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ИЗВЕШТАЈ 

 

за оценка на докторската дисертација под наслов 

„Стратегиски пристап во креирањето систем за наградување при менаџирањето 
со човечките ресурси во акционерските друштва со производна дејност“ 

  

 

Наставно-научниот совет на Економскиот факултет-Прилеп, на својата седница 
одржана на ден 12.11.2019 година, со одлука број 02-1083/3, формира Комисија за 
оценка на докторската дисертација, на тема: „Стратегиски пристап во креирањето 
систем за наградување при менаџирањето со човечките ресурси во акционерските 
друштва со производна дејност“ од кандидатот д-р Орде Ѓорѓиоски, во состав:  

1. Проф. д-р Марика Башеска- Ѓорѓиеска, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна 
Македонија, 

2. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна 
Македонија, 

3. Проф. д-р Лидија Симонческа, Факултет за туризам и угостителство - Охрид, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна 
Македонија, 

4. Проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија, 

5. Проф. д-р Мирослав Андоновски, Економски факултет - Прилеп, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, Република Северна Македонија. 

 

Врз основа на член 63 од Законот за високото образование и чл. 51 и 53 од 
Правилникот за единствените основи за организирање на последипломски и докторски 
студии и стекнување со докторат на науки на Универзитетот “Св. Климент Охридски-
Битола”, Комисијата до Наставно-научниот совет на Економскиот факултет во Прилеп 
го поднесува следниов: 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. Податоци за кандидатот 
 

Кандидатот Орде Ѓорѓиоски е роден во Прилеп на 18.10.1986 година, каде и го 
завршил основното, а во 2005 година со континуиран одличен успех (5,00) и средното 
образование во Гимназијата „Мирче Ацев“ - Прилеп, на хуманистичко-општественото 
подрачје.  

Првиот стадиум од студиите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје го 
завршил во 2008 година, каде се стекнува со стручен назив Дипломиран правник на 
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Правен Факултет „Јустинијан Први“ – Скопје - отсек Правни студии, 180 кредити – 
Bachelor of Laws (LL.B.). На студиите постигнува просечен успех од 9,00 истакнувајќи 
се и активно партиципирајќи во наставно-научниот процес. Последипломските студии 
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Правен Факултет „Јустинијан 
Први“, Правосудна насока, модул Казнено право, ги запишува непосредно после 
завршувањето на додипломските студии, а предвидените испити на оваа насока 
успешно ги завршува на ден 12.02.2010 година со просечен успех 9,92. Магистерската 
теза со наслов: „Казнена одговорност на правните лица“ под менторство на проф.д-р. 
Методија Каневчев успешно ја одбранува на ден 01.11.2010 год.  

На ден 04.07.2011 година го полага Стручниот испит за застапници во постапката за 
заштита на индустриската сопственост, за што му е издадено Уверение бр. 11-992/4 од 
08.07.2011 година и е заведен во регистарот на Државниот завод за индустриска 
сопственост под бр. 389.  

На ден 20.02.2013 година го положува Правосудниот испит за што од страна на 
Министерот за правда му е издадено Уверение бр. 08-4/40 од 20.02.2013 година. 

На ден 01.12.2011 година. се запишува на Школата за докторски студии при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на трет циклус докторски студии на 
Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, насока: деловно право. Сите 
предвидени испити на насоката ги завршува во утврдениот рок со просечен успех: 
10,00. Во текот на студирањето, под менторство на Проф. Д-р Јадранка Дабовиќ 
Анастасовска, со успех ги завршува сите обврски поврзани со учество на семинари, 
конференции и објава на трудови. Докторската дисертација со наслов: „Потребата од 
законска уреденост на спречување на задоцнетите плаќања во деловните трансакции, 
во споредбеното и домашното право - отворени прашања и перспективи“ успешно ја 
одбранува на ден 05.12.2016 година и се стекнува со научен назив Доктор на правни 
науки од областа на деловното право (PhD in Legal Sciences in the field of Business Law). 
Промовиран е за Доктор на правни науки од страна на Ректорот на УКИМ на ден 
20.02.2018 година. 

На ден 13.09.2013 год. се запишува на трет циклус докторски студии и на Економскиот 
факултет во Прилеп, на насоката: менаџмент. Предвидените испити на оваа насока, 
како и останатите предвидени активности, ги завршува со успех.  

Вработен е во Прехранбена индустрија „Витаминка“ а.д. Прилеп од 01.03.2010 година, 
а од 15.07.2013 година ги извршува работните задачи на работното место: Директор на 
правни и општи работи и член на Оперативниот тим на друштвото.  

Од ден 03.12.2010 година до денес е член на Надзорниот одбор на „Пакомак“ ДОО 
Скопје (друштво кое работи во областа на заштитата на животната средина), бил член 
на Управниот одбор на Здружението на правниците на Р.М., а учествувал во 
раководењето и на повеќе други друштва и организации. 
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Објавени трудови 
 
1. Ѓорѓиоски, Орде. „Како одредбите за уредување на договорот за 
трговскозастапување се применуваат во практиката?“. Правник 255-256 (2013): 15-21; 
2. Ѓорѓиоски, Орде. „ Примена на Законот за безбедност и здравје при работа“. 
Правник 258 (2013): 12-16, 41-42; 
3. Gjorgjioski, Orde. "Mediation in Macedonia". Emerging Macedonia(36/2013) : 25. 
4. Ѓорѓиоски, Орде. „Тенденцијата на финансиско дисциплинирање на деловните 
субјекти“. Правник 267-268 (2014): 2-7; 
5.Миладинова, Даница, Ѓорѓиоски, Орде. „Правните проблеми во врска со органите 
на управување и органите на надзор во АД –избор и разрешување –статусна 
одговорност, критериуми за избор, независни членови, мандат.“ Деловно право: 
издание за теорија и практика на правото (31/2014) : 155-176. 
6. Ѓорѓиоски, Орде. „Отворени прашања поврзани со обврската за плаќање придонеси 
од задолжително социјално осигурување“. Правник 274 (2015): 54-56; 
7. Неделкоска, Душица, Ѓорѓиоски, Орде. „Етичка и правна димензија на 
спонзорствата и донациите во Република Македонија“. Меѓународен дијалог: Исток-
Запад II/2 (2015) : 68-71. 
8. Gjorgjioski, Orde. “Zakonodavstvo o sprečavanju kasnog plaćanja u Republici 
Makedoniji i preporuke za delovanje privrednih subjekata“.Zbornik radova Pravnog 
fakulteta u Nišu 69 (2015) : 283-294. 
9. Ѓорѓиоски, Орде. „Законот за финансиска дисциплина и состојбите со плаќањето на 
побарувањата во Република Македонија“.Меѓународен дијалог: Исток-Запад III/2 
(2016) : 169-174. 
10. Ѓорѓиоски, Орде. „Автономијата на договарање во услови на постоење на Закон за 
финансиска дисциплина“. Правоматика 1 (2016) : 68-84. 
11. Ѓорѓиоски,Орде. „Спецификите на „новиот“ Закон за нотаријат од аспект на 
правниците кои работат во трговските друштва и јавните претпријатија и насоки за 
негова имплементација“. Правоматика 2 (2017) : 86-94. 
12. Gjorgjioski, Orde, Nedelkoska, Dushica. "The distinctiveness as a special feature of the 
trade mark". Marketing : Mакедонско меѓународно списание за маркетинг = 
Macedonian International Journalof Marketing 3/5 (2017) : 65-72. 
13. Gjorgjioski, Orde. "Achieving compromise between the need for restructuring of the 
company (employer) and the necessity of protecting workers". International Conference 
"Restructuring of Companies and Their Consequences in Relation to Employees: 
conditions, dilemmas and challenges in the laws of the EU, Austria, Macedonia and 
Serbia“ (2017) : 107-128. 
14. Ѓорѓиоски, Орде. „Препораки за креирање правна рамка за ефективна борба со 
доцнењето во плаќањето на паричните обврски“.Меѓународна научна конференција, 
Охридска школа на правото 4 (2018) : 99-116. 
15. Gjorgjioski, Orde. “Acting in Concert in Function for Taking over Joint Stock 
Companies - Protection or Problem for the Shareholders in the Republic of North 
Macedonia”. Annual International Conference “Tranasition of Legal Systems – 30 Years 
after the Fall of the Berlin Wall” – Iustinianus Primus Faculty of Law, Ss. Cyril and 
Methodius University (2019) : n.pag. 
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2. Анализа и коментар на докторската дисертација 

  

Докторската дисертација „Стратегиски пристап во креирањето систем за 
наградување при менаџирањето со човечките ресурси во акционерските друштва 
со производна дејност“ од кандидатот д-р Орде Ѓорѓиоски како предмет на 
истражување го има стратегискиот пристап во наградувањето како активност на 
менаџментот со човечките ресурси во организациите, креирањето систем за 
наградување во функција на зголемување на индивидуалните и севкупните 
перформанси на компанијата. Притоа тој како централен проблем на истражувањето 
го дефинира недостигот на знаења,техники и волја за имплементација на систем за 
наградување во компаниите со посложено уредување, што се манифестира како пречка 
за поттикнување на развојот на компанијата, обезбедување на нејзината конкурентска 
позиција и зголемување на продуктивноста и финансискиот резултат. Исто така, 
отсуствуваат и истражувања за генерално прифатлив систем за наградување во 
акционерските друштва кој ќе делува мотивирачки врз човечкиот потенцијал, директно 
стимулирајќи ги лојалноста и работниот учинок. Воведувањето промени во системот за 
наградување е круцијално за работењето на едно претпријатие. Целта на промените е 
да се пронајде нова или подобра форма за начинот на менаџирање со човечките 
ресурси, што ќе има своевиден импакт врз тоа компанијата да работи поефикасно и 
поефективно. Исплаќање на платата во фиксен износ, без стимулативната компонента, 
на подолг рок делува демотивирачки врз човечкиот потенцијал во претпријатијата, 
нагласувајќи дека човечкиот капитал е најважниот капитал и најголемата 
компаративна предност на секое едно претпријатие. Добро изградениот систем за 
наградување во себе ја содржи компонентата на сигурност или извесност потребна за 
двете страни – претпријатието и поединецот. Со развојот на сите механизми поврзани 
со наградувањето, засновани на објективната компонента, ќе се обезбедат потребните 
гаранции поврзани со сигурноста и ќе се бележат квалитатвни подобрувања во 
работењето. Докторантот прави опсежно истражување во делот на наградувањето како 
активност на менаџментот на човечки реусурси, стратегискиот пристап и ја истражува 
состојбата во акционерските друштва со производна дејност во поглед на постоењето 
систем за наградување, начинот на неговото донесување и функционирање и прави 
обид да ги идентификува недостатоција, нудејќи општо прифатливи издржани 
решенија.  

Целта што докторантот ја постави во оваа докторска дисертација беше да 
се истражи пристапот при наградувањето на вработените во акционерските 
друштва со производна дејност во Република Северна Македонија и да се дадат 
препораки за креирање компактен и унифициран систем на наградување како дел 
од менаџирањето со човечките ресурси во компаниите. Кандидатот, исто така, 
постави и посебни цели на истражување, како што се следниве: 

 Да се утврди потребата од стратегиски пристап во однос на 
наградувањето на вработените и менаџирањето со човечките ресурси во акционерските 
друштва со производна дејност; 

 Да се претстави комплексноста на наградувањето како менаџерска 
активност и да се понудат решенија за позначајните менаџерски дилеми; 

 Да се направи конекција помеѓу трудовата легислатива и фактичкото 
постапување и потреби на организациите; 
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 Да се истражат состојбите во акционерските друштва од 
преработувачката индустрија во Република Северна Македонија во делот на 
наградувањето, исплатите на платите и стимулациите, како и другите начини на 
мотивација на вработените; 

 Да се откријат проблемите со кои се соочуваат акционерските друштва 
со производна дејност во Република Северна Македонија при воспоставувањето 
соодветен модел на наградување и да се дадат препораки во насока на подобрување на 
состојбите во оваа сфера; 

 Да се понуди модел на наградување применлив за акционерските 
друштва со производна дејност во Република Северна Македонија; 

 Да се дадат препораки за унапредување на системите за наградување во 
перспектива, што ќе доведе до подобрување на индивидуалните и организациските 
перформанси. 
 

Во своето истражување, м-р Орде Ѓорѓиоски ја поставува следнава генерална 
хипотеза: Стратегискиот пристап во менаџирањето со човечките ресурси во 
акционерските друштва со производна дејност и креирањето конзистентен и 
мотивирачки систем за наградување на вработените ќе придонесе кон 
подобрување на перформансите на поединците и организацијата во целина. 

Кандидатот поставува и неколку посебни хипотези кои со спроведеното емпириско 
истражување ги потврди. Имено: 

 Непостоењето конзистентен систем за наградување, а уште повеќе 
стратегиски пристап во делот на менаџирањето со човечките ресурси воопшто, ги 
прави акционерските друштва со производна дејност помалку атрактивни 
работодавачи на пазарот на трудот. 

 Со воспоставен систем за наградување се обезбедува кариерна рамка за 
секој поединец, што е основа за привлекување и задржување квалитетни кадри во 
претпријатието. 

 Наградувањето како мотивирачки елемент од процесот на работењето 
влијае врз индивидуалните перформанси на вработените и менаџментот, што се 
одразува и врз организациските перформанси. 

 Постоењето систем значи поедноставна и попредвидлива контрола на 
трошоците на работењето на претпријатието. 

 
Во рамките на ова истражувањата спроведени во докторската дисертација кандидатот 
користи повеќе методи, и тоа: дескриптивен метод, анализа, синтеза, метод на 
индукција и дедукција и статистички мето методот на научна дескрипција и 
експликација на постојните теоретски ставови, аналитичкиот метод, компаративниот 
метод и методот на синтеза на научните дострели за предметот на истражување. Преку 
методот на научна дескрипција и експликација на постојните теоретски ставови тој 
врши содржински опис на теоретските ставови и презентација на аргументите за нивна 
научна поткрепа, како и критички осврт кон истите. Историскиот метод, во 
истражувањето на тезата овозможува проучување на генезата на предметот на 
истражување и неговото движење условено од конкретните општествени, правни, 
политички и економски односи и состојби. Истражувањето е насочено кон прибирање 
на квалитативни и квантитативни сознанија за појавата којашто е предмет на 
обработка. Исто така, кандидатот, направи анализа на документи, научна и стручна 
литература, печатени публикации и работни материјали од различен временски период, 
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тематски и структурно категоризирани сознанија за моделирањето на системи за 
наградување, структурата на платите и другите стимулации и слично, анализа на 
позитивно правните решенија за конкретната материја, практичните проблеми 
поврзани со имплементацијата на системот за наградување, потребата од вршење 
ревизија на системот, менаџерските дилеми и прашања во рамките на процесот на 
вршење организациски промени за примена на изграден модел за наградување, 
едукација на субјектите и преземање на директни и индиректни мерки за зголемување 
на информираноста на заинтересираните лица, во интерес на креирање издржан модел 
на наградување, а сé со цел привлекување и задржување на најквалитетните кадри, 
подобрување на перформансите на поединците и организацијата во целина.  
За потребите на конкретното емпириско истражување кандидатот го користи методот 
на испитување, при што е спроведена анкета со структуиран прашалник. Со двостепен 
намерен примерок се анкетирани 30 акционерски друштва од преработувачката 
индустрија (како доминантна во производствената дејност) во Република Северна 
Македонија, што учествуваат со најмалку 63.66% во БДП од преработувачката 
индустрија за 2017 година. Тој користи прашалник со структурирани прашања со цел 
да се извлечат потребните податоци и сознанија за дадениот проблем. Имено, со 
поставените прашања докторантот доаѓа до информации за тоа дали постои систем за 
наградување, кој го донесува/креира таквиот систем, каков треба да биде соодносот на 
основната плата и стимулативниот дел, кои се недостатоците на системот за 
наградување во дадената организација, какво влијание има системот врз 
индивидуалниот и организацискиот перформанс и др. 

 

 

Структура на дисертацијата 

Докторската дисертација е напишана на 281 страница текст којшто опфаќа преглед на 
литературата од областа на истражување, ги презентира резултатите од истражувањето 
придружени со шематски прикази, табели, графикони и слики.  

Материјата што е обработена во докторската дисертација, покрај воведот и 
заклучоците, опфаќа пет меѓусебно врамнотежени и логички поврзани целини (глави), 
и тоа: 

Воведниот дел на докторската дисертација го опфаќа предметот, проблемот и појавата 
на истражување, како и целите на истражувањето. Потоа се разработуваат хипотезите, 
(главната и посебните) како и методите на истражувањето и методите и техниките за 
анализа и обработка на добиените податоци од емпириското истражување.  

 

Во првата глава - СТРАТЕГИСКИ ПРИОД ВО МЕНАЏИРАЊЕТО НА 
ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – кандидатот прави осврт кон значењето на менаџментот на 
човечките ресурси во современото работење и особено кон стратегискиот менаџмент 
на човечки ресурси и се претставуваат неговите карактеристики. Понатаму, тој прави 
кратка презентрација на развојните етапи на менаџментот на човечките ресурси во 
науката и практиката. Покрај тоа,кандидатот, врши определување и појаснување на 
активностите на менаџментот на човечки ресурси заради прецизирање на местото и 
значењето на истражуваната проблематика во докторската дисертација.  
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Во втората глава – НАГРАДУВАЊЕТО И МОТИВАЦИЈАТА КАКО ДЕЛ ОД 
МЕНАЏИРАЊЕТО НА ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ – кандидатот го разработува 
наградувањето на вработените како посебна активност на менаџментот со човечки 
ресурси. Во оваа глава, тој прави осврт кон видовите стимулации на вработените, а со 
оглед на потребата да се претстават сите аспекти поврзани со наградувањето. Составен 
дел на претходното е и претставувањето на факторите (екстерни и интерни) кои имаат 
свој импакт врз системот за наградување, а кои се од особена важност во фазата на 
спроведување ваков тип на организациска промена. Во оваа глава е направена и 
конекција помеѓу наградувањето и мотивацијата на вработените во една организација, 
како суштинско прашање кое претставува дел од менаџментот на човечки ресурси. 
Притоа, кандидатот, прави успешно поврзување на наградувањето со индивидуалниот 
учинок и перформансите на организацијата. Имајќи го предвид фактот дека различните 
групи лица на различен начин реагираат на стимулациите во целина, претставени се и 
аспектите поврзани со наградувањето и мотивирањето групи со посебни 
карактеристики, а кандидатот анализира податоци и факти поврзани и со актуелната 
состојба со наградувањето на вработените во нашата земја. 
 
