни хипотези 

          4. Очекувани резултати 

 
ДЕЛ ВТОРИ: Природните ресурси како атрактивни фактори во туризмот 

 

I. ПОИМ И ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 

 

          1. Природните елементи во географскиот простор 

                    1.1. Релјеф 

                    1.2. Воздух 

                    1.3. Вода 

                    1.4. Почва 

                    1.5. Вегетација и животински свет 

          2. Поделба на природните ресурси 

 

II. ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ КАКО АТРАКЦИСКА ОСНОВА ВО ТУРИЗМОТ 

 

          1. Поим и дефинирање на туристичките ресурси 

                      2.1. Природни туристички ресурси 

                              2.1.1. Геоморфолошки ресурси 

                                        2.1.1. 1. Планини 

                                        2.1.1.2. Вулкани 

                                        2.1.1.3. Клисури 

                                        2.1.1.4. Кањони 

                                        2.1.1.5. Пештери 

                                        2.1.1.6. Карстни форми 

                              2.1.2. Климатски ресурси 

                                         2.1.2.1. Инсолација 

                                         2.1.2.2. Температурана воздухот 

                                         2.1.2.3. Ветрови 

                                         2.1.2.4. Врнежи 

                              2.1.3. Хидрографски ресурси 

                                         2.1.3.1. Океани и мориња 

                                         2.1.3.2. Езера и реки 

                                         2.1.3.3. Подземни води 

         2.1.3.4. Термални води 

                                         2.1.3.5. Гејзери 
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                              2.1.4. Биогеографски ресурси 

                                       2.1.4.1. Растителен свет 

                                       2.1.4.2. Животински свет 

                              2.1.5. Пејзажни ресурси 

                                      2.1.5.1. Планински пејзаж  

                                      2.1.5.2. Низински пејзаж 

                                      2.1.5.3. Крајбрежни предели 
 

ДЕЛ ТРЕТИ: Најзначајни аспекти на одржливиот развој на туризмот 

 

I. ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

 

          1. Поим и суштина на концептот за одржлив развој 

          2. Најважни пресвртници во одржливиот развој 

                    2.1. Светската комисија за животна средина и развој  

                           (Извештајот на Брунтланд) 

                    2.2. Самитот во Рио де Жанеиро 

                    2.3. Агенда 2030 

                    2.4. Рамковна конвенција за климатски промени 

                    2.5. Протокол од Кјото 

                    2.6. Конвенција за биолошка разновидност 

 2.7. Конвенција за борба против опустинување (дезертификација)       на 

земјите 

          3. Одржливиот развој во современи услови 

 

II. КОНЦЕПТ НА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

 

          1. Поим и дефинирање на одржливиот развој на туризмот           

          2. Начела на одржлив туризам 

                    2.1. Начело на економска одржливост 

                    3.2. Начело на квалитетна работна сила 

                    2.3. Начело на задоволување на потребите на туристите 

                    2.4. Начело на благосостојба на локалното население 

                    2.5. Начело на физички интегритет на дестинациите 

                    2.6. Начело на ефикасно искористување на ресурсите 

                    2.7. Начело на просперитет на локалната дестинација 

                    2.8. Начело на зачувување на биодиверзитетот 

                    2.9. Начело на чиста животна средина 

                    2.10. Начело на зачувување на културното богатство 

                    2.11. Начело на општествена рамноправност 

                    2.12. Начело на локална контрола 
 

ДЕЛ ЧЕТВРТИ: Основни аспекти на развојот на туризмот во Проклетии 

 

I. ПОЛОЖБАТА НА ТУРИСТИЧКИОТ РЕГИОН ПРОКЛЕТИИ ВО КОСОВО 

 

          1. Географска положба на Проклетии 

          2. Големина и граници на територијата на Проклетии 

          3. Население и населени места во Проклетии 
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II. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ ВО ПРОКЛЕТИИ 

 

          1. Природните карактеристики на Проклетии 

                    1.1. Геоморфолошки карактеристики 

                    1.2. Геолошки карактеристики 

                    1.3. Хидрогеолошки и хидрографски особености 

                    1.4. Климатски услови 

                    1.5. Педолошки карактеристики 

                    1.6. Ерозија 

                    1.7. Сеизмички зони 

                    1.8. Користење на земјиштето 

          2. Биодиверзитетот како природна карактеристика 

                    2.1. Растителниот свет и вегетација во Проклетии 

                    2.2. Животински свет во Проклетии 

 

III. ТУРИЗМОТ И ТУРИСТИЧКИТЕ ПОТЕНЦИЈАЛИ НА ПРОКЛЕТИИ 

 

          1. Туристички вредности во Проклетии                     

          2. Најпосетени места во рамки на Проклетии 

          3. Видови туризам во Проклетии 

          4. Меѓугранична соработка за развој на туризмот во Проклетии 

 

IV. СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА СОСТОЈБАТА НА ТУРИЗМОТ ВО 

ПРОКЛЕТИИ 

 

         1. Анализа на статистичките податоци за туризмот во туристичките  

             места во рамки на Проклетии      

                    1.1. Број на домашни и странски туристи 

                    1.2. Остварени ноќевања од домашни и странски туристи 

                    1.3. Земја на потекло на туристите 

                    1.4. Капацитети и инфраструктура за сместување на туристи 

                    1.5. Угостителски објекти за исхрана   

        2. SWOT анализа на можностите и предизвиците за развој натуризмот  

            во Проклетии 

 

ДЕЛ ПЕТТИ: Најзначајни проблеми, предизвици и препораки за одржлив развој 

на туризмот во Проклетии 
 

I. ОСВРТ НА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ПРОБЛЕМИ СО КОИ СЕ СООЧУВА 

ОДРЖЛИВИОТ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО ПРОКЛЕТИИ 

 

          1. Најзначајни проблеми со кои се соочува развојот на туризмот во Проклетии 

                    1.1. Проблеми со именувањето и категоризирањето на националниот парк 

                    1.2. Нејасни критериуми за управување со националниот парк 

                    1.3. Проблеми со разграничување на територијата на Проклетии 

                    1.4. Нејасно дефинирање на стриктните зони, заштитените зони и  

економските зони во рамки на Проклетии 

                    1.5. Нерегулираност на компензациите за користување на имотот во  
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националниот парк Проклетии 

                    1.6. Имотно-правни проблеми и потешкотии 

                    1.7. Институционални и политички конфликти на интереси 

                    1.8. Проблеми на управување со националниот парк  

                    1.9. Недоволни инвестиции во Проклетии 

                    1.10. Масовно сечење и деградација на шумите  

                    1.11. Уништување на биодиверзитетот и животната средина 

                    1.12. Нелегални и неконтролирани градби 

 

II. МЕРКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО 

ТУРИСТИЧКИОТ РЕГИОН НА ПРОКЛЕТИИ 

 

          1. Најзначајни мерки и препораки за одржлив развој на туризмот во Проклетии 

                    1.1. Правилно управување со Националниот Парк Проклетии                                                                                   

                    1.2. Заштита и зачувување на животната средина во регионотна Проклетии 

                    1.3. Заштита и унапредување на културните вредности на територијата на  

Проклетии 

                    1.4. Рационално искористување на природните ресурси  

                    1.6. Заживување на традиционалните активности во општините во рамки на  

Проклетии 

                    1.7. Планирање и развој на инфраструктурата 

                    1.8. Други мерки и препораки за развој 

 

Теренско истражување 

Заклучок 

Користена литература 

 

 

 

3. Заклучок и оценка на трудот 

  

Во овој докторски труд кандидатот М-р Улбер Красниќиобработува  

проблематика која има огромна важност за целокупниот развој на Република Косово.  

Овој труд ги прикажува природните ресурси како значајни потенцијали за развој на 

туризмот во регионот на Проклетии, истовремено нудејќи повеќе предлози за 

унапредување на конкурентноста на овој простор не само на национално, туку и на 

меѓународно ниво. 

Туристичките потенцијали на Проклетии можат да го стимулираат развојот на 

туризмот во оваа дестинација и на тој начин да овозможат побрз економски и 

туристички развој на територијата на цела Република Косово.  

Токму природните вредности на Проклетии, но и културно-историското 

наследство со кое располагаат позначајните градови околу овој регион, претставуваат 

добра основа за креирање на туристичка понуда на оваа дестинација. Притоа, треба да 

се наведе дека  туристичката понуда на Проклетии мора да се заснова на принципите 

на одржлив развој со цел да се максимизираат позитивните ефекти од развојот на 

туризмот во овој регион, а да се минимизираат или отстранат сите негативни ефекти. 

Сето тоа ќе доведе до создавање на конкурентна туристичка предност на овој регион 

како на домашниот, така и на странскиот туристички пазар. 



80 

 

Овој труд се состои од пет дела: 

Првиот дел “Теоретско-методолошки пристап во истражувањето“ го објаснува 

предметот и целта на истражување на овој труд, методите кои се користени во 

истражувањето и методолошкиот пристап на проучување. Составен елемент на овој 

дел е прикажувањето на основната и помошната или помошните хипотези, кои во 

текот на трудот и на крај се потврдуваат. Овој дел исто така содржи и презентација на 

очекуваните резултати. 

Вториот дел под наслов “Природните ресурси како атрактивни фактори во 

туризмот“ се состои од две поглавја. Првото поглавје се однесува на поимот и 

основните карактеристики на природните ресурси, каде во првата точка се 

прикажуваат најзначајните елементи на географскиот простор (релјеф, воздух, вода, 

почва, вегетација и животински свет), додека во втората точка се дефинираат 

природните ресурси и поделбата на обновливи и необновливи природни ресурси.   

Второто поглавје со наслов “Природните ресурси како атракциска основа во 

туризмот“ се однесува на дефинирањето и поделбата на природните ресурси на 

туризмот: геоморфолошки ресурси (планини, вулкани, клисури, кањони, пештери, 

карстни форми), климатски ресурси (инсолација, температурана воздухот, ветрови, 

врнежи), хидрографски ресурси (океани и мориња, езера и реки, подземни води, 

термални води, гејзери), биогеографски ресурси (растителен свет, животински свет) и 

пејсажни ресурси (планински пејсаж, низинскипејсаж, крајбрежни предели). 

Во третиот дел под наслов “Најзначајни аспекти на одржливиот развој на 

туризмот“ кандидатот ги објаснува карактеристиките на одржливиот развој, како и на 

одржливиот развој на туризмот, а овој дел се состои од две поглавја. Во првото 

поглавје кое носи наслов “Одржлив развој“ се објаснуваат основните поими и 

карактеристики наодржливиот развој воопшто,  најзначајните аспекти на одржливиот 

развој од аспект на меѓународното регулирање (Светската комисија за животна 

средина и развој, Самитот во Рио, Агенда 2030, Рамковна конвенција за климатски 

промени, Протокол од Кјото, Конвенција за биолошка разновидност,  Конвенција за 

борба против опустинување на земјите), како иодржливиот развој во современи 

услови.    

Второто поглавје на овој дел се однесува на концептот на одржливиот развој на 

туризмот, при што кандидатот го дефинира и објаснува одржливиот развој на 

туризмот, како и најзначајните начела на одржливиот туризам: економска одржливост, 

квалитетна работна сила, задоволување на потребите на туристите, благосостојба на 

локалното население, физички интегритет на дестинациите, ефикасно искористување 

на ресурсите, просперитет на локалната дестинација, биодиверзитет, чиста животна 

средина, културно богатство, општествена рамноправност и локална контрола. 

Четвртиот дел со наслов “Основни аспекти на развојот на туризмот во 

Проклетии“ се однесува на идентификување на туристичките потенцијали на 

Проклетии како мошне позната туристичка дестинација  во Косово. Овој дел се состои 

од четири поглавја.  

Во првото поглавје кандидатот ја објаснува географската положба и територија 

на Проклетии како туристички регион во Косово (географска положба, големина и 
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граници на територијата на овие планини, како и одредени демографски аспекти  - 

население и населени места).   

Второто поглавје ги објаснува и прикажува најзначајните природни ресурси за 

развој на туризмот во Проклетии и се состои од две точки. Првата точка подетално ги 

наведува природните карактеристики за развој на туризмот во Проклетии: 

геоморфолошки и геолошки карактеристики, хидрогеолошки особености, 

хидрографијата, климата, педолошки карактеристики, ерозија, сеизмички зони и 

користење на земјиштето. Посебна точка во ова поглавје е биодиверзитетот како 

природна карактеристика на овој регион. 

Во третото поглавје под наслов “Туризмот и туристичките потенцијали на 

Проклетии“  кандидатот ги прикажува најголемите туристички вредности на 

Проклетии во општините кои гравитираат кон овој простор и се дел од нив (Истог, 

Дечан, Пеќ, Јуник и Ѓаково), како и најпосетените места во рамките на овој регион. 

Поради фактот што Проклетии се простираат на територијата на три држави, 

кандидатот ја спомнува и улогата на меѓуграничната соработка за развој на туризмот 

во Проклетии помеѓу земјите: Косово, Црна Гора и Албанија.  