 
Во третата глава - МЕНАЏЕРСКИ ДИЛЕМИ ВО ПОГЛЕД НА НАЧИНОТ НА 
НАГРАДУВАЊЕ - во насока на надоврзување на претходните глави кои се однесуваа 
на структурата на системот за наградување, во оваа глава, кандидатот, ги открива, 
разработува и анализира најзначајните прашања со кои потенцијално би се соочиле 
менаџерите во трговските друштва во процесите на моделирање систем за 
наградување. Покрај прашањата за формирање тим за спроведување на планот и 
донесување други одлуки поврзани со разработуваната проблематика, во оваа глава, 
кандидатот, прави елаборација и на прашањето за начинот и обемот на комуникација 
поврзани со промените во наградувањето со сите засегнати страни (работници, 
менаџери, синдикални претставници и сл.) Исто така, тој ја разработува потребната 
конекција со потребата за ревизија на системот преку споредување на трошоците на 
живот, како и вршење промени во услови на работење со загуба. 
 
 
Во четвртата глава – ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА СО 
НАГРАДУВАЊЕТО НА ПРИМЕРОТ НА КОМПАНИИТЕ ОД 
ПРЕРАБОТУВАЧКАТА ИНДУСТРИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА – кандидатот спроведува емпириско истражување со примена на 
метод на испитување – анкета, со структуиран прашалник врз двостепен намерен 
примерок од 30 компании од преработувачката индустрија како доминантна во 
производната дејност. Прашалникот опфаќа прашања кои се однесуваат на степенот на 
стратегиски пристап при менаџирањето со човечките ресурси и постоењето модел на 
наградување во Република Северна Македонија чиишто анализирани одговори и 
донесени заклучоци ги потврдуваат поставените хипотези и претставуваат солидна 
подлога за разработување на моделот на наградување што кандидатот понатаму го 
нуди.  

 

Во петтата глава - МОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМ ЗА НАГРАДУВАЊЕ – кандидатот, 
врз основа на добиените сознанија од целокупното истражување (теоретско, емпириско 
и практично) нуди уникатен процес на изградба на системот за наградување. Во таа 
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насока, тој, најнапред ги дефинира потребните предуслови чие исполнување е 
неопходно пред да се пристапи кон моделирање и финализирање на системот за 
наградување во неговата целовитост. Потоа, тој прави паралела, а со тоа и дистинкција 
помеѓу работите кои се засноваат исклучиво на интелектуалниот труд, во однос на 
работите каде што доминира физичката активност, но и работите кои можат да се 
нормираат и оние каде што е тешко мерлив интелектуалниот труд, истакнувајќи ја 
нивната специфика како потребно предзнаење во процесот на моделирањето систем за 
наградување. Кандидатот го става фокусот токму на изградба на системот за 
наградување, навлегувајќи во формирање на фиксниот, стимулативниот дел, 
додатоците на плата, дополнителните награди за работна успешност и иновации и сл. 
Посебен акцент тој става на детерминантите кои се од особена важност во делот на 
определувањето на стимулациите. Заради заокружување на проблематиката во овој 
дел, кандидатот ги разработува и финансиските аспекти поврзани со воведувањето нов 
систем за наградување и контролата на трошоците, како и на одлучувањето на 
менаџментот за ставање во примена на системот како составен дел на менаџментот со 
промени во организацијата и проценката на потребата од евалуација на системот. 

Заклучните согледувања извлечени од спроведеното опсежно истражување, 
теоретските основи и практичните искуства ги рефлектираат сите досега споменати 
наоди и завршуваат со конкретни предлози наменети за менаџментот на македонските 
кампании. Всушност, во заклучните согледувања, се сумирани најсуштинските 
сознанија од истражувањето на оваа проблематика и се отвораат нови прашања со кои 
се поттикнува научна дискусија и активност во оваа област од менаџментот на човечки 
ресурси.  

 

3. Констатација и предлог 

Анализирајќи ја содржината на докторската дисертација, поднесена од кандидатот д-р 
Орде Ѓорѓиоски, Комисијата за оценка на докторската дисертација, под наслов 
„Стратегиски пристап во креирањето систем за наградување при менаџирањето 
со човечките ресурси во акционерските друштва со производна дејност“, го 
констатира следново: 

Докторската дисертација ја поседува потребната научна оправданост, квалитетно е 
обработена од методолошки аспект и при нејзината изработка е користен научен 
метод. Имено, кандидатот прецизно ги дефинира појавата на истражувањето, 
проблемот, предметот и целите на истражувањето.  

Кандидатот прави преглед на најновите сознанија во областа на стратегискиот 
менаџмент на човечки ресурси преку користење на обемна домашна и странска 
литература, ја истражува и анализира состојбата со македонските компании во поглед 
на постоењето, пристапот и функционирањето на системот за наградување преку 
конкретно емпириско истражување коешто опфаќа 30 компании од преработувачката 
индустрија од Република Северна Македонија, со што ги потврдува генералната и 
посебните хипотези. 

Докторантот, врз основа на добиените сознанија од литературата и сопственото 
истражување креира модел за менаџирање со човечките ресурси во делот на 
наградувањето кој е адаптиран и прифатлив за македонските компании со производна 
дејност од што произлегува и научниот придонес во областа на истражување. 
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Имајќи ги предвид претходно споменатите констатации и заклучоци, Комисијата 
едногласно констатира дека дисертацијата ги исполнува условите за да биде 
подложена на јавна одбрана и со особено задоволство му предлага на Наставно-
научниот совет на Економскиот факултет - Прилеп докторската дисертација, поднесена 
од кандидатот, д-р Орде Ѓорѓиоски, на тема „Стратегиски пристап во креирањето 
систем за наградување при менаџирањето со човечките ресурси во акционерските 
друштва со производна дејност“, да ја прифати и определи термин за јавна одбрана. 

 

Прилеп, 12.12.2019 Комисија за оценка на докторската дисертација 

 1. Проф. д-р Марика Башеска Ѓорѓиеска, Економски факултет - 
Прилеп, Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола, 
Република Северна Македонија, с.р. 
 

2. Проф. д-р Снежана Мојсовска Саламовска, Економски 
факултет - Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Република Северна Македонија, с.р. 
 

3. Проф. д-р Лидија Симонческа, Факултет за туризам и 
угостителство - Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Република Северна Македонија, с.р. 
 

4. Проф. д-р Марјан Ангелески, Економски факултет - Прилеп, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Република 
Северна Македонија, с.р. 
 

5. Проф. д-р Мирослав Андоновски, Економски факултет - 
Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Република Северна Македонија, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 

ВО ОБЛАСТА 10900 МАТЕМАТИКА 
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 
 

Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, на седницата одржана 
на ден 17.12.2019 година, донесе одлука бр. 02-1065/3 за формирање рецензиона 
комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во областа 10900 
Математика, во состав:  

1. Академик д-р Дончо Димовски – претседател, Професор во пензија, 
Природно-математички  факултет, Скопје, Институт за математика 

2. Вон. проф. д-р Елена Котевска – член, Технички факултет-Битола 
3. Вон. проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска – член, Педагошки факултет-

Битола 
На објавениот Конкурс во весниците ,,Нова Македонија” и „Koha“на 03.12.2019 

година се пријави д-р Соња Чаламани, доцент на Технички факултет – Битола на 
Униврзитетот ,,Св. Климент Охридски” во Битола. 

 

По прегледувањето на целокупната документација од пријавата го поднесуваме 
следниов  

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

1. Биографски податоци 

 

Кандидатот д-р Соња Чаламани е родена на 23.08.1967 година во Битола. 
Основно и средно образование-гимназија, завршила во Битола со континуиран одличен 
успех по сите наставни предмети. Школувањето го продолжила на Природно-
математички-факултет во Скопје на Институтот за математика. Дипломирала на 
01.11.1991 година со дипломска работа под наслов ,,Пеанови криви - криви кои го 
пополнуваат просторот”, истата ја одбранила со оцена 10 по што се стекнала со звање 
дипломиран математичар.   

Во учебната 1992/1993 година се запишала на постдипломски студии по 
теориска математика на Институтот за математика на ПМФ-Скопје. Испитите 
предвидени со наставната програма ги положила со просечна оцена 9,5. На 20.03.2000 
година го одбранила магистерскиот труд под наслов ,,Инваријантни подпростори од 
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субнормални оператори”, кај проф. д-р Новак Ивановси  со што се стекна со академско 
звање магистер по математички науки. 

Во учебната 2011/2012 година се запишала на докторски студии на Школата за 
докторси студии на Универзитетот ,,Св Кирил и Методиј” во Скопје на Природно 
математички фаултет на Институтот за математика, на студиската програма 
МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ И ПРИМЕНА. Ги извршила сите обврски по студиската 
програма со 180 ЕКТС кредити и го одбранила завршниот труд под наслов ,,Топологии 
индуцирани од (3,1,ρ)-метрики и (3,2,ρ)-метрики” под менторство на Академик д-р 
Дончо Димовски на 08.04.2015 година со што се стекна со академско звање доктор по 
математички науки. 

На 01.09.1992 година се вработила како професор по предметот  Математика во 
СОУ Гимназија ,,Таки Даскалот”-Битола. На 01.11.1993 година се вработила на 
Технички Факултет-Битола, како помлад асистент по предметите Математика 1 и 
Математика 2. На 26.09.2000 година избрана е во звање асистент по предметите 
Математика 1, Математика 2, Математика 3 и Математика 4. Од 30.06.2015 година 
работи како доцент по предмети од областа Математика.  

Кандидатот д-рСоња Чаламани активно говладее англискиот јазик, а пасивно 
сеслужи со рускиот јазик. Редовен член на Македонското научно друштво – Битола е 
од 2005 година.  

 

2. Наставно-образовна дејност 

 

Кандидатот д-р Соња Чаламанаи, како помлад асистент и асистент на 
Техничкиот Факултет изведувала вежби по сите математички предмети. Како доцент 
вклучена е во реализација на следните предмети од прв циклус на студии: Математика 
1, Математика 2 на Машински, Графички и Сообраќаен отсек, Инженерска математика 
на отсекот За зажтита на животната и работната средина, Математика за инженери 1, 
Математика за инженери 2 на отсекот за Индустриски менаџмент, Математика 3 на 
Електротехнички отсек, Статистика и статистичко моделирање на сообраќајот и 
Веројатност и статаистика на Сообраќаен отсек. На втор циклус студии ангажирана е 
на предметите Математички методи во сообраќајот на Сообраќајниот отсек, 
Инженерска статистика на отсекот за Индустриски менаџмент. На трет циклус студии 
на Машински отсек ангзжирана е на предметот Виш курс по математика. 

Во академската 2017/2018 година во рамките на ERASMUS+програмата во 
период од 23.04.2018 до 27.04.2018 на Универзитетит „Казимиеж Вељки“ од Бидгошч 
Република Полска на Институтот по Математика има реализирано наставна мобилност 
за академски кадар. 

Покрај тоа, во рамки на активностите од наставно-образовната дејност, д-р 
Соња Чаламани учествува во комисии за одбрана на дипломски работи, со што активно 
учествувала и дала значаен придонес во стручно и научно оспособување на млади 
кадри. 

 Во последните пет години, доцент д–р Соња Чаламани учествувала и во 
изработка на елаборат за акредитација на студиската програма од трет циклус на 
студии на отсекот за Индустриски менаџмент на Технички факултет – Битола.  
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 Наставната дејност ја извршува посветено и одговорно, со постојано 
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и искуства на 
студентите и колегите. Се залага за осовременување на наставата и соработка со други 
високо образовни институции во земјава. 

 

Резултати од самоевалуација 

Реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдувасо добиените 
резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на ангажираност на 
кандидатката во наставно – образовниот процес на Техничкиот факултет - Битола. 
Имено, д-р Соња Чаламани е оценета со позитивна оценка одстрана на студентите, по 
основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Во 
спроведените студенски анкети во изминатите пет академски години, кандидатката 
секогаш добивала просечна оцена повисока од 3,5 од максимално можна 5. Во 
академска 2018/19 година, кандидатката има добиено просечна оцена 4,069 од 
максимално можна 5.  

 

3. Научно-истражувачка дејност 

Во својата научно-истражувачка дејност д-р Соња Чаламани, работела на 
неколку национални научно-истражувачки проекти: 

1. ,,Студија за реконструирање на математичкото образование на студенти по 
инженерство”, ТЕМПУС проект 1999 година, како учесник на одржаните 
работилници. 

2. ,,Функционална анализа и примена”.  Научно – истражувачки проект под  
раководство на проф. д-р Новак Ивановски. 

3. ,,Имплементација на Европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС) на 
      Универзитетот Св. Климент Охридски”. ТЕМПУС проект 2000, како 

учесник на работилница – семинар, 6,7-03-2003 година. 
 
 

Кандидатот д-р Соња Чаламани,ги има објавено следните трудови: 

1. Чаламани С.,(2004). Нова генерализација на n-скаларен производ, 8 МСДР 
2004,(121-130) Зборник на трудови 30.09 – 03.10.2004 година, Охрид, 
Македониј 

2. Малчески Р., Чаламани С.,(2005). Ограничени n-линеарни функционали,  
Зборник на трудови, III Конгрес на математичарите од Македонија, Струга 
29.09 – 02.10.2005 година 

3. Чаламани С.,(2006). Пример дека (En+1, ||.,…,.||) е n-Банахов простор, Зборник 
со трудови на Македонско Научно Друштво - Битола 2006 година 

4.  Čalamani S., Dimovski D.,(2014).„ Topologies induced by (3,1,ρ)-metrics and 
(3,2,ρ)-metrics “, Inernational MathematicalForum, Vol.9,no.21-24,1075-1088, 
June 2014, The Cites per paper of the journal is 0,323 

5. Seweryn-Kuzmanovska M., Čalamani S.,(2014). „ Different notions for 
continuity“, Horizons, ISM, Vol 1, 33-43, August 2014 
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6.  Seweryn-Kuzmanovska M., Atanasova-Pachemska T., Čalamani S., (2014). 
„Problem solving scientific models used when doing world problems“, Bulletin 
of 2ad International Conference, Education Across Borders ,,Critical Thinking 
education” 31 October-1 November 2014 Korche, pp 454-458 

7. Čalamani S., Dimovski D.,(2015),„On continuity of a (3,1,ρ)-
metric“,Математички Билтен Vol. 38(LXIV) No. 1 2014, Скопје, Македонија 
ISSN 0351-336X pp. 3-10 

8.  Čalamani S., Dimovski T., Dimovski D.,(2015). „Separation properties for some 
topologies induced by (3,j,)-metrics, j{1,2}”, Proceedings FMNS2015, 
Blagoevgrad, pp. 24-30. 

9. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S., (2015).„New approaches in solving 
math tasks of the Pedagogical faculties“, International Journal of Education 
Teacher,ISSN: 1857-8888  Vol.9 Oktobar 2015, pp. 53-57   

10. Чаламани С., Северин-Кузмановска М., (2015).„Комутативни Банахови 
алгебри“, Зборник на трудови Технички факултет Битола, ISBN-10: 9989-
786-83-6, стр. 342-34 

11. Chalamani S., Dimovski D., Seweryn-Kuzmanovska M., (2016).„On (3,2,ρ)-S-K-
Metrizable Spaces“, Mathematical Bulletin Vol 40 (LXVI) No3 2016, pp.43-49 

12. Seweryn-Kuzmanovska M., Chalamani S., (2016). „Textual and Problem Tasks in 
the Modern Teaching of Mathematics“, International Conference „Education and 
Research Across Time and Space” 1100th Death Anniversary of St. Clement of 
Ohrid; October 6–7, Bitola, ISBN: 978-9989-100-50-5, pp. 678-682   

13. Kotevska E., Chalamani S., (2016).„On some properties of 𝑝 − Cochains“, 
Horizons, ISM, Series B Vol 3, Year X 7-15, December 2016  

14. Chalamani S., Seweryn-Kuzmanovska M., (2017).„Mathematics Teachers, Role in 
Problem Task-Solving Teaching“, International Scientific Conference ” “The 
Education at the Crossroads – Conditions, Challenges, Solution and Perspectives”, 
Macedonian Academy of Sciences and Arts,  Bitola, 10-11 November, ISBN: 
978-608-4616-89-4, pp. 199-202 

15. Chalamani S., Seweryn-Kuzmanovska M., (2018). „Teaching Mathematics by 
Solving Problems“, 13th International Balkans Education and Science Congres, 
Trakya University, Edirne Turkey 6-8 September 2018, www.bes2014.org, 
Proceedings ISBN: 978-975-374-228-3, pp. 107-111 

16. Chalamani S., Kotevska E., Seweryn-Kuzmanovska M., (2019). „An Original 
Approach to the Construction of (3,2,ρ)-N-Symmetrizible Hilbert Spaces“, 
ICEST2019 Ohrid, North Macedonia, June 27-29, 2019 ISSN:2603-3267(online), 
pp. 4008-4010 

17. Kotevska E., Chalamani S.(2019).„On groups of cohomologies on a locally 
compact topological space“,ICEST2019 Ohrid, North Macedonia, June 27-29, 
2019 ISSN:2603-3267(online), pp. 4011-4013 

18. Чаламани С., Северин-Кузмановска М., Котевска Е., (2019). „Споредба на 
наставната содржина дрцимални броеви во учебниците по математика за VI 
одделение“, Меѓународна конференција за образованието по математика, 
физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, ISBN: 978-608-4711-09-4, 
pp. 196-204 

19. Котевска Е., Чаламани С., Соколоски П., Северин-Кузмановска М., (2019). 
„Математика од основно образование до факултет-дали сме ланец или 
посебни алки?“, Меѓународна конференција за образованието по 
математика, физика и сродни науки, 27-28 септември, Скопје, ISBN: 978-
608-4711-09-4, pp. 196-204 
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20. Čalamani S., Dimovski D.,(2020)„Properties of 𝜏(𝑊𝑆, 𝑑) −topology (in print) 
 

Кандидатот д-р Соња Чаламани,ги има објавено следнитекниги и други научни 
трудови: 

1. Хаџи-Коста Јосифовска М., Маневска В., Чаламани С., (1997)  Збирка на 
математички проблеми со одговори, Технички Факултет-Битола 

2. Чаламани С., (2000) Инваријантни подпростори од субнормални оператори, 
магистерска работа, Институт за математика, ПМФ-Скопје 

3. Чаламани С., (2015) Топологии индуцирани од (3,1,ρ)-метрики и 
(3,2,ρ)-метрики, докторска дисертација,  Институт за математика, ПМФ-
Скопје 

 

Кандидатот д-р Соња Чаламани има учествувано на следните научни собири, 
конференции : 

1. 1996; Прв конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, 
Охрид, 03-05 

2. 2000; Втор конгрес на математичарите и информатичарите на Македонија, 
Охрид, 28 септември -01 октомври  

3. 2004;  8 МСДР Нова генерализација на n-скаларен производ, 2004 Охрид 
4. 2005; III Congres of  Mathematicians of Macedonia, Струга, 29 септември-01 

октомври 
5. 2008; Математичка конференција „85 години од животот на професор Благој С. 

Попов”, Охрид, 04-07 септември 
6. 2010; Mathematical Conference Dedicaded to Professor Gorgi Čupona, Ohrid, 10-13 

September 
7. 2012; Трета интернационална конференција од топологија и нејзини апликации 

(ICTA2012),  Скопје од 2-7 септември 2012, 
8. 2014; 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjačka Banja, May 22-25,  
9. 2014; V Congress of mathematicians of Macedonia, September 24-27, 2014, Ohrid, 

Republic of Macedonia 
10. 2014; 2nd  International conference, Education Across Borders, Critical Thinking In 

Education, 31 October – 1 November 2014 Korche, 
11. 2015; Sixth International Scientific Conference FMNS-2015; Blagoevgrad, 12-16 

June 
12. 2016; VI Congres of  Mathematicians of Macedonia, Охрид, 15-18 јуни 
13. 2016; International Conference “Education and Reseafch Acroos Time and Space” 

1100th  Death Anniversary of St. Clement of Ohrid, Bitola, 06-07 октомври 
14. 2017; International Scientific Conference “Problems and Dilemmas of Teaching and 

Learning Theory and Practice in Formal Education”, Arandelovac, Serbia, 26-27 May 
15. 2017; Универзитеска интерна конференција УИК 2017, Крушево, 29-30 

септември 
16. 2017; International Scientific Conference “The Education at the Crossroads – 

Conditions, Challenges, Solution and Perspectives”, Macedonian Academy of 
Sciences and Arts,  Bitola, 10-11 ноември 

17. 2018; Меѓународна конференција за образованието по природни науки и 
математика, Скопје, 23-24 март 
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18. 2018; 13th International Balkan Education and Science Congress, Edirne-Turkey, 6-8 
September  

19. 2018; 4th International  Conference “Education Across Bordes” Education in the 21st 
Contry: Challenges and Perspectives, 19th - 20th Oktober 2018, Florina - Greece 

20. 2019; 54 th International Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies ICEST, Ohrid, 27-29 June 2019 

21. 2019; International Conference for Education in Matematics, Physics and Related 
Sciences, Скопје, 27-28 September 
 

 

 
4. Посебни услови за избор во наставно-научни звања 

 

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

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

 
ПРВ КРИТЕРИУМ 

Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 

Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач 
или вишпредавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручнашкола), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови сеобјавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдувапреку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу 
webпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 
сличен на него) 

X 

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

X 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 4 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 

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

УСЛОВИ X 

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

 

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

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

X 

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

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

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

X 

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

 

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

 

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

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

 

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

X 

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

 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 7 

 
ТРЕТ КРИТЕРИУМ 

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ X 

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

X 

Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници 
и сл. одстручен или професионален карактер организирани од меѓународни 
или домашниинституции 

 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално 
усовршување издаден одрелевантна институција 

 

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

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

Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа 
за потребитена стопанските и нестопанските дејности 
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Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во 
кое се избира 

 

Реализирал превод на книга или дел од книга  

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

 

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

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустрискасопственост 

 

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

 

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

 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 3 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 14 

 

 

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

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 Врз основа на Извештајот, како членови на рецензентската комисија, кои 
непосредно ја следдат активноста и научната дејност на доц. д-р Соња Чаламани, 
позитивно ја оценуваме досегашната нејзина севкупна активност и цениме дека д-р 
Соња Чаламани се развива во солиден наставно-научен работник со забележителни 
научни остварувања.  

Затоа сметаме дека се исполнети критериумите доц. д-р Соња Чаламани да биде 
избрана во звањето вонреден професор. Со задоволство му препорачуваме на наставно-
научниот совет на Технички факултет-Битола при Универзитетот Св. Климент 



19 
 

Охридски, Битола, доц. д-р Соња Чаламани, да ја избере во звањето наставник – 
вонреден професор во научна областа 10900 Математика. 

 

 
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 

 

1. Акад. д-р Дончо Димовски– претседател, с.р. 

Професор во пензија,ПМФ, Скопје 

 

2. Вон. проф. д-р Елена Котевска – член, с.р. 

Технички факултет - Битола 

 

3. Вон. Проф. д-р Мажанна Северин-Кузмановска-член, с.р.  
Педагошки факултет-Битола 
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РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 

ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ОД ОБЛАСТА: МЕТОДИКА 
НА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

Врз основа на конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 
областа Методика 50504 на Педагошкиот факултет - Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, објавен на 30.11.2019 година во „Вечер“ и „Лајм“, Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола со одлука бр. 02-490/12 од 17.12.2019 
формира рецензентска комисија во состав: 

1. д-р Јордан Стојаноски - редовен професор во пензија, 
2. д-р Блаже Китанов - редовен професор на Факултет за образовни науки – Штип при 

Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип  
3. д-р Снежана Јованова-Митковска - редовен професор на Факултет за образовни 

науки – Штип при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип. 
 

Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование, како и чл. 31 и 
чл. 32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на пристигнатите материјали, 
рецензентската комисија го поднесува следниов: 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања од 

областа Методика 50504 на Педагошкиот факултет - Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола, објавен на 30.11. 2019 година во „Вечер“ и „Лајм“, се пријави 
кандидатката вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска. Врз основа на поднесената 
пријава, како и другите расположливи документи, комисијата ги изнесува следниве 
констатации: 
 
1. Биографски податоци 

Кандидатката д-р Даниела Андоновска-Трајковска е родена на 3.02.1979 година во 
Битола. Завршила гимназиско образование во Битола (просек 5.00), а дипломирала на 
Факултетот за учители и воспитувачи-Битола, на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
- Битола во 2001 како најдобар студент на генерацијата со просек 9.9. Запишала 
магистерски студии на Педагошки факулет-Битола каде испитите ги положила со просек 
10.00, а во март 2006 година го одбранила магистерскиот труд со наслов „Методски 
постапки за поттикнување на поетското творештво во одделенската настава“ со што се 
стекнала со звањето магистер по педагогија во областа на методиките. По одбраната на 
докторскиот труд со наслов „Методичко моделирање на развојот на критичката писменост 
како општообразовна компетентност“, во јануари 2010, се стекнува со звањето доктор по 
педагогија во областа на методиките на Педагошкиот факултет-Битола. Кандидатката 
активно го зборува англискиот јазик и има развиени ораторски, компјутерски и 
организациски способности. 
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2. Резултати и искуство во наставно-образовна дејност 

Кандидатката д-р Даниела Андоновска-Трајковска по дипломирањето на 
Факултетот за учители и воспитувачи – Битола (2001) со највисок просек во генерацијата 
(9.9), по реализација на конкурс за избор, била избрана за помлад асистент по предметите 
Методика на наставата по македонски јазик и Методика на наставата по почетно читање и 
пишување на Педагошкиот факултет - Битола (16.04.2002 год., одлука бр. 02-206/14). 
Одлуката влегла во сила следниот ден, но започнала да тече со потпишувањето на договор 
на две години на ден 1.10.2002 година.  

Во работен однос на неопределено време како помлад асистент- приправник на 
Педагошкиот факултет-Битола стапила на 17.12.2003 година.  На 4.06.2004 година била 
донесена одлука (бр. 02-243/5) за нејзин повторен избор во звање помлад асистент на 
истиот факултет. Одлуката се применувала од 1.10.2004 година.  

По завршувањето на постдипломските студии по Педагогија од областа на 
методиките на Педагошки факултет-Битола со просек 10.00 и одбраната на магистерската 
работа, по претходно распишан конкурс за избор во звање, на 26.09.2006 донесена била 
одлука (бр. 02-375/4) за избор на Даниела Андоновска-Трајковска за асистент по 
предметите Методика на наставата по македонски јазик и Методика на наставата по 
почетно читање и пишување на Педагошкиот факултет-Битола. 

Реизбрана била за асистент по предметите Методика на наставата по македонски 
јазик и Методика на наставата по почетно читање и пишување на 22.06.2009 со одлука на 
Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет-Битола (02-420/3).   

По докторирањето и стекнувањето со звање доктор по педагогија во областа на 
методиките, распишан бил конкурс за избор на наставник во областа Методика, така што 
со одлука бр. 02-4661 од 25.06.2010 година, д-р Даниела Андоновска-Трајковска била 
избрана во наставно-научно звање доцент во наставно-научната област 50504 Методика. 

Потоа, врз основа на Рефератот на рецензионата комисија, објавен во анекс на 
Билтен бр. 396 од 9.02.2015 година на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
д-р Даниела Андоновска-Трајковска била избрана за наставник во наставно-научно звање 
вонреден професор во научната област 50504 Методика на Педагошкиот факултет-Битола. 
Одлуката почнала да се применува од 26.06.2015 година. 

На 12.11.2010 била назначена за координатор за настава (одлука бр. 02-790/8), а на 
20.12.2010 со одлука број 02-889/9.5 - за секретар на втор циклус студии со мандат од две 
години. 

Од 17.02.2011 година била член на комисијата за самоевалвација на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“-Битола (одлука бр. 07-184/5-5), а од 18.02.2011 со одлука бр. 02-
84/2 - член на комисијата за самоевалвација на Педагошкиот факултет-Битола. 
Претседател била на комисијата за самоевалуација на Педагошкиот факулет-Биотола од 
2015 до 2019, а сега е член на истата комисија со одлука бр. 02-226/4 од 23.05.2019. 

Од 2012 година (11.09.2012, одлука бр. 02-452/3 и бр. 02-405/2 од 16.09.2016) е во 
комисија за издавачка дејност на Педагошкиот факултет-Битола. Била член на Советот на 
докторски студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола (27.05.2013, одлука 
бр. 07-713/7). 
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Со одлука бр. 02-358/11 од 24.08.2016 била определена за член на комисија за 
изготвување елаборат за студиски програми на прв циклус на Педагошкиот факултет-
Битола.  

Од 2013/4-2017/8 година била претседател на Конкурсната комисија на 
Педагошкиот факултет-Битола (бр. 02-280/3 од 11.08.2017 и 02-373/5 од 2.09.2016). Член е 
на комисијата за признавање на испити на Педагошкиот факултет-Битола (бр.02-386/15 од 
30.09.2015 и бр. 02-396/3 од 16.10.2019).  

Со одлука бр. 02-411/4 од 29.10.2019 е определена како член во Комисијата за 
издавачка дејност на Универзитетот „Св. Климент Охридски“-Битола.  

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска има позитивна оценка од 
самоевалуацијата, односно просечната оценка од спроведената студентска анкета во 
последните 5 години изнесува 4.732 (или по академски години соодветно: 4.9; 4.9; 4.54; 
4.62; 4.7). Со тоа, но и со фактот што од 2002 година е ангажирана на факултетот се 
потврдува дека има способност за вршење на високо-образовна дејност. 

 Во наставно-образовниот процес д-р Даниела Андоновска-Трајковска од изборот 
во звање вонреден професор до денес ги реализира предавањата, вежбите и испитите на 
Педагошкиот факултет – Битола и тоа: 
А) прв циклус (насоки: Наставник за одделенска настава, Воспитувач, Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и книжевност, Преведување, Социјална и рехабилитациска 
педагогија): 

- Методика на наставата по почетно читање и пишување,  
- Методика на наставата по македонски јазик,  
- Методика на наставата по македонски јазик и книжевност,  
- Методика  на креативното пишување,  
- Почетна писменост, 
- Критичка писменост,  
- Дидактика на јазик,  
- Македонски јазик како странски јазик,  
- Методичка интерпретација на текст,  
- Методи на социјална интеракција,  
- Методи на социјална интервенција 
- Педагошка практика, 
- Методичка практика. 

Б) Втор циклус:  
- ИКТ во наставата по јазик и книжевност,  
- Современи стратегии во наставата по јазик и книжевност,  
- Методичка практика, 
- Медиумска култура,  
- Литературни основи на наставата по македонски јазик,  
- Методика на почетното јазично описменување,  
- Сoврeмени тенденции во наставата по македонски јазик,  
- Корективни техники во читањето и пишувањето,  
- Современа образовна технологија,  
- Методика на креативното пишување,  
- Методички основи на професионалната соработка на воспитувачите. 

В) Трет циклус: 
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- Методика на  креативната настава по македонски јазик,  
- Тенденции во методиката,  
- Мултимедиумски пристап во наставата. 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска ја организира педагошката и 
методичката практика на студентите од насоката Македонски јазик и книжевност и 
успешно ги менторира студентите во текот на наставниот процес. 

Активно учествува во професионалниот развој на наставниците и се јавува во улога 
на обучувач на наставници за основно и средно образование, но и за воспитувачите во 
предучилишните установи за обуките со наслов: Диференцијација и индивидуализација на 
наставата преку управување со целите на наставата, 2. Игри во предучилишното 
воспитание и образование, 3. Индивидуализација на наставата, 4. Апликација на 
Монтесори методата во современата училница, 5. Постапки и инструменти на 
поучувањето и учењето, 6. Педагошка комуникација во рамките на „Проектот  за 
поддршка на професионалното учење и професионалниот развој на наставниците и 
стручните соработници во воспитно-образовните институции во Република Македонија“, 
а во организација на Здружение за професионална едукација, професионален развој и 
демократија КОНТИНУУМ Битола. Во соработка со „Просветно дело“ реализирала обука 
за наставници во основното образование и за воспитувачи на тема „Културата на говорот, 
литературата и јазикот во списанијата за деца „Росица“, „Другарче“, „Развигор“ и „Наш 
свет“. 

Вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска била ментор и член во комисии за 
изработка и одбрана на дипломски трудови, како и член на комисии за подобност, оценка 
или одбрана на магистерски и докторски трудови, а била и ментор за изработка на 
магистерски и докторски дисертации (акредитиран ментор е за трет циклус студии на 
студиските програми Образовни науки и Македонски јазик од 2017). Била рецензент на 
неколку меѓународни научни списанија меѓу кои: „Учител“ (Педагошки факултет-Битола), 
„Хоризонти“ (Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола), Палимпсест (Универзитет 
„Гоце Делчев“ Штип), Годишњак (Учителски факултет во Врање) и Иновације у настави 
(Учителски факултет во Белград).  

Член е на Македонското научно друштво – Битола (МНД), на Друштвото на 
писателите во Македонија (ДПМ), на Битолскиот книжевен круг (БКК). Претседател е на 
Уредувачкиот совет на МНД и член на Управниот одбор. Автор е на 6 книги поезија, 1 
книга проза и една необјавена книга со литературни критики и рецензии. Има добиено 
повеќе книжевни награди меѓу кои: Носиде, Италија (УНЕСКО) 2011, Празник на липите 
2018 (ДПМ), Крсте Чачански за проза, Втора награда Караманов 2018 и Прва награда 
Караманов 2019. Уредник е на меѓународното списание „Современи дијалози“ кое 
излегува во издаваштво на Македонското научно друштво – Битола, главен уредник е на 
списанието „Раст“ во издаваштво на Битолскиот книжевен круг, уредник е на „Книжевни 
елементи“ (Перун Аптис) и „Бранувања“ (Бран, Струга). Преведувана и објавена е на 
повеќе светски јазици. Се јавува и во улога на промотор на книжевни текстови и како 
автор на литературни критики и рецензии. 
 