Во четвртото поглавје од овој дел кандидатот врши  анализа на статистичките 

податоци за состојбата со туризмот во овој регион: број на домашни и странски 

туристи, остварени ноќевања од домашни и странски туристи, број на туристи и 

остварени ноќевања според земјата на потекло на туристите кои ги посетуваат 

Проклетии, капацитети и инфраструктура за сместување на туристи, како и 

угостителските објекти за исхрана. 

Втората точка од ова поглавје се однесува на SWOT анализата на можностите и 

предизвиците за развој на туризмот во Проклетии. Тука кандидатот гивреднува 

силните и слабите страни, како и можностите и предизвиците, односно ризиците кои се 

појавуваат во регионот на Проклетии. 

Петтиот дел со наслов “Најзначајни проблеми, предизвици и препораки за 

одржлив развој на туризмот во Проклетии“ е последниот дел од овој труд, а 

претставува согледување на состојбата на туризмот од аспект на проблемите со кои се 

соочува одржливиот развој на туризмот во овој регион, но и од аспект на мерките и 

предлозите за понатамошен развој на туризмот во оваа дестинација.  

Овој дел има две поглавја. Во првото поглавје кандидатот врши анализа на 

најзначајните проблеми со кои се соочува одржливиот развој на туризмот во 

Проклетии: проблеми со именувањето и категоризирањето на национален парк; 

нејасни критериуми за управување со овој регион; разграничување на територијата; 

нејасно дефинирање на стриктните зони, заштитените зони и економските зони во 

рамки на овој регион; нерегулирање на компензациите за искористување на државниот 

имот; имотно-правни проблеми; институционални и политички конфликти на 

интереси; недоволни инвестиции; деградација на шумите; уништување на 

биодиверзитетот и животната средина; нелегални и неконтролирани градби. 

Во второто поглавје кандидатот дава свои ставови и предлози за понатамошен 

развој на туризмот во туристичкиот регион на Проклетии (правилно управување со 

националниот парк; заштита и зачувување на животната средина; заштита на пејзажот, 

биодиверзитетот и природните вредности; заштита и унапредување на културните 
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вредности; рационално искористување на природните ресурси; заживување на 

традиционалните активности во општините во рамки на Проклетии; планирање на 

развојот на инфраструктурата и други мерки и препораки за развој на туризмот). 

На крајот од трудот кандидатот ги изнесува заклучните согледувања од 

спроведената анализа. 

При изработка на докторската дисертација, кандидатот користел соодветна 

литература и извори од 59 наводи и библиографски единици кои му овозможиле 

успешно научно фундирање на проблематиката што ја истражувал. Притоа, во 

докторскиот труд се прикажани 18 слики, 31 табела и 3 графикони преку кои 

кандидатот ги прикажува аспектите и резултатите  од неговото истражување.   

 

Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно – научниот совет наФакултетот 

за туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија заодбрана на докторската дисертација под наслов 

“ПРОКЛЕТИИ КАКО ЗНАЧАЕН ПРИРОДЕН ТУРИСТИЧКИ РЕСУРС ЗА 

ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО” од кандидатот М-р Улбер 

Красниќи, 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                                                              КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА  

 

19.11.2019 год.                                                         ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА: 

 

 

                             1. Д-р Татјана Димоска –редовен професор, с.р. 

 

                                                              2. Д-р Науме Мариноски – редовен професор, с.р. 

 

                                                         3. Д-р Бедри Милаку – редовен професор, с.р. 

 

                                                         4. Д-р Зоран Тунтев – редовен професор, с.р. 

 

                                    5. Д-р Ристо Гогоски – 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 

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

ден31.10.2019, со одлука 02-570/3-8.3 формира Комисија за оценка надокторска 

дисертација од кандидатот м-р Агрон Хајдини поднаслов“СПРОВЕДУВАЊЕТО НА 

ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ КАКО 

ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО”во состав: 

 

1. Д-р Ристо Речкоски, редовенпрофесор - ментор 

2. Д-р Данијела Милошоска, редовенпрофесор 

3. Д-р Халит Шабани, редовенпрофесор 

4. Д-р Катерина Ангелевска - Најдeска, редовенпрофесор 

5. Д-р Ангела Василеска, редовенпрофесор 

 

Комисијата, во наведениот состав, ја прегледа и ја оцени подготвената 

докторска дисертацијаи восогласностсозаконскаталегислатива, како и  

легислативатанаУниверзитетот“Св. Климент Охридски” - Битола  и  Факултетотза 

туризам и угостителство – Охрид штојарегулираовааматерија,  како  и  

согласночленовите 49 и 50одПравилникотзаусловите и правилатазазапишување и 

студирањенатретциклуснастудии и стекнувањенанаученстепендокторнанауки, до 

СоветотзадокторскистудиинаФакултетотзатуризам и угостителство, 

гоподнесуваследниот: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Кратка биографија за кандидатот 

 

- дата на раѓање:01 Мај 1974 година во Липјане, Република Косово. 

- образование: 

- Основно образование:1989 година во О.У. “Миѓени“ во с.Нови Руфц, со 

одличен успех.  
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- Средно образование:1993 година во С.У.“Улпијана“ во Општина Липјане, 

економска насока 

- Високо образование:Економски факултет, Универзитетот во Приштина, на 

насока Банки и финансии, дипломирал во 1998 година, како дипломиран 

економист. 

- Магистерски студии: Во академската 2008/2009 година се запишал на 

магистерски студии на Универзитетот во Приштина, Економски факултет, 

насока Менаџмент и информатика, а во 2010 година успешно го одбранил 

магистерскиот труд и се здобил со наслов Магистер на науки од областа на 

економијата. 

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

насока Туризам. 

 

 - работно искуство: 

 Од 1998 до 2002 година ангажиран како наставник во средното училиште 

“Улпијана“ во Липјане, а од 2002 до 2017 година како раководно лице (директор 

на филијала) на Комерцијална Банка во Приштина.  

 Од 2013 година до денес, обучувач во Институтот за развој и интеграции во 

Приштина, а од 2013 до 2016 година како предавач (асистент) на Униврзитетот 

ААБ во Косово Поле по економски предмети.  

 Од месец Мај до Септември 2018 година знгажиран како проценител на 

недвижен имот во Општина Липјане, додека од Септември 2018 до денес 

пазарен Инспектор во Липјане.  

 Во 2003 година завршена обука за познавање на банкарски софтвер од страна на 

Здружението на деловни банки во Приштина (BPB), додека во 2005 и 2006 

година завршена обука за управување, исто така од Здружението на деловни 

банки во Приштина (BPB).  