3. Резултати од научно-истражувачката дејност 

Кандидатката вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска покажала 
извонредни резултати во научната дејност во последните 5 години, односно учествувала 
со свои научни трудови на меѓународни научни конференции во земјата и странство, била 
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член на програмски и организациони одбори, но и модератор на сесии на меѓународни 
научни конференции и симпозиуми. Од последниот избор во звање вонреден професор до 
денес има објавено 23 научни рецензирани трудови во референтни научни публикации од 
кои еден труд е објавен во списание со импакт фактор и е индексиран во базите Web of 
Science, Scopus, Elsevier 59. (Onu, D., Kessler, T., Andonovska-Trajkovska, D., Fritsche, I., 
Midson, G., & Smith, J.R. Inspired by the Outgroup: a Social Identity Analysis of Intergroup 
Admiration. Group Processes and Intergroup Relations (GPIR), March 28, 2016, Sage, 1-19. 
DOI: 10.1177/1368430216629811. Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018), Web of 
Science. https://journals.sagepub.com/metrics/gpi Journal Citation Reports: 2 year Impact factor 
= 2.641 (Psychology, Social 17 out of 63), 5 year impact factor = 2.695 (Psychology, Social 25 
out of 63) Thomson and Reuters Web of Science); Scopus (Cite Score 2.680 Impact factor: 
Cultural Studies 7 out of 890 Communication 30 out of 312 Sociology and Political Science 108 
out of 1111Arts and Humanities (miscellaneous) 34 out of 263 Social Psychology 42 out of 
260)); (SCImago Journal Rank (SJR) Impact factor: 1.425, Communication 25 out of 
411Cultural Studies 6 out of 943Social Psychology 34 out of 279Sociology and Political Science 
104 out of 1137Arts and Humanities (miscellaneous) 35 out of 415); (h5-index 30, h5-median 
43). Исто така, приложени се и 6 стручни трудови објавени во стручни списанија. 

Останатите трудови исто така се објавени во научни публикации кои се 
индексирани во Web of Science, Scopus, Elsevier, EBSCO, ERIHPLUS, DOAJ, SCI indeks, 
Emerging Sources Citation Index, ProQuest Education Journals, IBR, IBZ, Abi/inform, 
Academic Index, Academic Search Premier, Applied Social Sciences Index & Abstracts 
(ASSIA), British Education Index, Business Source Corporate, Business Source Premier, Child 
Development Abstracts & Bibliography, Child Development Abstracts & Bibliography (Ceased 
2001), Clarivate Analytics: Biological Abstracts, Communication Abstracts, Criminal Justice 
Abstracts, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature CINAHL, Current Contents 
/ Social and Behavioral Sciences, Current Contents/ Social and Behavioral Sciences, EBSCO: 
Educational Administration Abstracts, EBSCO: Human Resources Abstracts, EBSCO: Violence 
& Abuse Abstracts, Expanded Academic Index, Family Index, Family Index Database, Family 
Studies Abstracts, Family and Society Studies Worldwide (FSSW), Health Source, ISI Alerting 
Services, Index Medicus (Ceased 2004), Indian Psychological Abstracts and Reviews, Indian 
Psychological Abstracts and Reviews (IPAR), International Bibliography of the Social Sciences, 
Inventory of Marriage and Family Literature, MasterFILE Premier, Mental Health Abstracts 
(online through DIALOG), Multicultural Education Abstracts, ProQuest: Linguistics and 
Language Behavior Abstracts (LLBA), PsycINFO, Psychological Abstracts, Research Alert, 
Research into Higher Education Abstracts, SciVal, Scopus, Sexual Diversity Studies: Gay, 
Lesbian, Bisex. & Transgender Abstracts, SocINFO, Social SciSearch, Social Sciences Citation 
Index, Social Sciences Index, Social Services Abstracts, Social Work Abstracts, Sociological 
Abstracts, Sociology of Education Abstracts, Studies on Women & Gender Abstracts, Vocational 
Search, Work Related Abstracts, e-Psyche, e-Psyche (Ceased) и др.  

Нејзините трудови се цитирани во најмалку 59 референтни научни публикации 
според евиденцијата на цитатноста на Google Scholar, од кои 55 во последните 5 години 
што укажува на нејзиното позитивно влијание и придонес за развојот на научната мисла 
во глобални рамки. 

Автор е и на стручни и професионални статии во домашни/странски публикации. 
Објавените трудови можат да се најдат на: 
https://www.researchgate.net/profile/Daniela_Andonovska-Trajkovska/research 
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http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Andonovska-
Trajkovska=3ADaniela=3A=3A.html 
https://scholar.google.com/citations?user=NzIz-K0AAAAJ&hl=en 
https://publons.com/researcher/2319895/daniela-andonovska-trajkovska/ 
https://www.mendeley.com/profiles/daniela-andonovska-trajkovska/publications/ 
https://library.iated.org/authors/Daniela_Andonovska-Trajkovska 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1368430216629811?journalCode=gpia 
(Impact factor, Web of Science) 
https://ore.exeter.ac.uk/repository/handle/10871/19782 
http://www.inovacijeunastavi.rs/en/30-3-6en/ 
https://www.semanticscholar.org/author/Daniela-Andonovska-Trajkovska/71448928 
https://www.sodobna-pedagogika.net/en/articles/02-2018_university-students-views-on-
the-impact-of-student-mobility-on-their-achievements-and-future-prospects/ 
и други извори. 

Учествувала и во превод на референтниот универзитетски учебник со наслов 
„Методи на општественото истражување“ од Ален Брајман, Оксфорд Университи Прес 
од англиски на македонски јазик (превод: Ружица Цацаноска, соработници на превод: 
Даниела Андоновска-Трајковска, Гордана Стојаноска и Стела Босилковска, стручна 
редакција: Петре Т. Георгиевски и Златко Жоглев, издание на УКЛО 2015). 

Во продолжение е даден преглед на учества на конференции, објавени научни и 
стручни трудови. 
УЧЕСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ, СОБИРИ ОД 2015 ДО 2019 
• VI меѓународна манифестација „Струшки книжевни средби“ 2016,  јули 2016, 
Културен центар „Бран“ и Ревијата за книжевност „Бранувања“ – Струга, 
• VII меѓународна манифестација „Битола книжевни паметења“, 11-13 август  2016, 
Битола, Битолски книжевен круг. 
• 17 Пелагониска културно-научна средба одржана 25 ноември 2017, Новаци, 
Здружение на Пелагониски културно-научни средби. 
• International conference: Education and Research Across Time and Space: 1100 years of 
the Death Anniversary of St. Kliment Ohridski University in Bitola held on Ocotber 6-7, 2016 in 
“St. Kliment Ohridski” University in Bitola, Faculty of Education; 
• The 10th IInternational Technology, Education and Development Conference held in 
Valencia, Spain, 7-9 of March 2016, INTED. 
• the 11th international conference DisCo 2016: Towards open education and information 
society, organized between 20.-22. 6. 2016 by the Centre for Higher Education Studies and  
Department of Information Science and Librarianship at Faculty of Arts of Charles University in 
Prague 
• International Scientific Conference: Problems ans Dilemmas of Teaching and Learning 
Theory and Practice in Formal Education, 26-27 May 2017, Arandjelovac, Serbia, во 
организација на Учителскиот факултет во Белград, 
• VIII меѓународна манифестација „Битола книжевни паметења“, 7-9 јули 2017, 
Битола, Битолски книжевен круг. 
• 18 Пелагонска културно-научна средба одржана 13 oktomvri 2017, Новаци, 
Здружение на Пелагониски културно-научни средби. 
• The 11th IInternational Technology, Education and Development Conference held in 
Valencia, Spain, 6-8 of March 2017, INTED. 
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• учество на работилница за Споделување искуства за техники на евалуација на 
наставни програми и нивна примена во практика, 12.04.2017, Твининг проект „Развивање 
на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните 
органи“, Битола, МК 13 IPA SO 01 16 R, EU, 
• First International Scientific Conference of the Faculty of Pedagogy: “Pedagogical 
Theory and Practice in a Time of Change” – ISCFP18, 7 December 2018, Faculty of Pedagogy, 
University of Tetovo. 
• International Conference Internationalization Enhancing Quality of Learning and 
Teaching held on 2 March in Brdu pri Kranju. 
• Тркалезна маса „Образование, уметност, култура“, 5.10.2018, Педагошки факултет-
Битола, 
• VIII меѓународна манифестација „Струшки книжевни средби“ 2018,  јули 2018, 
Културен центар „Бран“ и Ревијата за книжевност „Бранувања“ – Струга, 
• „Современи тенденции во високото образование на воспитувачите и поврзаноста 
сои практиката“, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ Скопје, Универзитет „Св. 
Кирил и методиј“ СКопје во соработка со ФОндацијата Отворено општество – 
Македонија13-14.12.2018, 
• 19 Пелагонска културно-научна средба одржана 12 октомври 2019, Новаци, 
Здружение на Пелагониски културно-научни средби. 
• The 4th International Conference “Education Across Borders”: Education in the 21st 
Century: Challenges and Perspectives held on 19th-20th October 2018 att he University of 
Western Macedonia – Faculty of Education, Florina, Greece,  
• 13th International Balkan Education and Science Congress (BES) held on September 6-8, 
2018 In Trakya University, Edirne, Turkey. 
• 13 Роднокрајна средба на Битолските писатели во Македонија, Национална 
установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, 8.06.2018. 
• The International Scientific Conference. Bitola: Macedonian Science Society–Bitola, 
Republic of Macedonia, November 10-11, 2017 
• 14 Роднокрајна средба на Битолските писатели во Македонија, Национална 
установа – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола, 2019. 
• IX меѓународна манифестација „Струшки книжевни средби“ 2019,  јули 2019, 
Културен центар „Бран“ и Ревијата за книжевност „Бранувања“ – Струга, 
• IX меѓународна манифестација „Битола книжевни паметења“, ноември 2019, 
Битола, Битолски книжевен круг. 
• 46 Караманови средби, интернационален книжевен фестивал, Радовиш, 22-24 
ноември 2019. 
ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ ВО ПЕРИОДОТ ОД ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР 
ДО ДЕНЕС: 

1. Andonovska-Trajkovska, D. (2015). Markers of School Culture as Important Factors 
in Shaping Educators' Attitudes Towards an Educational Change, Leadership and 
Organization Development, Универзитетско издателство „Св. Климент 
Охридски“-Софија, pp. 906-912. Paper presented at the International Scientific 
Conference “Leadership and Organization Development”, organized by Sofia 
University “St. Kliment  Ohridski“ Faculty of Philosophy – Sofia and University 
Centre for Conflict Management and Organizational Research, 19-21 June 2015, 
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Kiten, Bulgaria. Трудот се однесува на факторите на училишната култура кои ги 
обликуваат ставовите на наставниците за образовната промена. 

2. Andonovska-Trajkovska, D. and Stojanoska, G. (2015). Interculturality and the 
Critical Literacy Development, Modern Social and Educational Challenges and 
Phenomena: Polish and Macedonian Perspectives, Cracow-Bitola: Pedagogical 
University of Cracow, Department of Social Pedagogy and Andragogy; University “St. 
Clement of Ohrid” – Bitola, pp. 319-329. Трудот е објавен во научна публикација 
која е во ко-издаваштво на Македонија и Полска и се однесува на поврзаноста на 
концептот за развој на интеркултуралноста и критичката писменост. 

3. Cvetkova Dimov, B., Atanasoska, T., Iliev, D., Andonovska-Trajkovska, D., Seweryn 
Kuzmanovska, M. (2015). Importance of Investment in Research’s of Students and 
Teachers Epistemological and Pedagogical Beliefs, Procedia – Social and Behavioral 
Sciences, 191, Elsevier Ltd., pp. 1299-1303, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.582, Paper 
presented at the 6th World Conference on Educational Sciences (WCES-2014) in 
Malta. Во овој труд кој е објавен во меѓународна научна публикација 
индексирана во повеќе научни бази меѓи кои и Скопус се расветлува важноста од 
вложувањето во истражувањето на епистемолошките и педагошките верувања на 
студентите.  

4. Atanasoska, T., Iliev, D., Andonovska-Trajkovska, D., Seweryn Kuzmanovska, M. 
(2015). Inclusive Practice in R. Macedonia at the Beginning of Efforts, Procedia – 
Social and Behavioral Sciences, 191, Elsevier Ltd., pp. 1328 – 1331, doi: 
10.1016/j.sbspro.2015.04.585, Paper presented at the 6th World Conference on 
Educational Sciences (WCES-2014) in Malta. Во овој труд кој е објавен во 
меѓународна научна публикација индексирана во повеќе научни бази меѓи кои и 
во Скопус се истакнуваат позитивните практики во Република Македонија во 
поглед на инклузивното образование. 

5. Цветкова Димов, Б. и Андоновска-Трајковска, Д. (2015). Методике и њихово 
место и улога у остваривању квалитетног васпитања и образовања будућих 
наставника и васпитача (Методиките и нивното место во постигнувањето 
квалитетно воспитание и образование за воспитувачите и наставниците), 
Годишњак Учитељског факултета у Врању, год. VI, Врање: Учитељски 
факултет-Врање, Универзитет у Нишу, стр. 307-309, ISSN 1820-3396. Трудот е 
презентиран на меѓународниот научен собир Са времене тенденције у наставним 
и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима во 
организација на Учитељски факултет во Врање, Универзитет во Ниш на 
6.12.2013. 

6. Bosilkovska, S. and Andonovska-Trajkovska, D. (Sept. 2015). Sound Alternations in 
Connected Speech, Horizons: International Scientific Journal – Series A: Social 
Sciences and Humanities, year 11, vol. 17, pp. 219-231 Овој труд ги прикажува 
гласовните алтерации кои се појавуваат во автентичен врзан говор во 
комуникацијата и кои во голема мера влијаат на аудитивното перцепирање од 
страна на слушателите, со што влијаат врз комуникацијата. Наодите се 
потпираат на акустички анализи и спектрограми кои ги прикажуваат овие 
гласовни алтернации во англискиот и во македонскиот јазик. 

7. Andonovska-Trajkovska, D., Stojanoska, G. and Zhoglev, Z. (2016). Model-Poems as 
Shapers of Students’ Poetic Expression in Elementary Classroom. Presented at the 
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10th annual International Technology, Education and Development Conference 
(INTED 2016), Valencia (Spain). 7th - 9th of March, 2016. Published in INTED 2016 
Conference Proceedings, Valencia: IATED Academy, L. Gómez Chova, A. López 
Martínez, I. Candel Torres (ed.), ISBN: 978-84-608-5617-7, ISSN: 2340-1079, 
Depósito Legal: V-337-2016, pp. 1628-1635. doi: 10.21125/inted.2016.1348 Во 
трудот се презентирани резултатите од експерименталното истражување на 
влијанието на модел-песните врз развојот на поетскиот израз кај учениците во 
одделенската настава. Примерокот се состои од околу 300 ученици од трето до 
петто одделение и 15 наставници, а резултатите покажуваат дека модел-песните 
имаат позитивно влијание врз развојо на поетското творештво кај учениците, 
особено кај најмладите. Трудот е објавен во меѓународна научна публикација 
која е индексирана во Web of Science. 

8. Stojanoska, G., Andonovska-Trajkovska, D. and Zhoglev, Z. (2016). Hidden 
Curriculum in the Primary Schools in the Republic of Macedonia: Content Analysis of 
the History Textbooks. Presented at the 10th annual International Technology, 
Education and Development Conference (INTED 2016), Valencia (Spain). 7th - 9th of 
March, 2016. Published in INTED 2016 Conference Proceedings, Valencia: IATED 
Academy, L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (ed.), ISBN: 978-84-
608-5617-7, ISSN: 2340-1079, Depósito Legal: V-337-2016, pp. 1610-1618. 
doi: 10.21125/inted.2016.1345 Во трудот се објавени резултатите од 
истражувањето базирано на анализа на содржината на учебниците по историја 
што се употребувале во Македонија и тоа на три јазици (македонски, албански и 
турски) за да се види дали постоеле негативни-интерактивни модели во однос на 
предрасудите, стереотипите и различните видови на дискриминација на етничка, 
религиска или културна основа. Трудот е објавен во меѓународна научна 
публикација која е индексирана во Web of Science. 

9. Onu, D., Kessler, T., Andonovska-Trajkovska, D., Fritsche, I., Midson, G., & Smith, 
J.R. Inspired by the Outgroup: a Social Identity Analysis of Intergroup Admiration. 
Group Processes and Intergroup Relations (GPIR), March 28, 2016, Sage, 1-19. DOI: 
10.1177/1368430216629811. Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2018), 
Web of Science. https://journals.sagepub.com/metrics/gpi Journal Citation Reports: 
2 year Impact factor = 2.641 (Psychology, Social 17 out of 63), 5 year impact 
factor = 2.695 (Psychology, Social 25 out of 63) Thomson and Reuters Web of 
Science); Scopus (Cite Score 2.680 Impact factor: Cultural Studies 7 out of 890 
Communication 30 out of 312 Sociology and Political Science 108 out of 1111Arts 
and Humanities (miscellaneous) 34 out of 263 Social Psychology 42 out of 260)); 
(SCImago Journal Rank (SJR) Impact factor: 1.425, Communication 25 o333ut of 
411Cultural Studies 6 out of 943Social Psychology 34 out of 279Sociology and 
Political Science 104 out of 1137Arts and Humanities (miscellaneous) 35 out of 415); 
(h5-index 30, h5-median 43) Повикувајќи се на општествениот пристап за 
идентитетот трите студии се фокусираат на интергрупната адмирација преку 
истражување на врската меѓу адмирацијата за луѓето кои не припаѓаат во група   
и овој вид на прототипичност за субординантна категорија. Во првата студија (N 
= 314), се покажало дека постојат емпириски докази за позитивна асоцијација 
меѓу прототипичноста и адмирацијата во интернационалните податоци од 
анкетирањето. Во втората (N = 52), се обезбедува експериментален доказ за 
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релацијата меѓу адмирацијата и прототипичноста преку различните видови на 
прототипичност: адмирацијата за лица надвор од групата се појавува само тогаш 
кога групата се перципира како прототипична во врска со идеалот од 
субординативната катеогрија, нема поврзаност со просекот на категоријата.  
Третата студија ја проучува важноста на прототипичноста за субординативната 
категорија. Дадена е анализа на онлајн-коментарите на вестите (N = 477) кои се 
однесуваат на наклонетоста кон лицата надвор од групата и кои ја расветлуваат 
улогата на прототипичноста во овие дискусии. Трудот е објавен во научна 
публикација со импакт фактор во Web of Science. Податоците за висината на 
импакт факторот, како и за индексирањето во други бази на податоци има 
погоре. 