 Во 2011 година завршено обука за управување со мали и средни претпријатија 

(ЅМЕ-ѕ) од страна на BSC Kosovo for SME Management & Project Management, 

додека во 2012 година обука за маркетинг и продажни техники и изготвување на 

бизнис-план, како и обуки од страна на ЕБРД во врска со внатрешна ревизија и 

продажба. 

 

- странски јазици и вештини: Активно зборува англиски јазик, има познавања и од 

македонскиот јазик, како и познавања за работа со компјутери, работи во групи, на 

терен, во различни културни и етнички средини, под морална и етичка одговорност. 

 

- податоци за објавени трудови:  

Во контекст на пријавата за изработка на докторскиот труд поднесени се два 

труда објавени во меѓународни научни списанија со наслов: 
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1. Агрон Хајдини, Туризмот во Општина Липјан, Меѓународно научно списание 

Центрум, Број 9, Центар за разбирање и институционална соработка, Скопје, 

2018 година. 

2. Агрон Хајдини, Влијанието на етиката и мотивацијата врз работењето на 

туристичките претпријатија на Косово, 5-та Меѓународна конференција на 

тема “Научни предизвици за одржлив развој – SCfSD18“, Меѓународен 

Универзитет во Струга, Мај 2018. 
 

2. Содржина на докторската дисертација 

 

Одделните глави и подглави на докторската дисертација се: 
 

Апстракт 

Вовед 

 

ДЕЛ ПРВИ: Теоретско-методолошки пристап на истражувањето 

          1. Цел и предмет на истражувањето 

          2. Методологија на истражувањето 

          3. Основна и помошни хипотези 

          4. Очекувани резултати 

 

ДЕЛ ВТОРИ: Европската легислатива во областа на туризмот 

I. Осврт на европската легислатива во областа на туризмот 

1. Краток осврт на европската легислатива во туризмот 

 1.1. Мислење на Економскиот и социјалниот комитет од 1983 година 

 1.2. Резолуција на Европскиот парламент од 1984 година 

 1.3. Одлука на Советот на Европа од 1989 и 1992 година 

 1.4. Коминике на Европската комисија од 1995 година (Green Paper) 

 1.5. Предлог-одлука на Европската комисија од 1996 година  

                   (Philoxenia) 

 1.6. Заедничко коминике на Европската комисија, Европскиот  

                   парламент, Економско-социјалниот комитет и Регионалниот  

                   комитет од 2001 и 2003 година 

 1.7. Коминике на Европската комисија од 2006 до 2012 година 

 1.8. Стратегија на Европската комисија за туризмот од 2014 година 

 1.9. Проект EDEN 

 1.10. Проект CALIPSO 

 

II. Регулирање на туристичката дејност во Европската Унија 

1. Специфичното туристичко законодавство  

 1.1. Tуристички компании 

 1.2. Tуристички менаџмент 

 1.3. Tуристички корисници 

2. Секторското законодавство што влијае врз туристичкиот сектор 
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 2.1. Урбанистичко планирање 

 2.2. Здравје и безбедност на храната 

 2.3. Трудово законодавство 

 2.4. Заштита на животната средина 

 2.5. Заштита на потрошувачите 

 2.6. Други видови законодавства 

 

 

ДЕЛ ТРЕТИ: Законодавството од областа на туризмот и угостителството  

во Косово 

 

I. Закони и подзаконски акти од областа на туризмот и угостителствотово Косово 

1. Општ осврт на туризмот и туристичкото право 

1.1. Основни поими на туристичкото право 

1.2. Систем на туристичкото право 

1.3. Извори на туристичкото право 

2. Закони од областа на туризмот и угостителството 

 2.1. Закон за угостителска и туристичка дејност 

 2.2. Закон за туризам и туристички услуги 

 2.3. Закон за туризам 

 2.4. Закон за такса за сместување во хотелски и туристички објекти 

3. Подзаконски акти од областа на туризмот 

II. Компаративна анализа на туристичката легислатива на Косово со    легислативата на  

соседните земји и земјите од регионот 

1. Регулирање на туристичката и угостителската дејност кај соседните земји на Косово 

 1.1. Законите од областа на туризмот и угостителството во  

                   Република Македонија 

 1.2. Туристичката легислатива на Република Албанија 

 1.3. Регулирање на туристичката дејност во Република Црна Гора 

 1.4. Туристичката и угостителската дејност во Република Србија 

 1.5. Законите од областа на туризмот во Федерацијата БиХ 

2. Регулирање на туристичката дејност кај земјите од регионот како земји-членки на  

Европската Унија 

 2.1. Законите од областа на туризмот во Република Грција 

 2.2. Туристичката легислатива на Република Бугарија 

 2.3. Регулирање на туристичката дејност во Република Хрватска 

 2.4. Законите од туризмот во Република Словенија 

 2.5. Туристичката легислатива на Република Романија 

 2.6. Регулирање на туристичката дејност во Република Унгарија 

 

III. Перспективи за подобрување и унапредување на законите од областа на туризмот  

во Косово 

1. Начин на донесување на законите во областа на туризмот 
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2. Спроведување на законите од областа на туризмот  

3. Соработка помеѓу централните и локалните власти  

4. Искористување на позитивните практики и искуства во областа на  

туристичкото законодавство на соседните земји и на земјите од регионот 

5. Меѓународна соработка во областа на туризмот 

IV. Анализа на добиените резултати и информации од спроведеното теренско  

истражување за применувањето на европската легислатива од областа на туризмот  

во Косово 

1. Изготвување на анкетен прашалник 

 1.1. Методологија на изготвување на прашалникот 

 1.2. Ограничувања при истражувањето на терен 

 1.3. Анкетен прашалник 

2. Анализа на добиените резултати од истражувањето  

 2.1. Дескриптивна анализа (табеларно и графичко прикажување) 

 2.2. Сопствена интерпретација на резултатите од истражувањето  

 2.3. Препораки за понатамошно истражување 

 

Заклучок 

Користена литература 

 

3. Заклучок и оценка на трудот 

  

Кандидатот м-р Агрон Хајдинисе зафатил со проблематика која има голема 

важност. Поради потребата за дополнителни истражувања за развој на туризмот на 

територијата на Косово, кандидатот пристапил кон разработка на европската 

легислатива од областа на туризмот и нејзина можна примена во туристичката 

легислатива на Косово.  

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 истражување на примената на законите од 

областа на туризмот од страна на назначајните државни институции кои имаат 

одредена потполна, односно делумна надлежност во таа област. Косово, од аспект на 

туризмот, покажува неминовна потреба за еден посериозен пристап спрема 

легислативата која ја обработува таа дејност, заради понатамошен развој на туризмот.  