10. Atanasoska, T.; Andonovska-Trajkovska, D.; and Cvetkova Dimov, B. (2016). Use of 
the Internet – Support of Teaching and Learning in the Primary Education in 
Macedonia, 11th international conference DisCo 2016: Towards open education and 
information society, Prague: Centre for Higher Education Studies and  Department of 
Information Science and Librarianship at Faculty of Arts of Charles University in 
Prague, 2017, 147-156, indexed in Web of Science, Thomson Reuters, (paper 
presented at the 11th international conference DisCo 2016: Towards open education 
and information society, organized between 20.-22. 6. 2016 by the Centre for Higher 
Education Studies and  Department of Information Science and Librarianship at 
Faculty of Arts of Charles University in Prague) Трудот е објавен во меѓународна 
научна публикација која е индексирана во Web of Science и во него се 
презентирани резултатите од истражувањето во поглед на примената на 
интернетот во наставата. 

11. Andonovska-Trajkovska, D. (2016). Individualization of the teaching process as a 
principle for providing support for inclusive education (Индивидуализацијата на 
наставата како принцип за поддршка на инклузивното образование), 
Contribution: Special Edition, Macedonian Science Society-Bitola, XII., No. 21/22, 
pp. 44-49. Во овој труд кој е објавен во меѓународното списание Прилози во 
издаваштво на Македонското научно друштво-Битола посебно се разгледуваат 
различните начини за овозможување на инклузивното образование преку 
почитување на дидактичкиот принцип индивидуализација на наставата. 

12. Андоновска-Трајковска, Д. (2016). Интерпункцискиот израз за творецот во 
лапидарниот стих на Никола Цинцар Попоски. Бранувања: ревија за 
литература, култура и наука, 7 (14), Струга: Бран, стр. 14-16. Текстот е 
критичка тематско-идејна и стилистичка анализа на творештвото на Никола 
Цинцар Попоски. 

13. Андоновска-Трајковска, Д. (2017). Орањето на животната бразда или за губењето 
на атрибуцијата. Современи дијалози: списание за култура, - литература, 
драмска уметност, филм и издаваштво. 7(7), Битола: Македонско научно 
друштво, стр. 106-110 (ISSN 1857-940X) Текстот е критичка тематско-идејна и 
стилистичка анализа на поетска книга од Снежана Алексиќ Станојловиќ. 

14. Andonovska-Trajkovska, D. (2017). Methodical Aspects and Principles in the 
Teaching Activity of St. Clement of Ohrid, Third International Conference “Education 
across Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death 
Anniversary of St. Clement of Ohrid) at the Faculty of Education-Bitola, 6-7 October 
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2016, Bitola, pp. 73-80. Во овој труд, како најзначајни методички принципи кои 
ги применувал Свети Климент Охридски во својата поучувачка дејност, меѓу 
другите се наведени јасноста и едноставноста, индивидуалниот пристап при 
поучувањето, прилагодувањето кон учениците, флексибилноста, нагледноста, 
надминувањето на половите/родовите и другите предрасуди во поучувањето итн. 
Во словата и другите пишувани текстови, методичките принципи на 
поучувањето се директно поврзани со неговиот стил како писател и истите во 
трудот се наведени и објаснети. Свети Климент приоѓал критички кон 
текстовите и авторите кои ги употребувал, со што бил оригинален, а во сите дела 
неговата личност како автор била апстрахирана. 

15. Andonovska-Trajkovska, D., Iliev, D., Atanasoska, T. (2017). Methodology of 
Teaching Poetry Writing in the Elementary Classroom, INTED2017 Proceedings, pp. 
4995-5003, doi: 10.21125/inted.2017.1165  Целта на трудот е да одговори на 
неколку прашања поврзани со поттикнувањето на поетското творештво во 
наставата со ученици на помала возраст. Примерокот е намерен и се состои од 
наставници во одделенска настава кои практикуваат поетско творештво во 
наставата. Дискусијата за резултатите од истражувањето се базира на 
дескриптивна статистика, но и на методи за квалитативна анализа. Резултатите 
покажуваат дека наставниците употребуваат најразлични видови методски 
постапки за поттикнување на поетското творештво во наставата, а тие се детално 
објаснети во трудот. Трудот е објавен во меѓународна научна публикација која е 
индексирана во Web of Science. 

16. Iliev, D., Andonovska-Trajkovska, D., Atanasoska, T., Farizi, F. (2017) The Content 
of the Mother Tongue Textbooks – Critical and Prospective View, INTED2017 
Proceedings, pp. 4986-4993, doi:10.21125/inted.2017.1158 Трудот се однесува на 
мислењето на наставниците по мајчин јазик во основното и во средното 
образование за учебниците по македонски јазик базирано на експерименталното 
и рефлексивното поучување. Применета е дескриптивна и квантитативна 
методологија за собирање на податоците и анализа, односно просек, стандардна 
девијација и ранк. Истражувањето покажува дека наставниците имаат негативна 
перцепција на учебниците по македонски јазик и бараат нивно осовременување. 
Трудот е објавен во меѓународна научна публикација која е индексирана во Web 
of Science. 

17. Andonovska-Trajkovska, D. (2017). The Impact of the Students’ Age on the Literary 
Text Analysis’ Approach: Using of Teaching Methods and Approaches in Primary 
Education, Teaching Innovations, XXX (3), 57–66, doi: 10.5937/inovacije1703057A  
Paper presented at the International Scientific Conference Program: Problems and 
Dilemmas of Teaching and Learning Theory and Practice in Formal Education in 
Arandjelovac, Serbia. 26-27 May 2017. Овој научен труд одговара на прашањето 
дали наставниците применуваат различни методи и пристапи при анализата на 
литературниот текст во наставата во зависност од возраста на учениците. Со 
примена на дескриптивна статистика и АНОВА-тест се покажува дека нема 
значајна разлика во методите што ги применуваат наставниците со ученици на 
различна возраст, но има разлика во начинот на кој ги применуваат тие методи. 
Детално е опишана таа разлика со цел да им помогне на идните истражувачи на 
оваа проблематика, но и на наставниците како корисници на научниот текст.  
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18. Andonovska-Trajkovska, D., Neshkovska, S., Bogdanoska Jovanovska, M.. (2017). 
Some Key Considerations Regarding Today’s University Students. Contribution: 
special edition (selected papers). Macedonian Science Society-Bitola, pp. 58-68. 
Трудот е објавен во меѓународното научно списание „Прилози“ во издаваштво 
на Македонското научно друштво-Битола. Овој научен труд го определува 
профилот на денешните студенти и одговара на прашањето дали академската 
средина која постои во Македонија соодветствува на потребите, можностите и 
интересите на студентите. Применета е дескриптивна анализа на добиените 
резултати од анкетните прашалници за студентите и универзитетските 
професори на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола кои се 
однесуваат на мотивацијата, однесувањето, потребите, очекувањата, академското 
постигнување на студентите и влијанието на ИКТ, социо-економските и 
политичките. Резултатите укажуваат на тоа дека денешните студенти имаат 
високи очекувања од универзитетските професори, повеќе сакаат практика од 
теорија, сакаат да биде вклучена ИКТ во наставата во поголем степен отколку 
што тоа реално е и голем процент од нив размислуваат да ја напуштат државата 
по дипломирањето. 

19. Андоновска-Трајковска, Д. (2018). Поетот помеѓу лирското Јас и зборот во 
времето кое има само минато: кон „Копнеж по времето“ од Панде Манојлов. 
Современост: списание за литература, култура и уметност, 74(68), Скопје: 
Современост, стр. 118-120. Трудот е литературна анализа и критика. 

20. Андоновска-Трајковска, Д. (2018). Оглед за никулецот – оксиморон на 
секојдневието: осврт кон „Никулци во утрините“ од Петко Шипинкаровски. 
Бранувања: меѓународна ревија за литература, култура и уметност. 8(17). 
Струга: Бран, стр. 14-15. Трудот е литературна анализа и критика. 

21. Andonovska-Trajkovska, D., Neshkovska, S., Bogdanoska Jovanovska, M. (2018). 
Some Key Considerations Regarding Today’s University Students. The Education at 
the Crossroads-Conditions,Challenges, Solutions and Perspectives: Conference 
Proceedings from the International Scientific Conference. Bitola: Macedonian Science 
Society–Bitola, Republic of Macedonia, pp. 88-96.  

22. Andonovska-Trajkovska, D. (May, 2018). A Quest for the Essence in the 
(Extra)Textual Structures of “In the Cocoon of the Century” by Vesna Mundishevska-
Veljanovska. PALIMPSEST: International Journal for Linguistic, Literary and 
Cultural Research. Vol 3, No. 5. Shtip: Goce Delcev University, Faculty of Philology, 
Stip,Republic of Macedonia. pp. 151-160. Овој труд претставува семиотичка 
анализа и интерпретација на поетската книга „Во кожурецот на векот“ од Весна 
Мундишевска-Велјановска, при што се осветлуваат некои значенски рамништа  
коишто се врзуваат за определена лирска песна, но и такви коишто се  
издигнуваат на ниво на апстрактно поимање на значењето на целото поетско  
сочинение како естетски знак.  Во вториот дел од трудот, направена е анализа на 
поетскиот код.  

23. Bogdanoska Jovanovska, M., Neshkovska, S.  Andonovska Trajkovska, D.,  Blazeska 
Tabakovska, N.,  KuzmanovskaTasetovikj, B. (2018). University Students’ Views on 
the Impact of Student Mobility on their Achievements and Future Prospects. 
Association of Slovenian Educationalists: Journal of Contemporary Educational 
Studies. Vol. 69 (135) No. 2/2018. pp. 132–143. ISSN 0038 0474. Овој научен труд е 
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објавен во референтно научно списание индексирано во: Emerging Sources 
Citation Index (Clarivate Analytics), Scopus (Elsevier, Amsterdam, Netherlands), 
ERIH PLUS (Norwegian Social Science Data Services), Education Research Complete 
(EBSCOhost, Ipswich, Massachusetts, United States), ProQuest Education Journals 
(ProQuest, Cambridge, United Kingdom), IBR (Internationale Bibliographie der 
Rezensionen Geistes- und Sozialwissenschaftlicher Literatur), IBZ (Internationale 
Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur). 
Трудот ги открива ефектите на студентската мобилност врз академско 
постигнување на студентите во Македонија и нивните компетенции за кариерен 
развој. Истражувањето покажува дека и покрај големите можности за студентска 
мобилност, студентите не ги искористуваат доволно тие можности, а како 
причини за тоа се наведуваат: недостаток на интерес, стравот од заминување во 
странство, недоволно познавање на странски јазици, недостаток на информации 
за придобивките што тие би ги имале од поминувањето еден семестар на 
странска високо-образовна институција итн. Резултатите од истражувањето 
покажале и дека студентите кои оствариле студентска мобилност имаат сосема 
поинакво гледиште на академското учење, кариерниот развој и на животот 
воопшто и тоа во позитивна насока во споредба со студентите кои не оставриле 
мобилност. 

24. Iliev, D. and Andonovka-Trajkovska, D. and Farizi, F. (2018). Action Research as 
Teaching Strategy for Individualization of Learning, Proceedings: 13 International 
Balkan Education and Science Congress, BES 2018, Trakya University Faculty of 
Education, Edirne (6-8 September 2018). pp. 470-474. Во трудот се истакнуваат 
различните можности за индивидуализација на учењето од страна на учениците 
со употреба на различни видови акциони истражувања. Текстот се состои од 
теориски основи на акционите истражувања, индивидуализацијата на учењето и 
стратегиите за учење и поучување, а потоа и емпириски дел во кои е објаснета 
употребената дескриптивна и квантитативна методологија на истражување 
базирана на техниките на испитување на ставовите на субјектите кои се дел од 
примерокот и на крај – презентација на резултатите добиени од истражувањето 
со кои се укажува на фактот дека со акционите истражувања се овозможува 
индивидуализација на учењето од страна на учениците.    

25. Andonovska-Trajkovska, D. and Iliev, D. (2018). Critical Literacy and University 
Students’ Approaches to Learning. Proceedings: 13 International Balkan Education 
and Science Congress, BES 2018, Trakya University Faculty of Education, Edirne (6-8 
september 2018). pp. 464-469. Трудот е објавен во меѓународна научна 
публикација и во него се објавени резултатите од научното истражување за 
испитување на развојот на критичката писменост на студентите и примената на 
различни пристапи за академско учење во зависност од нивните индивидуални и 
контекстуални карактеристики како што се: студиската и предметната програма, 
очекувањата на професорите, стиловите на учење, преференциите, мотивацијата, 
интересите итн. Се истакнува значајноста на поседувањето на способност за 
критичко преиспитување на текстовите за кои се знае дека се идеологизирани. 
Во заклучокот се истакнува дека студентите поседуваат компетенција  за 
кодирање, семантичка компетенција и делумно развиена прагматичка 
кометенција, но дека им недостасува критичката компетенција која е важна за 
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тие да се свесни за флуктуацијата на моќта во секојдневните контексти. Се 
додава и дека на студентите им недостасува способност  за компарирање и 
контрастирање на текстови, но и за заземање повеќе перспективи при анализата. 

26. Андоновска-Трајковска, Д. (2018). Метаморфоза на поетското Јас: кон 
поетската книга „Животен шепот“ од Ангела Филовска. Новаци: Пелагонски 
културно-научни средби, стр. 77-80. Текстот содржи критичка анализа на 
поетската книга на младата поетеса Ангела Филовска. 

27. Андоновска-Трајковска, Д. (2018). Лирската песна како естетски знак на 
детската душа. Нов круг: списание за книжевност за деца и млади. 1-2, Скопје: 
Феникс. стр. 140-152. Текстот се однесува на лирската песна за деца  како 
литературен жанр преку анализа на лириката за деца на Панде Манојлов. 

28. Андоновска-Трајковска, Д. (2019). Хронотопите во песната „Микеланџело“ од 
Борче Панов. Палимпсест: Меѓународно списание за лингвистика, книжевни и 
културолошки истражувања (PALMK).  Штип: Универзитет „Гоце Делчев“, 
Филолошки факултет, 4 (7): 123-135. ISSN 2545-3998. Трудот е објавен во 
референтно научно списание со меѓународн уредувачки одбор со членови од 17 
земји (С. Македонија, САД, Руска Федерација, Романија, Хрватска, Унгарија, 
Турција, Бугарија, Индија, Босна и Херцеговина, Словенија, Велика Британија, 
Србија, Франција, Италија, Швајцарија и Германија). Предмет на трудот е 
херменевтичко-естетска анализа на лирската песна „Микеланџело“ од Борче 
Панов (2014) која е во светло на теоријата на Хајдегер, Гадамер и Бахтин. 
Бидејќи песната е експлицитно и имплицитно поврзана со уметникот од 
ренесансата, Микеланџело, се идентификува таквото екстратекстуалното 
поврзување, односно се одоговара на прашањето како функционира јазикот во 
лирската песна од аспект на хронотопите за да се случи интерпретацијата, а тоа е 
од особена важност за осмислување на методичката интервенција. 

29. Cvetkova Dimov, B., Atanasoska, T. and Andonovska-Trajkovska, D. (2019). School 
Discipline and School Indiscipline. Education: Journal of Education Research. 1(1-2). 
Tetovo: Faculty of Pedagogy, University of Tetova. pp. 92-99. Трудот е објавен во 
научно списание со меѓународен уредувачки одбор составен од претставници од 
10 земји (Северна Македонија, Косово, Словенија, Турција, Хрватска, Албанија, 
Унгарија, Франција, Босна и Херцеговина и Италија). Во трудот се објавени 
резултатите од истражувањето на училишната дисциплина  на примерок од 70 
предметни наставници од основното образование од Битола, Прилеп и Охрид.    

УЧЕСТВО ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ: 
 учесник во проект на УНИЦЕФ:  Инклузивно образование, 2011-2014 
 Проект за поддршка на професионалното учење и професионалниот развој на 

наставниците и стручните соработници во воспитно-образовните институции во 
Република Македонија одобрен од страна на Министерството за образование и наука 
на Република Северна Македонија во улога на обучувач и креатор на работни 
материјали за учење (2018-денес) од Здружението за професионална едукација, 
професионален развој и демократија КОНТИНУУМ Битола. 