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.  

Вториот делсо наслов “Европската легислатива во областа на туризмот“ја 

објаснува поблиску и подетално европската легислатива од областа на туризмот 

(најпрво се дава краток осврт на европската легислатива во туризмот за одреден 
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временски период од минатото до сега, на пример, мислења, резолуции, одлуки, 

коминикеа, предлози, прописи, стратегија, проекти, најчесто од страна на Европската 

Комисија, во соработка со други институции на ЕУ, а потоа и објаснување на  

регулирањето на туристичката дејност во Европската Унија, од аспект на 

специфичното туристичко законодавство во однос на туристичките компании, 

менаџментот и корисниците, како и секторското законодавство што влијае врз 

туристичкиот сектор во Унијата во однос на урбанизмот, здравјето и безбедноста на 

храната, работните односи, заштитата на животната средина, заштитата на 

потрошувачите и слично). 

Третиот дел со наслов “Законодавството од областа на туризмот и 

угостителството во Косово“ се однесува на најзначајниот дел од овој труд, затоа што 

главниот фокус е Косово, од аспект на легислативата во туризмот и односот кој постои 

со европската легислатива. Најпрво, кандидатот ја објаснува туристичката легислатива 

во Република Косово, во кратки црти се дава осврт на туризмот и туристичкото право 

(поими, систем и извори на туристичкото право). Потоа, се објаснуваат најзначајните 

закони и подзаконските акти од областа на туризмот и угостителството во Косово. 

Имено, кандидатот имал за цел на детален начин да прикаже и објасни, всушност, кои 

се законите и другите акти кои ја регулираат туристичката и угостителската дејност во 

Косово.  

Во второто поглавје од овој дел (со наслов “Компаративна анализа на 

туристичката легислатива на Косово со легислативата на соседните земји и земјите од 

регионот“) кандидатот имал за цел да го прикаже местото на Косово во однос на 

соседните земји и земјите од регионот од аспект на законите кои ја регулираат 

туристичката и угостителската дејност. Имено, компаративната анализа дава увид на  

проблемите, потешкотиите или недостатоците кои постојат во законското регулирање 

на туризмот во Косово, а на крај кандидатот се обидува да ги извлече најдобрите 

аспекти од поразвиените соседни земји и земјите од регионот, кои всушност се земји-

членки на ЕвропскатаУнија, а кои имаат многу развиена легислатива од областа на 

туризмот.  

Во третото поглавје (со наслов “Перспективи за подобрување и унапредување 

на законите од областа на туризмот во Косово“), кандидатот дава свој поглед спрема 

одредени поважни перспективи од сферата на туристичката легислатива, за Косово, а 

како такви кандидатот сметал деја се оние кои се однесуваат на  начинот на 

донесување на законски акти во областа на туризмот, спроведувањето на законите од 

областа на туризмот, соработката помеѓу централните и локалните власти, 

искористување на позитивните практики и искуства во областа на туристичкото 

законодавство на соседните земји и на земјите од регионот и меѓународната соработка 

од областа на туризмот.  

Последното поглавје на овој дел се однесува на анализата на добиените 

резултатите и информации од теренското истражување за применувањето на 

европската легислатива од областа на туризмот во Косово. Најнапред, кандидатот 

изготвил анкетен прашалник по одредена методологија на изготвување, а при тоа се 

воочил со одредени ограничувања при истражувањето. Потоа, собраните податоци и 
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информации станале основа за анализирање и интерпретирање, но и за давање 

препораки за понатамошно истражување на ова тема. Кандидатот сметал дека ова 

поглавје е многу важно затоа што ќе се дознае дали навистина применувањето на 

европската легислатива од областа на туризмот е фактор за развој на туризмот во 

Косово, како конкурентна туристичка дестинација во регионот.  

 

Кандидатот користел соодветна литература и извори од 75 наводи од 

библиографски единици и 12 наводи од закони на различни држави, кои му 

овозможиле успешно научно фундирање на проблематиката што ја истражувал. 

Притоа, во докторскиот труд се прикажани 21 табела, нема слики и нема графикони, 

преку кои кандидатот ги прикажува аспектите и резултатите  од неговото 

истражување.   

Извештајот од поставеноста на трудот на страницата за плагијати е апсолутно 

позитивен, и тоа изнесува 6,61%, што ја потврдува оригиналноста на оваа докторска 

дисертација 

Имајќи го во предвид изнесеното, на Наставно – научниот совет наФакултетот 

за туризам и угостителство – Охрид со задоволство му предлагаме да го прифати овој 

Извештај и да формира Комисија заодбрана на докторската дисертација под 

наслов“СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА ОД 

ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ КАКО ЗНАЧАЕН ФАКТОР ЗА РАЗВОЈ НА 

ТУРИЗМОТ ВО КОСОВО” од кандидатот м-р Агрон Хајдини, 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, _____________2019 година 

 

 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА: 

 

 

1. Д-р Ристо Речкоски, редовенпрофесор – ментор, ср 

 

2. Д-р Данијела Милошоска, редовенпрофесор, ср 

 

3. Д-р Халит Шабани, редовенпрофесор, ср 

 

4. Д-р Катерина Ангелевска - Најдеска, редовенпрофесор, ср 

 

5. Д-р Ангела Василеска, редовенпрофесор, ср 
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До 

Наставно-научниот совет на  

Факултетот за биотехнички науки-Битола 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај за оценка на докторската дисертација изработена од  

кандидатот м-р Џелал Лума; 

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

седницата одржана на ден 08.11.2019 година, со одлука бр. 02-1005/4, формира 

Комисија за оценка на докторскиот труд „Влијание на расата и начинот на исхрана 

врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово“ од кандидатот м-р Џелал Лума, во 

состав: 

1. Проф. д-р Митре Стојановски-претседател; 

2. Проф. д-р Хајрип Мехмети -член; 

3. Проф. д-р Елена Јошевска - член; 

4. Проф. д-р Љупче Кочоски -член и 

5. Проф. д-р Џулијана Томовска -член; 

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

Џелал Лума, а во согласност со Законот за Високо образование (Сл. Весник на 

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

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

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Комисијата со посебна чест и 

задоволство на Наставно – научниот совет на Факултетот за биотехнички науки– 

Битола го поднесува следниов 

 

                                           И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

М-р Џелал Лума е роден на 28.04.1968 во с. Глобочица, Качаник. Основно  

образование заврши во Качаник. По завршувањето на основното образование се 

запишува во средното земјоделско училиште на  насоката ветеринарен техничар во 

Приштина. По завшувањто на средното образование во академската  1987/88 година се 

запишува на  Земјоделскиот факултет на Универзитетот во Приштина на насоката 

сточарсво, на кој  во 1993 година дипломирали се стекнува со стручен назив 

Дипломиран инженер по земјоделство.  

Во академската 2010/11 година,Џелал Лума се запишува на 

последипломски студии на Факултетот за земјоделство и ветеринарство, 

при Универзитетот ‘’Хасан Приштина’’- Приштина, на насоката 

Биотехнологија во сточарството, каде што магистрираво 2014 со одбрана на 

магистерскиот труд под наслов “Aнализа на овчарството во Косовo’’, со 

што се стекнува со академски назив: Master of Biotechnology in Zootechnica.  

Во академската 2016/17м-р Џелал Лума  се запишува на трет циклус 

- докторски студии на Факултетот за биотехнички науки Битоала при 
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Универзитетот Св.’’ Климент Охридски’’ во Битола, на студиската 

програма Технологија и безбедност на храна. 

Во текот на минатиот период М-р Џелал Лума има  извршувано 

повеќе функции поврзани со земјоделството особено во секторот 

сточарство. 

Во периодот од 2001-2008 година ја извршува функцијата Директор 

на одделот земјоделство, шумарство и заштитa на животната средина во 

општина Качаник.  

Во 2008 година бил избран за локален експерт преку GTZ во 

општина Приштина. Во 2012 година преку UNDP учествува во анализа на 

состојбата на сточарското производство во Косово и вклучен е во 

едукацијата и подршката на локалните овчари и воспоставувањето на места 

за собирање на волна во Приштина.  

Во 2014 година е супервизор при пописот на земјоделството (АSK) 

во општините Урошевац и Качаник. 

Во периодот од 2013-2015 година врши обуки на жени фармери за 

основање на бизнис во сточарството и пчеларството.  

Во периодот од 2015-до денес работи како Советник за 

Земјоделците во Косово, преку проектот подржан од МAFRD, a воедно е и 

сопственик на земјоделска аптека.  

Има учетвувано на голем број собири, семинари, конференции и 

тркалезни маси во земјата и странство.  

Активно работи на полето за стручно усовршување и унапредување во 

овчарскиот сектор.  

Од странските јазици активно се служи со Албански јазик, 

Германски јазик, Англиски јазик и Македонски јазик, а поседува и 

компјутерски вештини особено го владее програмскиот пакет Ms Office.  

М-р Џелал Лума ги има објавено следните научни трудови: 

1. Xhelal Luma, Iliaz Ameti (2016): The Impact of race and mortality of Cattle 

from Lumpy skin desease (LSD), Case: Region of Kaçanik. International Journal of Animal 

Husbandry and Veterinary Science. Vol.2 Issue 5, ISSN 2455-8567, pp. 40-42.  

2. Xhelal Luma, Mehmeti Hajrip, Bytyçi Hysen, ZehelajIlir (2016): Breeding 

structure and mortality of cattle from the lumpy skin disease (LSD) in the Kaçanik 

municipality. XII international Symposium Biodiversity and Sustainable Economic 

Development, pp. 12-17. 

3. Xhelal Luma, Stojanovski M., Mehmenti H., (2017): Production and 

Consumption of lamb in Kosovo. Scientific Works of University of food technologies, Vol. 

64, Issue 1, pp.1-5.  

4. Ahmeti H., Vukaj O., Ameti I., Luma Xhelal., (2017):Quality of Agricultural 

Products a factor for Reinvestments in Farms . International Journal of Research and 

Innovations in Earth Science, Vol. 4, Issue 3, ISSN 2394-1375, pp. 48-51. 

 

АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Темата за изработка на овој докторски труд под наслов:„Влијание на расата и 

начинот на исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово“ изработена од 

кандидатот м-р Џелал Лума, обработува проблематика која е од посебен научен и 
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практичен интерес. Предложената тема ги содржи сите потребни елементи за еден 

самостоен научен труд. 

Производството на јагнешко месо во последно време станува се поактуелно, 

бидејки барањата на потрошувачите се зголемуваат. Во минатиот период јагнешкото 

месо се бараше и трошеше за време на верските празници, а денес тоа се бара и во 

други периоди од годината, особено голема побарувачка има од страна на угостителите 

во летните туристички места.  

Побарувачката и цената  на јагнешко месо ке растат,  бидејки тоа претставува и 

деликатесен производ. Како резултат на идните очекувања за зголемената побарувачка 

на јагнешко месо, зголеменото производство може да се постигне со зголемување на 

бројот на овци, со подобрување на генетската конституција, воведување на нови 

технологии во гоењето на јагнињата за производството на месо и изградба на 

современи кланици за колење на јагниња според современите барања на ЕУ.  

Денешната состојба со овчарството во Косово е на незавидно ниво. Бројот на 

овци постепено се намалува како последица од нерешените проблеми кои го пратат 

овчарското производство, не решен пласман на јагнешкото месо и волната, додека пак 

млекото е  барано, особено овчото сирење и кашкавал. 

Како резултат на географската положба на Косово и климатско-почвените 

услови кои владеат, тоа има големи можности за развој на овчарството.  Косово  

располага со значајни природни ресурси за развојот на овчарството, како што се 

обработливите површини (за производство на житарици и фуражни култури), ниски и 

високопланинскиквалитетни  пасиштата кои можат да се искористат за одгледување на 

овци.  

Овчарството во Косово се карактеризира со екстензивен начин на одгледување, 

бидејки се уште се застапено тројното производство  млеко-месо-волна. Во Kосово се 

застапени автохтоните раси на овци, каде што доминира шарпланинскиот сој на 

праменка  со нејзините мелези кој е застапен со 48.82%) потоа следи бардока со 

27.68%, косовска  овца со 14.81%, балуша  со 3.60% и останати мелези се застапени  од 

2.24%-2,75%.. 

Денес, акцент е ставен на млекото, бидејки тоа има и највисока цена, на второ 

место е јагнешкотo месо и на последно место е волната. Овчото млеко се преработува 

во сирење или кашкавал кои се доста барани  производи.  

Јагнешкото месо како втор по важност производ,  кој се добива од овците го 

пратат многубројни нерешени проблеми. Нема современа технологија за производство 

на јагнешко месо,  односно нема оргнизирано современо гоење на јагнињата. 