 Дел од менаџерскиот тим на КОСТ-акцијата (COST – European Cooperation in 
Science and Technology) Transnational Collaboration on Bullying, Migration and 
Integration at School Level (EU) со седиште во Брисел како претставник на Р. Северна 
Македонија во кој учествуваат 38 земји членки (Albania, Austria, Belgium, Bosnia and 
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Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 
Malta, the Republic of Moldova, Montenegro, The Netherlands, The Republic of North 
Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, 
Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom) и Израел како соработник – членка без 
право на одлучување и Африка како партнеркса земја со ограничени права (2019-
денес) 

 
5. Преглед на исполнетоста на посебните услови за избор во наставно-научни звања 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 
образование, кандидатката, вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, исто така ги 
исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, 
кандидатката исполнува вкупно 21 услови од дадените критериуми во Анекс 1. Условите 
коишто ги исполнува кандидатката, во табелите се означени со „X”. 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 

X 
 

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

 

 
 

X 
 

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

X 
 

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

X 
 

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

 
 

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

X 
 

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

X 
 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд X 
 Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 

монографија, практикум, збирка задачи и сл. 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок 
УСЛОВИ  

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници X 
 Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии X 
 Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно 

странска  високообразовна установа по различни основи 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

X 
 

 Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд X 
 Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска 

програма 
 

X 
 Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска 

прграма на прв, втор или трет циклус студии 
X 
 

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

 
X 

 

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

 
 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации  или 
институции 

X 
 

Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката 
научна област со која професионално се занимава 

 

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

 

                                                                  вкупно исполнети услови од прв критериум 8 



36 
 

 
 

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

 
 

                                                                 вкупно исполнети услови од втор критериум 7 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

УСЛОВИ  

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

 
 

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

 
X 

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

 
 

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

 
 

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

потребите на стопанските и нестопанските дејности 
 

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

избира 
 

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

решенија 
 

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

 
X 

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

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска  сопственост 

 

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

 

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

 
X 

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

 
 

                                                                   вкупно исполнети услови од трет критериум 6 

 
 
 

22 

                                       ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ     21 
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КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и податоците за 

резултатите од научно-истражувачката, наставната и стручно-применувачката дејност на 
кандидатката, рецензентската комисија ги донесе следниве констатации:  

Од анализата на доставената документација за научноистражувачката дејност на 
вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска, комисијата констатира дека таа има 
забележителен број научни трудови објавени во референтни меѓународни научни 
публикации, меѓу кои и во списанија со импакт фактор и индексирани во Web of Science, 
стручни трудови кои се објавени во домашни и странски списанија, а нејзините трудови се 
цитирани и од домашни и од странски автори во референтни научни публикации. Исто 
така, се констатира дека резултатите од научно-истражувачката работа ги објавувала пред 
научната јавност и на научни конференции и на тој начин придонесувала за развој и за 
ширење на научната мисла. Била и во организиациски и програмски одбори на научни 
конференции, но и како модератор на сесии. Андоновска-Трајковска има долго и 
позитивно искуство во наставната дејност на факултетот и ги поминала сите степени на 
избор во наставно-научни звања сѐ до звањето вонреден  професор и тоа во областа 50504 
Методика, а резултатите од студентската анкета кои се одлични покажуваат дека 
наставата ја реализирала на високо академско ниво, но со почитување на личноста на 
студентот и основните критериуми за остварување на квалитетна настава и вреднување на 
постигнувањата на студентите. Реализира настава и на втор и трет циклус и е акредитиран 
ментор на докторски студии. Покрај научно-истражувачките и наставно-образовните 
активности, кандидатката д-р Даниела Андоновска-Трајковска учествува и во 
перманентното образование на наставниците и воспитувачите како обучувач за развој на 
нивните професионални и стручни компетенции во согласност со современите тенденции 
во воспитанието и образованието, но и како книжевник.  

Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во извештајот, а имајќи ја 
предвид претходно презентираната содржина, рецензентската комисија заклучи дека 
кандидатката вонр. проф. д-р Даниела Андоновска-Трајковска ги исполнува општите 
услови за избор во наставно-научни звања пропишани со Законот за високото образование 
за избор за наставник во звање редовен професор, како и посебните услови што ги 
предвидува Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставностручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола. Според тоа, Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да ја избере д-р Даниела Андоновска-
Трајковска за наставник во звање редовен професор од областа 50504 Методика. 
24.12.2019 

Рецензентска комисија: 
1. д-р Јордан Стојаноски, редовен професор во пензија, с.р 

 
 

2. д-р Блаже Китанов,  редовен професор,   
Факултет за образовни науки – Штип, с.р 

 
 

3. д-р Снежана Јованова-Митковска, редовен професор,   
Факултет за образовни науки – Штип, с.р 
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ЗВАЊА ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 64000 –  МАКЕДОНИСТИКА, 64010 ‒ ОПШТА 
ЛИНГВИСТИКА И 64029 – ДРУГО НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

 
 
Врз основа на член 110 и член 173 став 3 од Законот за високото образование и 

начлен 29 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, како и врз основа на Одлуката бр. 02-490/11 од 17.12.2019 г. 
донесена од Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во Битола, формирана е 
Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области 64000 – македонистика, 64010 – општа лингвистика и 64029 – друго, во 
следниов состав:  

 
1. проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор, Филолошки факултет – Скопје, 

Универзитет„Св. Кирил и Методиј “ – Скопје  
2. проф. д-р Димитар Пандев, редовен професор, Филолошки факултет – Скопје, 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
3. проф. д-р Искра Пановска-Димкова, редовен професор, Филолошки факултет – 

Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 
 
Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование и на чл. 31 и чл. 

32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, по разгледувањето на пристигнатите материјали, 
Рецензентската комисија го поднесува следниов 

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

На објавениот конкурс во весникот „Вечер“ и „Лајме“ од 30.11.2019 г. се пријави 
само еден кандидат, д-р Виолета Јанушева, вонреден професор. 

 
1. Биографски податоци за кандидатката, д-р Виолета Јанушева 
Кандидатката, д-р Виолета Јанушева, е родена во Битола, во 1968 г. Дипломира 

настудиската програмаМакедонски јазик (еднопредметна насока) во 1991 г. на 
Филолошкиот факултет „Б. Конески“ во Скопје, на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ 
– Скопје,  со просечна оценка 8,35 и се стекна со називот наставник по Македонски јазик. 
Во учебната 1995/1996 г. запишува доквалификација и ги положува испитите од вториот 
главен предмет под „Б“, по македонска книжевност и јужнословенски книжевности, со 
просечна оценка 8,4 на Филолошкиот факултет „Б. Конески“, на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“– Скопје. Во 2004 г., откако ги положи сите предмети предвидени со 
Програмата со просечна оценка 10,00, на Филолшкиот факултет „Б. Конески“ при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ‒ Скопје, го одбрани магистерскиот труд на 
темаПроширување на валентноста на непрефиксираните едноаргументски глаголски 
предикати во македонскиот јазик, во говорот на Битола и Битолско, под менторство на 
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проф. д-р Љ. Спасов, и се стекна со научен степенмагистер на филолошки науки. Во 2009 
г., исто така, под менторство на проф. д-р Љ. Спасов, на Филолошкиот факултет „Б. 
Конески“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје ја одбрани докторската 
дисертацијаМултипликативната видска конфигурација во македонскиот јазик и се стекна 
со научен степен доктор на филолошки науки. 

Наставно-образовната дејност кандидатката ја започнува во 1992 г.како професор 
по Македонски јазик и литература во СОЗУ „Кузман Шапкарев“ во Битолакаде што 
работи сè до 2008 г. Во 2005 г. е ангажирана како асистент по Македонски јазик на 
Педагошкиот факултет во Битола, во дополнителен работен однос, а од 2008 г. е во 
редовен работен однос на Педагошкиот факултет во Битола.  

 
2. Резултати и искуства во наставната дејност и подготовка на наставен и 

научноистражувачки подмладок 
По докторирањето во 2009 г., во јуни 2010 г. д-р Виолета Јанушева е избрана во 

звањето доцентво областа Општа лингвистика (Одлука бр. 02-466 од 25.6.2010 г.), а во 
јуни 2015 г. во звањето вонреден професор во областите Македонистика и Општа 
лингвистика на Педагошкиот факултет во Битола (Одлука бр. 02-126/8 од 6.3.2015 г.). 

Континуирано е ангажирана во реализација на наставата на Педагошкиот факултет 
– Битола, на студиите за прв, втор и трет циклус, на следниве 
студискипрограми:Двопредметни студиски програми по македонски и странски јазик 
(Mакедонски и англиски јазик, Македонски и германски јазик, Македонски и француски 
јазик);Еднопредметни студиски програми (Македонски јазик и книжевност, Англиски 
јазик и книжевност и Германски јазик и книжевност);Учители;Воспитувачи;Социјална и 
рехабилитациска педагогија; Преведување од македонски на англиски и од англиски на 
македонски јазик. 

На првиот циклус студии реализира настава по предметите: Современ македонски 
јазик – фонетика и фонологија, Современ македонски јазик – морфологија, Правопис и 
правоговор на македонскиот јазик, Современ македонски јазик – синтакса, Современ 
македонски јазик – лексикологија и фразеологија, Лингвостилистика, Оценување на 
учениците (заедно со проф. д-р Јове Д. Талевски), Современ македонски јазик – 
зборообразување, Дијалектологија, Современ македонски јазик, Современ македонски 
јазик 1 и 2, Социолингвистика иПрактична настава1, 3, 5 и 7. Од академската 2018/2019 
г. реализира настава по предметитеАкадемско пишување 1 и Академско пишување 2, кои за 
првпат се воведуваат во студиските програми за прв циклус:Англиски јазик и книжевност 
и Македонски јазик и книжевност. Од академската 2019/2020 г. реализира настава по 
предметите Терминологија 1 и Терминологија 2, кои, исто така, за првпат се воведуваат во 
студиската програма Преведување од македонски на англиски и од англиски на 
македонски јазик. 

  На вториот циклус студии реализира настава по предметите: Лингвистички основи 
на наставата по македонски јазик, Академско пишување и Докимологија (заедно со проф. 
д-р Јове Д. Талевски). Од академската 2018/2019 г. реализира настава по предметот 
Семантички категории, кој за првпат се воведува во студиските програми за втор циклус: 
Македонски јазик и книжевност и Англиски јазик и книжевност. 

На трет циклус студии реализира настава по предметите: Современи лингвистички 
теории, Билингвизам и Евалуација на наставата, наставниот процес и образовните 
установи (заедно со проф. д-р Јове Д. Талевски). 
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Во рамките на Програмата за усовршување во областа на јазикот на Педагошкиот 
факултет, учествува во реализација на наставата по македонски јазик за странции е 
раководител на Курсевите за изучување на македонскиот јазик како странски јазик, во 
согласност со Заедничката европска референтна рамка на јазиците.  

Кандидатката, д-р Виолета Јанушева,има огромен придонес во стручното и 
научното оспособување на голем број дипломци, магистранди и докторанди. Досега е 
ментор во  Комисијата за одбрана на дипломски работи на вкупно 60 студенти, од кои на 
20 студенти во последните пет години. Исто така, таа е член во Комисијата за одбрана на 
дипломски работи на 30 студенти, од кои на 10 студенти во последните пет години.  

Член е на Комисијата за оцена и одбрана на18 магистерски трудови  (ментор е  на 
шест студенти).  

Член е на Комисијата за оцена и одбрана на 9 докторски дисертации (ментор е на 
двајца студенти). 

Претседател е на Рецензентската комисија за избор на 1 наставник во насловно 
звање во наставно-научните области: македонистика и друго на Педагошкиот факултет 
при Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола и за избор на 1 соработник во звање 
асистент за наставно-научната област македонистика и морфологија на Филолошкиот 
факултет при универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. 

Член е на Рецензентската комисија за избор на 1 наставник во наставно-научни 
звања во областа англистика; на 1 наставник во областа англистика  и учење на странски 
јазик; на 1 виш лектор во областа учење на странски јазици (англиски) и преведување; на 
1 наставник во насловно звање во областите  историја на јужнословенските книжевности 
идруго на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Кандидатката е член во Комисијата за проверка на лингвистичките способности на 
кандидатите  и во Комисијата за  претходно оценување на психфизичките способности на 
кандидатите кои се запишуваат на прв циклус студии на Факултетот. Кандидатката, исто 
така,е член и во Комисијата за прием на студенти што се запишуваат на втор циклус 
студии. Кандидатката е член на Комисијата за изработка на елаборати за акредитација и 
реакредитација на студиските програми Англиски јазик и книжевност и Македонски јазик 
и книжевност за прв, како и на студиските програми Настава по јазик (Македонски јазик и 
книжевност и Англиски јазик и книжевност и Македонски јазик и Англиски јазик) на втор 
и  на трет циклус студии. 

Во 2016 г., од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование  е 
акредитирана за ментор на втор и трет циклус студии. 

Потврда за успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејности за 
квалитетот на кандидатката претставува и позитивната оценка од самоевалуацијата во 
последните пет години. 

Кандидатката активно се служи со англискиот јазик, а има и солидни познавања од 
српскиот, рускиот, бугарскиот и словенечкиот јазик. Кандидатката има и солидни 
компјутерски вештини, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), а има и комуникациски 
вештини, вештини за решавање проблеми, способност за работа во тим и сл. 

 
2.1 Научноистражувачка дејност 
Во периодот од 2010 г. до 2020 г. кандидатката има учествувано на повеќе 

меѓународни конференции и научни симпозиуми во земјата и во странство, кои имаат 
меѓународен уредувачки одбор, а се јавува и како автор и коавтор на повеќе рецензирани 
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оригинални научни и стручни трудови објавени во домашни и меѓународни научни 
списанија и во референтни  домашни и меѓународни публикации. До изборот во доцент 
(2010 г.), кандидатката има објавено 14 научни и стручни трудови, а до изборот во 
вонреден професор (2015 г.) вкупно 33 научни и стручни трудови. Во периодот од 2015 г. 
до 2019 г., канидатката има објавено 55 оригинални научни и стручни трудови, што значи 
дека кандидатката (како автор или коавтор) од почетокот на својата научноистражувачка 
дејност досега има објавено вкупно 102 оригинални научни и стручни трудови, од кои 3 
универзитетски учебници за наставните предмети од областите за кои е избрана.7 (седум) 
од трудовите се објавени во публикации индексирани во Ebsco, а 3 трудови во публикации 
индексирани во Web of Science – Emerging Sources Citation Index). Во процес на печатење 
се уште седум трудови. Трудовите на кандидатката се јавно објавени на Гугл Сколар 
(Google Scholar), Рисрч гејт (Research Gate) и на универзитетскиот репозиториум епринтс 
(ePrints) и се цитирани од поголем број домашни и/или странски автори. Според Гугл 
сколар, трудовите на кандидатката се цитирани 56 пати, од кои 40 пати во последните пет 
години. Според Рисрч гејт, трудовите на кандидатката се цитирани 40 пати, од кои 19 пати 
во последните пет години. 

Во октомври 2018 г.,во рамките на Програмата „Еразмус +“ реализира студиски 
престојна Факултетот за образование и социјална работа во Ваљадолид во Шпанија каде 
што се стекнува со искуство за работа со ученици од маргинализрани групи и со искуство 
за примена на техниката CLIL (Conten and language integrаted leaning). 

 
https://www.researchgate.net/profile/Violeta_Janusheva/research, 
https://scholar.google.com/citations?user=n0uImjkAAAAJ&hl=en, 
http://eprints.uklo.edu.mk/. 
 
2.2. Публикувани рецензирани оригинални научни и стручни трудови во 
периодот 2015 – 2020објавени во домашни и меѓународни научни списанија и 
во референтни домашни и меѓународни публикации од изборот во вонреден до 
денес 

 
1. Kostadinovska, B., Janusheva, V.,  Pejčinovska, M. „Pop Culture – A toll for improving the 
communicative competence of the students“. International Journal of Science and Research v.4, 
3, 2015, 1860–1863. Во овој стручен труд се покажува придонесот на поп-културата 
заподобрување на комуникативните способности на студентите.  
 
2. Janusheva, V., Pejčinovska, M., Kostadinovska, B. „The role of educational television 
programs for the proper acquisition of the Macedonian language with elementary school 
children“. International Journal of Science and Researchv. 4, 2015, 1856–1859. Овој стручен 
труд ја нагласува улогата што ја имаат телевизиските емисииза правилното усвојување на 
македонскиот јазик од учениците во основното образование. 
 
3. Janusheva, V., Shashko, A. „Use of idiomatic expressions from the conversational style in the 
journalistic sub-style of the standard Macedonian language“.Teacherv. 8, 2015, 87–90. Трудот е 
рецензиран како прегледен научен труд. Во него се покажуваат фразеолошки изрази што 
од разговорниот функционален стил навлегуваат во новинарскиот потстил на 
македонскиот јазик.  
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4. Janusheva, V., Jurukovska, J. „Conceptual formulation of neologisms in various dictionaries 
and primary school Macedonian language course textbooks“. Journal of Language and 
Linguistic Studiesv. 11, 2, 2015, 99–116. Ова е оригинален научен труд во кој за првпат во 
македонската лингвистика се анализира поимот неологизам и се нагласуваат временскиот 
фактор и присуството на зборот во речникот на еден јазик како важни критериуми во 
определувањето на тоа дали е еден збор неологизам или не. 
 
5. Janusheva, V.„Communication as content in the gymnasium and vocational education in the 
Republic of Macedonia“.Teacherv. 9, 2015, 40–47. Трудот е рецензиран како прегледен 
научен труд и покажува дека соджините од областакомуникација се недоволно застапени 
во гимназиското и средното стручно образование на учениците. 
 
6. Janusheva, V.„Substitution of international words with domestic words in Macedonian 
standard language“.Horizonsv. 17, 2015, 209–218. Трудот е рецензиран како оригинален 
научен труд. Во него, врз примери од јазичната практика, се покажува дека и покрај 
препораките, во сите ситуации не постои можност за замена на меѓународните со 
домашни зборови, како резултат, првенствено, на тоа што низа меѓународни зборови 
имаат поширока семантика од домашните еквиваленти.  
 
7. Јанушева, В., Јуруковска, Ј. „Големата (малата буква) во пишаната практика на 
стандардниот македонски јазик (поими од областа на образованието)“. Филолошки студии 
2, 2015,267–282.Овој труд е рецензиран како прегледен научен труд. Во него се 
покажуваат одредени дилеми во употребата на голема (мала) буква во пишаната 
практика,првенствено, на поими што се однесуваат на образованието и се нудат решенија 
за нив. 
 
8. Janusheva, V., Kostadinovska-Stojchevska, B.„Techniques for effective and successful 
teacher – parent communication“.Teacherv. 10, 2015, 94–99.Трудот е рецензиран како 
стручен труд. Во него се претставуваат техникиза успешна комуникација меѓу 
наставниците и родителите.  
 
9. Јанушева,В. – Janusheva, V.„Лексичките иновации во прозата на Малески и нивниот 
статус во стандардниот македонски јазик“. Mundo Eslavo 14, 2015, 131–142. Овој труд е 
оригинален научен труд. Во него се разгледуваат лексичките иновации во прозата на 
Малески и се покажува статусот што го имаат тие денес во македонскиот стандарден 
јазик. 