Пласманот на јагнешкото месо е доста отежнат, побарувачката на домашниот пазар е 

ограничена, нема извоз бидејки нема современи кланици изградени според барањата на 

ЕУ,за  подобрување на овчарството во Косово неопходна е потребата од формирање на 

репроцентри и воведување на нови технологии во производството на јагнешко месо од 

автохтониот расов состав, што дава акцент на актуелност на соодветната проблематика 

и можност за подетални истражувачки активности. 
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ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Производството на јагнешко месо во Косово  е на традиционален начин, каде 

што јагнињата до колење се со мајките. Ваквиот начин на одгледување на јагнињата во 

многу земји е напуштен и се оди на рано одлачување и гоење на јагнињата со 

концентрирани крмни смески.  

Целта на истражувањето во докторската дисертација е  насочена кон 

испитување на кланичните карактеристики, физичко-ткивниот состав и квалитетот на 

месото од јагнињаод шарпланинскиот и косовскиот сој на праменки, кои се очекува во 

наредниот период да бидат  солидна база за работа на генетското унапредување на 

популацијата на овци во Косово. Генетското подобрување на овчарството во Косово 

треба да се однесува за од подобрување на прирастот и месните партии на јагнињата, а 

со тоа и квалитетот на месото. Ваквото истражување ќе обезбеди податоци за тоа којсој 

од истражуваното подрачје, ќе може да се издвои со своите производни својства на 

постоечките автохтони популации овци како и во останатите балкански земји.  

Целта на докторската дисертација е да се  испита влијанието на расата и 

начинот на исхрана врз квалитето на јгнешкото месо во Косово.  

Целокупниот процес на истражувањесе базира на следните испитувања и тоа: 

 Испитување и споредување на производните резултати од двата соеви на 

овци  (шарпланинскиот и косовскиот сој) кои најмногу се одгледуваат во Косово,  и тоа 

на породна маса, прираст од јагнење до одбивање, од одбивање до колење, дневна и 

вкупна потрошувачка на храна, конверија на храна, жива маса пред транспорт во 

фармата, жива маса по пристигнување во кланица, транспортно кало, жива маса пред 

колење и добиточно кало;  

 Испитување  на кланичните  показатели (рандман на колење, маса на 

деловите кои не се јадата (крв, предни и задни нозе, рогови и кожа)  и маса на деловите 

кои се јадат ( бели добови, срце, црно дроб, слезина и марамица)  

 Испитување pH вредност на месото на топол труп по колење и 24 h post 

mortem; 

 Испитување на физичко-ткивниот состав на месотосодисекција 

наслабинскиот исечок (loin-chop)  и  

 Испитување на хемискиот состав на месото.  

 

 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

 Докторската дисертација под наслов „Влијание на расата и начинот на исхрана 

врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово“ е напишана на  174 страници при што е 

користена литература од 168 библиографски единици. Обработената содржина во 

текстот на докторската дисертација е поткрепена со 5 (пет) фотографии, 20 (дваесет) 

табели и 24 (дваесет и четири) графикони. Докторската дисертација опфаќа осум 

поглавија и тоа: 
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1. Вовед; 

2. Преглед на литературата; 

3. Цели и задачи на истражувањето; 

4. Материјал и метод на истражување; 

5. Резултати; 

6. Дискусија; 

7. Заклучоци и 

8. Користена литература. 

 

Во првото поглавие Вовед авторот на 5 (пет) страници дава краток опис за 

значењето на овчарствто во светот како гранка која може во голема мера до го ублажи 

недостигот на храна на населението во светот, кој се повеќе се соочува со овој 

проблем. Во понатамошниот текст, авторот дава краток опис  за сегашната бројна 

состојба на овците во Косово како и можностите  за негово подобрување и можностите 

за организирано производство на месо и млеко. Авторот посебно се осврнува на 

причините кои довеле до бројнонамалување на овците во Косово, а некои соеви се и 

пред исчезнување.  

Во вториот дел од воведот, авторот истакнува дека денешниот начин на 

одгледување на овците и гоењето на јагнињата за производство на месо е 

традиционален и нерантабилени и за тоа дава препораки како тоа да се реши по 

примерот на другите земји од Европа и Светот.  

Во второто поглавие Преглед на литература, авторот на 54 (педесет и четири) 

страници, дава литературни податоци зановите технологии во одгледувањето и 

гоењето на јагнињата за производство на месо кај нас и во Светот. Во прегледот на 

литертура се изнесени новите технологии исознанија загоење на јагниња за  

производство на квалитетно јагнешко месо,за физичкиот состав на труповите и 

хемискиот состав на месото од јагниња од различни раси и соеви,гоени со различна 

храна во различни услови, како и за неговата нутритивна вредност. 

Во третото поглавие Цели и задачи на истражувањето, авторот на еден 

конкретен и јасен начин ги формулира целите и задачите во истражувањето за 

влијанието на расата и начинот на исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во 

Косово со цел да се постигне саканата цел. 

 

Во четвртотот поглавие Материјал и метод на работана јасен и концизен 

начин се дадени материјалот за истражување, односно тоа се јагнињата од 

шарпланинскиот и косовскиот сој на праменка кои се најмногубројни во Косовои и се 

од посебен општествен интерес. Во понатамошниот текст за методот на работа е 

дадена методологијата на истражување, почнувајки од изборот на јагнињата за 

испитување, почнувајки од првиот ден по јагнењето и завршувајки до  испитуванје на 

хемискиот составц на месото. Во истражувањто при изработката на докторската 

дисертација се избрани 48 јагниња по 24 од секој сој и поделени во две групи со по 12 

јагниња од кои првата група е контролна а втората група е опитна. Породната маса 
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јагнињата е мерена непосредно по јагнењето. Живата маса на јагнињата е мерена и 

пратена на секој 10 дена до колење. 

Јагнињата на 30 дневна возраст се групирани во две групи од кои едната е 

контролна, а другата е опитна. Јагнињата од контролната група се хранети на 

вообичаен начин кој се применува во Косово, а опитната група на јагниња на 30 дневна 

возраст се одлачени од мајките и се хранети со концентрат за јагниња. Концентратот за 

јагниња секојдневно е ваган со цел да се констатира вкупната и дневната 

потрошувачка, како и конверзијата на храна. Со навршена возраст од 100 дена 

јагнињата се заклани во кланица и при тоа се испитани кланичните особини, ткивниот 

и хемискиот состав на месото.  

Резултатите кои се добиени од истражувањето за влијанието на расата и 

начинот на исхрана на јагнињата врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово се 

варијационо-статистички обработени со користење на современа компјутерска 

техника.  

Во петтото поглавие од докторската дисертација Резултати, авторот на 51 

(педесет и една) страница ги изнесува  постигнатите резултати од истражувањата за 

влијанието на расата и начинот на исхрана на јагнињата врз квалитетот на јагнешкото 

месо во Косово. Податоците кои се добиени од извршените испитување за влијанието 

на расата и начинот на исхрана на јагнињата врз квалитетот на јагнешкото месо во 

Косово хронолошки се изнесени во 19 (деветнаесет) табели и 24 (дваесет и четири) 

графикони со цел на еден сликовит и јасен начин се прикажат постигнатите резултати. 