10. Јове Д. Талевски, Јанушева, В. Аспекти на оценувањето. Битола: Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Педагошки факултет, 2015. „Аспекти на оценувањето“ е рецензиран 
како високошколски основен учебник по предметите Оценување на учениците и 
Докимологија. Во него се претставуваат основните докимолошки поими, сличностите и 
разликите меѓу нив, како и предностите и слабостите на техниките и стратегиите за 
оценување на постигањата на учениците. 

11. Kostadinovska, B., Janusheva, V. „Forms for Addressing in the Macedonian and English 
Language – Trends in the Television Shows“. International Journal of Science and Researchv. 
52, 2016,463–469. Во овој стручен труд се покажува дека во телевизиските емисии на 
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македонски јазик вокативните форми се сè помалку присутни во обраќањето меѓу 
соговорниците. Во однос, пак, на англискиот јазик се забележува дека е тешко да се 
согледа дали е обраќањето поврзано со дистанцираност или блискост поради употребата 
на истата заменска форма и за второ лице еднина и за второ лице множина. 
 
12. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Kostadinovska, B. „The motivational function of the 
grade“. The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED)v. 6, 2,2016, 124–129. 
Овој стручен труд се задржува на анализата на влијанието на оценката врз мотивацијата 
на учениците и покажува дека добиената оценка, во мала, мера, влијае врз мотивацијата на 
учениците. 
 
13. Janusheva, V.„Turkish loanwords in the conversational style of the modern Macedonian 
language“.Teacher v. 11, 2016, 31–36. Трудот е рецензиран како оригинален научен труд. 
Во него се покажува дека во разговорниот функционален стил на македонскиот јазик, 
одредени турски заемки или не се познаваат од зборувачите или добиваат сосема нова 
семантика, па дури и се заменуваат со актуелни англиски зборови. 
 
14. Janusheva, V., Jurukovska, J. „The Relevance of the Difference between Punctuation and 
Orthographic Marks in Teaching the Macedonian Language in Primary Education“. 
International Journal of Language Academy v. 4, 2,2016, 233–246.Трудот е оригинален 
научен труд. Во него се укажува на погрешниот третман на интерпункциските и 
правописните знаци во наставните програми и учебниците по Македонски јазик и се 
нагласува важноста од нивното диференцирање за подобрување на компетенциите на 
студентите во пишаната практика. 
 
15. Janusheva, V., Pejchinovska, M. „The role of the five paragraph essay in promoting the 
students’ written expression in the Republic of Macedonia“.Teacher v. 12, 2016, 112–119. 
Трудот е рецензиран како оригинален научен труд. Во него се претставува структурата на 
петпараграфскиот есеј и се нагласува неговата улога како основен модел за подобрување 
на вештините на студентите за пишување есеј.  
 
16. Јанушева, В.„Синтаксичката анализа на сложената реченица во новинарскиот потстил 
на македонскиот стандарден јазик“. Филолошки студии2, 2016, 174–187. Трудот е 
рецензиран какопрегледен научен труд. Во него се покажува дека од гледна на Синтаксата 
на Ѓуркова, анализата на речениците што се употребуваат во новинарскиот потстил на 
македонскиот јазик не може да се спроведе докрај.  
 
17. Јанушева,В., Димовска, А.„Standard Macedonian language used in television 
advertisements“.Езиков свят – Orbis Linguarum 14, 2, 2016, 45–52. Овој стручен труд ги 
покажува карактеристиките на стандардниот македонски јазик во телевизиските реклами. 
Истовремено, тој покажува дека зборувачите на македонскиот јазик претпочитаат во 
рекламите да се употребува македонскиот стандарден јазик. 
 
18. Janusheva, V. „The use of po[after] and posle [afterwards] in the newspaper syb-style of the 
Macedonian standard language“. Horizonsv. 19, 2016,275–286. Трудот е оригинален  научен 
труд и покажува дека овие две единици често неоправдано се заменуваат една со друга, 
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употребувајќи се како синоними, што е резултат, првенствено, на непознавањето на 
нивното значење.  
 
19. Јанушева, В.„Анализа на објаснувањата за поимот жаргон во македонскиот 
стандарден јазик“. Македонски јазик LVII, 2016, 415–425. Трудот е рецензиран како 
оригинален научен труд. Во него се анализираат објаснувањата на поимот жаргон во 
македонската лингвистика, се покажуваат дилемите што произлегуваат од нив, се 
расветлува вистинската природа на жаргонските единици и се наведуваат лексеми што се 
карактеристични за жаргонот на рибарите во Битолско.  
 
20. Janusheva, V., Lozanovska, N. „Riddles in the Macedonian language educational process, in 
the first cycle of the nine-year elementary education in the Republic of Macedonia“. Journal of 
Elementary Education v. 26, 2, 2016, 15–27. Трудот е оригинален научен труд. Во него се 
претставува улогата што ја имаат гатанките за учениците во основното образование во РМ 
и се покажува дека и во наставните програми и во учебниците по Македонски јазик, ним 
не им е посветено доволно внимание.  
 
21. Janusheva, V., Jurukovska, J.„The modern Macedonian language – problems in the teaching 
practice (accentual units and clitic expression)“. Proceedings of the International conference 
“Education across Borders”. Bitola: University “St. Kliment Ohridski”, Faculty ofEducationv. 
1,2016,188–97. Овој труд е, исто така, оригинален научен труд. Во него се укажува на 
најновите промени во Правописот на македонскиот јазик во однос на бележењето на 
акцентот и одделувањето на акцентските целости и клитичките изрази што тешко се 
имплементира во практиката зашто сè уште се употребуваат учебници во кои оваа 
проблематика се третира на поинаков начин. Исто така, во трудот се покажуваат одредени 
дилеми во однос на толкувањето на зборови што влегуваат во составот на акцентските 
целости или на клитичките изрази (помошниот глагол сум, прашалната партикула дали и 
сл.), што резултираат со проблеми во наставната практика. 
 
22. Janusheva, V., Jurukovska, J.„Formative Assessment in Teaching the Macedonian 
Language (Primary Education in Republic of Macedonia)“. International Journal of 
AssessmentTools in Education 4, 1, 2017, 54–78. Во овој стручен труд се прави анализа на 
наставнитепрограми, на наставните содржини и на вежбите во учебниците по Македонски 
јазик во основното образованиеод гледна точка на нивната погодност за формативно 
оценување, како и анализа на ставовите на нaставниците и учениците во однос на 
различни аспекти од формативното оценување.  
 
23. Janusheva, V., Jurukovska, J.„The orthography of the compound nouns in the Macedonian 
language – implications in teaching orthography“. European Journal of Foreign Language 
Teachingv. 2, 1, 2017, 1–21. Овој труд е оригинален научен труд во кој се покажува 
декаобјаснувањата за правописот на сложените именки отвораат дилеми што може да 
доведат до двојна интерпретација, особено во наставата по правопис на македонскиот 
јазик, што, од своја страна, влијае на правописните компетенции и на наставникот по 
Македонски јазик и литература и на учениците.  
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24.  Janusheva, V., Jurukovska, J. Phraseological expression in the Macedonian and the English 
language (comparative insights). International Journal of Language Academy, v. 5, 1, 2017, 
410–425.Трудот е оригинален научен труд во кој се разгледуваат ФИ што се употребуваат 
во новинарскиот потстил на македонскиот јазик од семантички и структурен аспект и се 
покажуваат сличностите и разликите во однос на нивните англиски еквиваленти. 
Истовремено, се испитуваат и проблемите при нивното преведување. 
 
25. Janusheva, V., Pejčinovska, M., Talevski, D., J. „The external assessment in the Republic of 
Macedonia – does it justify its existence“? International Journal „Teacher“v. 13, 2017, 74–
82.Трудот е рецензиран како оригинален научен труд. Во него се покажуваат негативните 
мислења и ставови на наставниците, учениците, родителите и експертите од областа во 
однос на екстерното оценување и се апелира на преиспитување на постоењето на овој 
концепт. 
 
26. Јанушева, В. „Правилната употреба на наводниците – услов за стабилноста на 
стандарднојазичната норма“.Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и 
културолошки истражувања „Палимпсест“II, 3, 2017, 15–28. Овој труд е рецензиран 
како оригинален научен труд.Во него се разгледуваат голем број недоследности и 
погрешни примери за употребата на наводниците. Имајќи предвид дека квалитетот на 
материјалот од кој учатучениците е предуслов за усвојување на правописната норма, а тоа, 
пак, влијае врз одржувањето на стабилноста на стандарднојазичната норма, во трудот се 
укажува на итната потреба од ревизија на наставните програми и учебниците и од 
дополнување на Правописот со нови правила за употребата на наводниците во согласност 
со потребите на секојдневната јазична практика. 
 
27. Janusheva, V., Jurukovska, J. „The orthography of the hyphenated compound nouns in the 
standard Macedonian language and the journalistic sub-style“. European Journal of Foreign 
Language Teachingv. 2, 3, 2017, 1–16. Ова е оригинален научен труд во кој се 
претставуваат дилемите и различните толкувања на правилата за полуслеаното пишување 
на именките и се потенцира потребата од почеста модификација и промена на постојните 
правописни правила, како и од почеста појава на нови изданија на Правописот.  
 
28. Janusheva, V.  The use of the colon in the students’ written expression in the Republic of 
Macedonia.  International Journal ,,Teacher“v. 13, 2017,  74–82. Во овој стручен труд се 
испитува употребата на правописниот и интерпункцискиот знак две точки во наставните 
програми и  учебниците по Македонски јазик/Македонски јазик и литература, како и во 
пишаните изведби на студентите. Истражувањето покажува дека постои потреба од 
ревизија на постојните наставни програми и учебници по Македонски јазик/Македонски 
јазик и литература, како и потреба од актуализација на правилната употреба на двете 
точки меѓу студентите со цел да се подобри нивната пишана практика во согласност со 
стандарднојазичната норма. 
 
29. Janusheva, V., Jurukovska, J. (2017). The orthography of the dash in the Macedonian 
standard language and the journalistic sub-style. International Journal of Language Academy  v. 
5, 6, 2017, 331–342. Трудот е оригинален научен труд. Во него се споредуваат неколку 
основни правила за употребата на цртата во двете изданија од Правописот (1998 и 
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2015/2017) и се покажува неправилната употреба на цртата во текстовите од новинарскиот 
потстил, како резултат на различното толкување на одредени правила, но и на 
непочитувањето на нормата од зборувачите на македонскиот стандарден јазик.  
 
30. Јанушева, В.Стандарден македонски јазик. Битола: Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Педагошки факултет, 2017. Овој текст е рецензиран како основен 
високошколски учебник за потребите на студентите на сите студиски групи на 
Педагошкиот факултет за предметот Македонски јазик. Со него може да се служат и 
студенти од сите други универзитети во РСМ, како и сите заинтересирани за прашања од 
областа на јазикот.  
 
31. Јанушева, В., Костадиновска-Стојчевска, Б. Академско пишување 1.Битола: 
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет, 2017. Текстот е рецензиран 
како основен учебник за потребите на студентите на Педагошки факултет за предметот 
Академско пишување 1. Со него може да се служат и сите други, заинтересирани да го 
подобрат својот пишан израз, особено наставниците во завршната година од средното 
образование кои треба да ги научат учениците да напишат есеј, што е, пак, едно од 
основните барања за полагање на предметот Македонски јазик и литература на државната 
матура. 
 
32. Јанушева, В. „Прирокот во Наставната програма и во учебниците по Македонски 
јазик во основното и средното образование во РМ“. ,,Филолошки студии“2, 2017, 180–195. 
Трудот е рецензиран како стручен труд. Во него се покажува дека недоволните 
компетенции на студентите да го определат прирокот во реченицата се должат, 
првенствено, на наставните програми и содржини во кои видовите прирок се воведуваат 
премногу доцна, дури во трета година од средното (стручно и гимназиско) образование. 
Тоа, пак, се одразува на способноста на студентите да направат правилна синтаксичка 
анализа на реченицата.  
 
33. Јанушева, В. „Избор и формулација на темата во петпараграфскиот есеј и квалитетот 
на писменото изразување на студентите во РМ“. Меѓународно списание за лингвистички, 
книжевни и културолошки истражувања „Палимпсест“II,4, 2017, 199–209.  Овој труд е 
рецензиран како оригинален научен труд.  

Во него се понудува модел за тоа како да се избере и да се формулира темата во 
петпараграфскиот есеј, што ќе придонесе за квалитетот на есејот. 
 
34. Јанушева,В.„Асиндетонските реченици низ функционалните стилови на 
македонскиот стандарден јазик“. Mundo Eslavo 16, 2017, 395–407. Трудот е оригинален 
научен труд, објавен во списание индексирано во ESCI (Web of Science).Во него се 
потврдува дека синтаксичката  синонимија  има  ограничувања  на семантички план и се 
укажува на потребата, врз основа на односот меѓу дел-речениците,што ќе се констатира 
како најверојатен, асиндетонските реченици да се воведат како подгрупасложени 
реченици во постојните типови сложени реченици.  
 
35. Janusheva, V. „The ground shakes; the tourists leave the city: a Critical Discourse Analysis 
of Five News Reports on an Earthquake in Macedonia“. In REAL Studies, J. Schmied, I. V. 
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Bloom (editors): Working with Media Texts: Deconstructing and Constructing Crises in 
Europe.Göttingen: Cuvillier Verlag,v. 12, 2018, 78–86. Овој труд е оригинален научен труд и 
дел од монографијата „REAL Studies“. Во него за прв пат се применува критичката 
анализа на дискурсот на Феркло (Fairclough, 1995) и се покажуваат начините на кои 
соопштувањето може да доведе до дисторзија на перцепцијата на читателите во однос на 
актуелните случувања. Во трудот се земаат предвид лексичките особености и 
аргументативните структури, како и социјалните фактори што го детерминираат нивниот 
избор. 
 
36. Janusheva, V., Pejčinovska, M., Talevski, Dimitrija, J., Merkovska, M. (2018). „Homework 
in function of formative assessment of students’ achievements in teaching the Macedonian 
language in the Republic of Macedonia“. International Journal of Research Studies in 
Educationv. 7, 1,2018, 29–39. Овој труд е, исто така, оригинален научен труд. Во него се 
покажува дека наставните програми и учебниците по Македонски јазик во недоволна мера 
ја нагласуваат улогата на домашната задача, дека домашната задача не предизвикува 
интерес кај учениците и дека видот на домашната работа не придонесува да се развијат 
повисоките мисловни процеси на учениците. 
 
37. Janusheva, V. „The pronunciation in the formal spoken practice of the modern Macedonian 
language“. European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies v. 2, 1, 2018, 36–
46.Во овој стручен труд се испитува формалната говорна практика на македонскиот 
стандарден јазик во однос на правилното изговарање на зборовите, акцентските целости и 
клитичките изрази и се покажува дека сè уште постојат отстапувања од нормата. 
 
38. Janusheva, V. The orthography of the compound adjectives (without hyphen) in the modern 
Macedonian language. Orbis Linguarum v. 16, 1, 2018, 74–85. Во овој оригинален труд се 
покажуваат големиот број погрешни реализации во однос на слеаното пишување на 
сложените придавки во македонскиот јазик, кои се, првенствено, резултат на малиот број 
правила за нивниот правопис во наставните програми и во учебниците по Македонски 
јазик, на непрецизноста на некои од овие правила, како и на непочитувањето на 
правописната норма од зборувачите на македонскиот јазик.  
 
39. Janusheva, V., Neshkovska, S.  „Semantic formulas for expressing condolences in the 
Macedonian Language: An intercultural study“. European Journal of Literature, Language and 
Linguistics Studiesv. 2, 2, 2018, 85–102. Трудот е оригинален научен труд и во него за 
првпат се разгледуваат говорните чинови за изразување сочувство во македонскиот јазик. 
Истражувањето покажува дека во македонскиот јазик и македонската култура, како и во 
другите јазици, постојат примарни и секундарни семантички формули за изразување 
сочувство, од кои некои се слични со оние што се употребуваат во западната, а други до 
оние што се употребуваат во исламската култура. Во трудот се покажува дека 
формалноста на контекстот и социјалниот статус на интерлокуторите влијае врз изборот 
на семантичките формули за изразување сочувство. 
 
40. Јанушева, В. „Истиот/а/о/е/ во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден 
јазик“.Меѓународно списание за лингвистички, книжевни и културолошки истражувања 
„Палимпсест“3, 5, 2018, 19–29. Овој труд е рецензиран како оригинален научен труд. 
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Во него се потврдува погрешната самостојна употреба на истиот/а/о/е и се 
покажува дека кај оваа лексичка единица се развиваат ново значење и нова употреба, што 
се спротивни на духот на стандарднојазичната норма.  
 
41. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Talevski, D. J. (2018). „Students’ survey for assessing the 
HE teachers’ work – advantages and disadvantages“. Educaçãov. 43, 3, 2018, 369–391. Трудот 
е оригинален научен труд, објавен во списание индексирано во ESCI (Web of Science). Во 
него се претставуваат предностите и недостатоците на студентската анкета за евалуација 
на работата на наставниците што претставува еден важен елемент при унапредувањето на 
наставниците во повисоко звање. Покрај предностите оваа анкета има бројни недостатоци 
што треба да се земат предвид бидејќи тие влијаат на објективноста и валидноста на 
оценката што им се дава на наставниците во високото образование, а тоа, пак, бара итна 
ревизија на прашањата во анкетата. 
 
42. Јанушева, В. „Кон дефинирањето на паронимите во македонскиот стандарден јазик“. 
Зборник од Меѓународна научна конференција „Минатото на јазичниот свет – денес и 
утре“, Скопје: Институт за македонски јазик „К. Мисирков“, 2018, 101–119. Трудот е 
оригинален научен труд. Во него критички се преиспитуваат објаснувањето и примерите 
дадени за паронимите во различни извори,се расветлува вистинската природа на 
паронимите што се поврзува со зборообразувањето и како разликувачки фактор се 
наведува степенот на паронимност. Врз основа на тој степен, се предлага нова 
класификација на паронимите,и тоа: целосни, делумни и квазипароними. На тој начин, се 
надградува постојното објаснување за паронимите, се прецизираат примерите и се 
придонесува за подобрување на јазичната компетенција на зборувачите.  
 