Во шестото поглавие Дискусија од изработената дисертација за влијанието на 

расата и начинот на исхрана на јагнињата врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово 

авторот дава опсежен коментар на постигнатите резултати и врши компарација со 

резултатите од сличните истражувања кои се вршени од страна на други автори кај нас 

и во Светот. Авторот во дискусијата дава опсежен коментар за влијанието на начинот 

на исхрана и расата врз квалитетот на месото од јагнињата, како и причините за 

разликите кои се јавуваат како во дневниот прираст на јагнињата, исто така и за 

кланичните показатели на јагнињата.  

Во седмото поглавие Заклучоци се изнесени заклучоците од извршените 

испитувања за влијанието на расата и начинот на исхрана на јагнињата врз квалитетот 

на јагнешкото месо во Косово. Како резултат на добиените резултатити  од извршените 

испитувања авторот дава 26 ( дваесет и шест) заклучоци  кои се хронолошки изнесени 

и даваат јасна слика за тематиката која ја обработува докторската дисертација.  

Во осмото поглавие Литература, авторот ја прикажува консултираната 

литература која е користена за истражувањата и изработката на докторската 

дисертација. За таа цел авторот има консултирано литертурни податоци од 168 (сто 

шеесет и осум) домашни и странски автори. 
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ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Проучувајки ја докторската дисертација изработена од кандидатото м-р Џелал 

Лума, под наслов „Влијание на расата и начинот на исхрана врз квалитетот на 

јагнешкото месо во Косово“ комисијата која е формирана за оценка на дисертацијата 

заклучува дека истата е успешно завршена. Докторскиот труд представува научно-

истражувачки труд со изворни и оригинални сознанија, кои со својата содржина, обем 

и постигнато ниво на квалитет ги задоволува и исполнува критериумите кои се 

потребни за изработка на докторска дисертација. 

Главните придобивки од ова истражување се однесуваат на следново: 

1. Овај докторски труд ќе даде голем допринос за новите сознија за породната 

маса на јaгнињата од шарпланинскиот и косовскиот сој одгледани во Косово, 

како и за дневните прирасти до 30 дневна возраст;  

2. Истражувањата кои се извршени во докторската дисертација ќе дадат јасна 

представа за гојните карактеристики на јагнињата од шарпланинскиот и 

косовскиот сој,гоени на класичен начин и со концентрирани крмни смески  

до 100 дневна возраст. 

3. Добиените кланични резултати јасно укажуваат на подобра меснатост кај 

јагнињата кои се гоени со концентрат во однос на јагнињата кои се гоени на 

класичен – традиционален начин.  

4. Преку ова докторска дисертација  ќе се дојде до сознание дека пораното 

одбивање и гоење на јагнињата со концентрирани крмни смески е 

поеконимочно и порентабилно со што се овозможува и постигнување на 

поголем профит при одгледувањето на овците и гоењето на јагнињата. 

5. Ќе се поттикнат стопанствениците да изградат кланици според европските 

стандарди како и ќе се овозможи формирање на репроцентри. 

Добиените резултати од истражувањето во ова докторска дисертација поврзани 

за влијанието на расата и начинот на исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во 

Косово, ќе  имаат научна и апликативна примена во насока на подобрување на 

квалитетот на јагнешкото месо и воведување на нови современи технологии за гоење 

на јагниња наменети како за домнашниот исто така и за надворешниот пазар. 

Кандидатот со изработката на ова докторска дисертација направи сериозен 

допринос  за воведување на нови технологии во гоењето на јагниња во Косово. 
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                                          ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесените податоци и констатации, Комисијата за 

оценка  на  докторската  дисертација  со  наслов: „Влијание на расата и начинот на 

исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во Косово“, изработена од кандидатот м-р 

Џелал Лума го денесе следниот заклуок и предлог: 

9. Докторската  дисертација  на  кандидатот  м-р Џелал Лума претставува  

самостоен  и  оригинален  научно-истражувачки  труд, кој дава значителен придонес 

во областа на анализираната проблематика; 

10. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 

работа,  што се согледува низ примената на различните методи и постапки во 

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

по однос на добиените резултати, од друга страна; 

11. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати 

се исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект,  

што  е  потврдено  со публикување  на  рецензирани  трудови  во зборници  на  научни  

трудови  презентирани  на  меѓународни  академски собири, како и во меѓународни 

научни списанија од соодветната област; 

12. Кандидатот,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирал 

мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 

способност, креативност, како и сеопфатно познавање на предметот на истражување и 

владеење со презентираната проблематика; 

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

изработка, како и според големиот број на презентираните резултати од 

истражувањето, докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека 

докторантот располага со потребните знаења од областа на науката за производството   

и обработката на месо; 

14. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Џелал Лума, 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи предвидени во  дефинирањето на 

истата; 

15. Според законските прописи на Република  Македонија, трудот е внесен во 

базата  на  податоци  на  Министерството  за  образование  и  наука 

plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот Извештај (2,37%), а и врз основа на 

нашите сознанија, трудот не претставува плагијат; 

16. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 

законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во 

постапката за стекнување на доктор на науки. 

Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 

докторската  дисертација од м-р Џелал ЛУма со особена чест и задоволство, на 

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

на да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 

„Влијание на расата и начинот на исхрана врз квалитетот на јагнешкото месо во 

Косово“од кандидатот м-р Џелал Лума; 
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5. Да се продолжи постапката за стекнување на титулата доктор на науки; 

6. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 

7. Да  се  одреди времето  и  местото  на  јавната  одбрана  на  докторската 

дисертација. 

 

 

Комисија за оценка на докторската дисертација: 

1.Проф. д-р Митре Стојановски, ментор/c.p 

Факултет за биотехнички науки 

Универзитет,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

2. Проф. д-р Хајрип Мехмети, член/c.p 

Факултет за земјоделство и ветеринарство 

Универзитет,,Хасан Приштина“ - Приштина 

 

3.Проф. д-р Елена Јошевска, член/c.p 

Факултет за биотехнички науки 

Универзитет,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

 

4.Проф. д-р Љупче Кочоски, член/c.p 

Факултет за биотехнички науки 

Универзитет,,Св. Климент Охридски“, - Битола 

 

5.Проф. д-р Џулијана Томовска, член/c.p 

Факултет за биотехнички науки 

Универзитет,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

 