43. Janusheva, V. „The differentiation of the topic and thesis in the five-paragraph essay – 
requirement for the quality of the students’ written expression“. International Journal of 
Education „Teacher“v. 15, 1, 2018, 28–34. Трудот е рецензиран како оригинален научен 
труд. Во него се покажува дека со цел да се подобри пишаниот израз на студентите, 
неопходно е наставниците да поучуваат за разликата меѓу темата и тезата, а на тој начин 
ќе се зголеми квалитетот на нивнотописмено изразување.  
 
44. Јанушева, В. Терминологизација, ретерминологизација и детерминологизација во 
македонскиот стандарден јазик. ,,Филолошки студии“1, 2018, 1–16.Трудот е рецензиран 
како оригинален научен труд. Во овој труд се покажуваат процесите терминологизација, 
ретерминологизација и детерминологизација во македонскиот стандарден јазик. 
Истражувањето ги покажува семантичките и граматичките потенцијали на анализираните 
лексички единици што се јавуваат како резултат на веќе споменатите процеси. 
 
45. Janusheva, V., Bosilkovska, S., Jurukovska, J. „Comparative analysis of the phraseological 
expressions in the Macedonian and the English language (without verb in their structure)“. 
European Journal of Literature, Language and Linguistic Studies v. 2, 4, 2018, 134–146.Во овој 
оригинален труд се покажува дека во однос на ФИ без глагол во својот состав, 
меѓумакедонскиот и англискиот јазик постојат голем број сличности иако овие два јазици 
припаѓаат на различна подгрупа од индоевропското јазично семејство. Овие сличности се 
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забележуваат не само во изборот на лексичките единици туку и во граматичката 
структура, па, според тоа, постојат целосно или делумно еквивалентни ФИ.  
 
46. Јанушева, В. „Правописна норма македонског језика у образовном контексту“. 
Зборник радова са научног скупа „Језик, култура, образовање“.Ужице: Педагошки  
факултет, 2018, 115–124. Трудот е рецензиран како оригинален научен труд. Во него се 
испитуваат неколку правописни правила за интерпункцискиот и правописниот знак 
загради во однос на нивната примена и се покажува елаборацијата и имплементацијата на 
овој знак во наставните програми и учебниците по Македонски јазик. Истражувањето 
покажува дека на овој знак не му се посветува доволно внимание, што има негативни 
педагошки импликации и влијае на правописните компетенции на учениците.   
 
47. Janusheva, V., Ivanovska, A, Bosilkovska, S. „The orthography of the compound nouns in 
the Macedonian and the English language“. International Journal of Education „Teacher“ v. 16, 
1, 2018, 18–26. Трудот е рецензиран како оригинален научен труд. Истражувањето 
покажува дека постојат голем број сличностиво однос на правописот на сложените 
именки во двата јазици, но и разлики, кои, пак, може да бидат причина за различните 
правописни решенија на овие именки во македонската пишана практика. На тој начин, се 
покажува влијанието на англискиот јазик врз правописот на овие именки во македонскиот 
јазик. 
 
48. Јанушева, В., Видевска, Х. „Точката во знаците за директна реч во македонскиот 
стандарден јазик“.Меѓународно научно списание за лингвистички, книжевни и 
културолошки истражувања „Палимпсест“3, 6, 2018, 81–91. Трудот е рецензиран како 
оригинален научен труд. Во него се покажувадека во однос на употребата на точката 
вознаците за директна реч, меѓу двете изданија на Правописот,постои значајнаи 
суштинскаразлика, како резултат на што се забележуваат евидентни разликиво пишаната 
практика. 
 
49. Јанушева, В. „Аналитичиот прирок во новинарскиот потстил на македонскиот 
стандарден јазик“. Mundo Eslavo  17, 2018, 90–106.Трудот е оригинален научен 
труд,објавен во списание индексирано во ESCI  од Web of Science.  Во трудот се 
 покажувадекавомакедонскиот јазикима голем број синсемантични глаголи иименки што 
се јавуваат како дел од аналитичкиот прирок и дека во најголем број случаи има соодветен 
полнозначен еквивалент за аналитичкиот прирок. Истражувањето покажува дека 
контекстот во кој се употребува аналитичкиот прирок има дистинсктивна улога, односно 
дека информацијата воведена со аналитичкиот прирок и со соодветниот еквивалент може 
да се толкува на различен начин. 
 
50. Ristevska, M., Pejchinovska, M., Janusheva, V. „The children’s world of ASD, Gush i bac, 
by Erato Kardula“. International journal „Provinca“, 7, 2018, 84–85. Во овој стручен труд се 
прикажува животот на малата Ерато, дете со посебни потреби, и јазикот што го 
употребува таа во секојдневниот живот за да комуницира со семејството и средината.  
 
51. Јанушева, В. „Синтаксата на насловите во електронските медиуми во македонскиот 
стандарден јазик“. Современа фиолологија 2, 1, 2019, 59–79. Овој труд е, исто така, 
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оригинален научен труд во кој за првпат се испитуваат синтаксичките карактеристики на 
насловите во електронските медиуми. Истражувањето покажува дека насловите во 
македонскиот јазик имаат идентични синтаксички карактеристики со оние што се 
утврдени во одделни истражувања, но и сопствени специфики што се условени од 
синтаксичките конструкции на македонскиот јазик, како што се: максимална кондензација 
на информацијата што доведува до синтаксичка двосмисленост на насловите во однос на 
нивната анализа како прости или сложени реченици; сведување на информацијата на една 
поразвиена синтагма што предизвикува тешкотии во определување на тоа дали е дејството 
извршено или не; можност за двојна интерпретација на глаголската придавка што го 
условува видот на реченицата во однос на залогот; асиндетонско и различни видови 
субординативно поврзување во сложени реченици што ја актуализира синтаксичката 
двосмисленост и придонесува за нивната преголема информативност. 
 
52. Лазаревска, А., Јанушева, В. „Туѓите зборови и заемките во новинарскиот потстил на 
македонскиот стандарден јазик“. Меѓународно списание на лингвистички, книжевни и 
култоролошки истражувања „Палимпсест“4, 7, 2019, стр. 17–27. Трудот е рецензиран 
како оригинален научен труд. Од истражувањето произлегува дека: 1. Во анализираниот 
материјал,всушност, не се застапени туѓи зборови; 2. Ипокрај тоа што во одредени 
контексти, на местото од заемката може да се употреби домашен еквивалент, сепак, е 
употребена заемка; 3. Употребата на заемкитене е во согласност со објективните потреби 
на јазикот. 
 
53. Јанушева, В., Стојаноска, М. „Категоријата обраќање во телевизиските емисии во 
македонскиот стандарден јазик“. Зборник од Меѓународната научна конференција 
„Јазикот и културата – состојби и предизвици“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“  – 
Скопје, Институт за македонски јазик „К. Мисирков“, 2019, 95–106. Ова е стручен труд во 
кој се покажуваат различни начини на обраќање во емисиите, со што се потврдува дека  
тенденцијата за напуштање на вокативните форми за обраќање, забележана уште во 
шеесеттите години, продолжува и денес.  
 
54. Јанушева, В. „Придавски пароними мотивирани од различна именска основа во 
македонскиот стандарден јазик“. Филилошки студии, 17, 2, 2019, 213–225. Овој труд е 
рецензиран како претходно соопштение. Во него се укажува дека поделбата  на 
паронимите на целосни, делумни и квазипарноми се согледува и кај придавските пароним 
што се изведени од различна именска основа.   
 
55.Janusheva, V. „The features of the Macedonian standard language in the journalistic sub 
style (columns)“. International Reserach Journal„Thesis“ 8, 2, 2019, 277–293. Трудот е 
рецензиран како прегледен научен труд и во него се покажуваат карактеристиките на 
македонскиот јазик во колумните. 
 
 
 

2.3. Трудови прифатени за печат 
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1. Јанушева, В. „За акронимите во новинарскиот потстил на македонскиот стандарден 
јазик“. Зборник од Меѓународната научна конференција: Унапредување на статусот и 
корпусот на македонскиот стандарден јазик – Рацин и македонскиот јазик“. 
 
2. Јанушева, В. „Влијанието на англискиот врз македонскиот јазик“.Зборник од 
Меѓународниот научен собир „Денови на Благоја Корубин“. 
 
3. Pejchinovska, M., Janusheva, V., Kostadinovska-Stojchevska, B. „Significance of 
students’activity for the learning process, qualitative analysis in primary education in Republic 
of Macedonia“. Journal for Educators, Teachers and Trainers. 
 
4. Јанушева, В. „Множината на именките што се употребуваат само во еднина во 
македонскиот стандарден јазик“. Зборник од Меѓународната научна конференција: 
„Македонскиот јазик – извор на филолошки и културолошки истражувања“. 
 
5. Јанушева, В. „Дилеми за употребата на голема буква во македонскиот стандарден 
јазик“.Меѓународно списание на лингвистички, книжевни и културолошки истражувања 
„Палимпсест“. 
 
  

2.3. Текстови за кои  епочната постапката за издавање 
 
1. Јанушева, В., Костадиновска-Стојчевска, Б. Академско пишување 2. Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Педагошки факултет – Битола. 
 
1. Јанушева, В. Мултипликативната видска конфигурација во македонскиот стандарден 
јазик. Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет – Битола. 
 
 

2.4.Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот зависокото 

образование, кандидатката д-р Виолета Јанушева, исто така, ги исполнува ипосебните 
услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката заизбор во 
Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработничкизвања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, кандидатката исполнува вкупно 
28 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 7) од наведените во табелата за 
оценување на исполнетоста за посебните услови, од кои 20 услови од првите две групи 
критериуми (со Правилникот се предвидени најмалку 5).  

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

Х 



52 
 

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

Х 

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

Х 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  Х 
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки проект кој е во тек  

Х 

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

 
Х 

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

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд Х 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, 
практикум, збирка задачи и сл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти  
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања   
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции  Х 
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство   
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област 
со која професионално се занимава  

 

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

Х 

вкупно исполнети услови од прв критериум  10 

 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки 
подмладок  
УСЛОВИ Х 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга 
високообразовна установа од земјата или странство  

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  Х 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии  Х 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска 
високообразовна установа по различни основ  

Х 

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

Х 

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

 

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

 

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

Х 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  Х 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма  Х 
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на 
прв, втор или трет циклус студии  

Х 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор; декан/директор; 
продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона единица/лабораторија; 
член на универзитетски сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител 
на ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 

Х 
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Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска 
комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во последните 5 години Х 
вкупно исполнети услови од прв критериум  10 
 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

 

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

Х 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира   
Реализирал превод на книга или дел од книга   
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија   
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други 
домашни или странски фондови  

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија   
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост   
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за 
која се врши изборот  

 

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

Х 

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

 
 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  8 
 

3.Стручно-применувачкадејност 
Во рамките на стручно-применувачката дејност треба да се споменат 
следнивеактивности на кандидатката во последните пет години: 

 
3.1. Учество во проекти 
Future-proof your classroom: teching skills 2030, Erasmus + Programme, KA2 – 

Cooperation for innovation and the ehchange of good practices, 2017-1-ATO1-KA203-034984, 
2017 – член.  

Science Pro: Initial teacher training for inclusive science education through a foreign 
language, ERASMUS + KA2 – Cooperation for innovation and the ehchange of good practices, 
Valadolid, 2018 – член. 
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Participant – Twinning Project MK 13 IPA SO 01 16 R „Developing cooperation 
between higher education institutions, the private sector and relevant public bodies“, 12.4.2017 – 
член.  

 
3.2. Други активности 
Од 2008 г. член е на  Аспектолошката комисија при меѓународниот славистички 

комитет, чиј претседател е проф. д-р Људмил Спасов. 
 Во два мандати (2013 – 2015 и 2015 – 2017) е раководител на Насоките за јазик на 
Педагошкиот факултет и член на Деканатската управа на Педагошкиот факултет.   

Во  2019 г., повторно е избрана за раководител на Насоките за јазик на 
Педагошкиот факултет во Битола и е член на Деканатската управа на Педагошкиот 
факултет.  

Координатор е на програмата за усовршување од областа на јазикот и на курсевите 
за изучување на македонскиот јазик како странски јазик на Педагошкиот факултет во 
Битола. 

Во два мандати е член на Универзитетскиот сенат (2015 и 2016 – 2020). Член е и на 
Универзитетската изборна комисија за избор на ректор во 2019 г.  

Од 16.9.2011 г. Советот за македонски јазик ù издава  потврда за  признато право на 
лекторирање, бр. 13-2608/2. Во таа смисла, кандидатката е лектор на голем број 
магистерски и докторски трудови, како и на публикации од различен карактер 

Од 2014 г. е член на Македонското научно друштво, а од 2017 г. член и на 
International Forum of Reserachers in Education.  

Член е на Уредувачкиот одбор во следниве референтни меѓународни списанија: 
European journal of English language teaching (2015 – 2020); European journal of foreign 
language teaching  (2015 – 2020); International journal of assessment tools in education (2017); 
International journal of multidisciplinary research and development (2017); International journal 
of humanities and social science research (2017); International journal of Linguistics and 
Education (2017, 2018).Член е на Научниот одбор на Четвртата меѓународна конференција 
за лингвистика, литература и дидактика (2019). Член е на Организацискиот одбор на 
Третата меѓународна конференција „Education across borders“. Главен и одговорен уредник 
е на меѓународното референтно списание European journal of foreign language teaching 
(2015 – 2020).  

Кандидатката е рецензент на голем број домашни и странски трудови,објавени во 
меѓународни референтни публикации, како: „Хоризонти“ (2015 и 2016); „Палимпсест“ 
(2017, 2018, 2019);  International journal of assessment tools in education (2017); Journal of 
elementary education (2018, 2019); „Teacher“ (2015 – 2020). 

 
4. КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 
Имајќи ги предвид доставената пријава и информациите за кандидатката во врска 

со нејзиното работно искуство, наставно-образовната дејност, научноистражувачката 
дејност и другите активности, а во согласност со пропишаните услови и критериуми 
предвидени во Конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно-научни звања во 
научните области 64000 – македонистика, 64010 – општа лингвистика и  64029 – друго на 
Педагошкиот факултет во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
со член 173 став 8 од Законот за високото образование и на чл. 31 и чл. 32 од Правилникот 
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за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, 
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, го 
констатираме следново: 

Кандидатката д-р Виолета Јанушева, вонреден професор, е доктор на филолошки 
науки и ги исполнува условите предвидени со член 173 став 8 од Законот за високото 
образование – има висок просечен успех на додипломските и на постдипломските студии, 
објавено голем број оригинални и стручни научни трудови во соодветните области во 
домашни и меѓународни научни списанија и во референтни домашни и меѓународни 
публикации од изборот во вонреден до денес, позитивни резултати од самоевалуацијата и 
има забележителни постигања во примената на истражувачките резултати, како и 
евидентна способност за изведување на високообразовна дејност. Нејзината научна работа 
се однесува на темите од областа на современиот македонски јазик и на училишната 
докимологија. Таа е активно вклучена во реализација на наставно-образовната дејност на 
Педагошкиот факултет во Битола, на првиот, вториот и на третиот циклус на студии. 
 Анализирајќи ја научноистражувачката активност на кандидатката, д-р Виолета 
Јанушева, Комисијата констатира дека таа има голем творечки опус, изразен преку над 
100 научни трудови објавени во референтни меѓународни научни публикации или 
презентирани на конференции во земјата и во странство, од кои поголем дел се објавени 
во референтни публикации индексирани во меѓународните бази ESCI Web of Science и 
Ebsco. Нејзините трудови се цитирани од голем број домашни и странски автори. Имајќи 
предвид дека најголем дел од трудовите се однесуваат на состојбите со македонскиот 
стандаредн јазик, како и дека дел од трудовите се објавени на македонски јазик во 
списанија цитирани во ESCI Web of Science и EBSCО, може да се каже дека кандидатката, 
во голема мера, го унапредува статусот на македонскиот стандарден јазик.  

За одбележување е и наставно-образовната дејност на кандидатката, имено таа е 
ангажирана да реализира настава по голем број предмети на сите три циклуси на 
образование и има голема улога во подобрување и осовременување на наставата 
применувајќи интерактивни пристапи во наставата и поучувањето на студентите.Покрај 
научноистражувачките  и наставните активности, треба да се нагласи и перманентната 
определба на кандидатката за континуирано професионално и стручно усовршување и 
надградување. 

Врз основа на изнесените и аргументирани податоци во Извештајот, Комисијата 
констатира дека кандидатката во целост ги исполнува општите услови предвидени со 
Законот за високото образование, како и посебните услови од критериумите за избор на 
наставник во звањето редовен професор, предвидени со Правилникот за посебните услови 
и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставнички и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Оттука, 
Комисјата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет во Битола да ја избере кандидатката д-р Виолета Јанушева во звањето редовен 
професор за  областите: македонистика (64000), општа лингвистика (64010) и друго 
(64029) на Педагошкиот факултет во Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола. 
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Рецензентскакомисија: 
 

1. проф. д-р Људмил Спасов, редовен професор, Филолошки факултет „Б. 
Конески“ – Скопје 

 
 

2. проф. д-р Димитар Пандев, редовен професор, Филолошки факултет „Б. 
Конески“ – Скопје 

 
 

3. проф. д-р Искра Пановска-Димкова, редовен професор, Филолошки 
факултет „Б. Конески“ – Скопје 

 
 

 
 
Скопје, 23.12.2019 г. 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ  
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
Б И Т О Л А 
 
 
 
 

Р  Е  Ф  Е  Р  А  Т 
 
 
 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАСТАВНО-НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 50504 МЕТОДИКА, 50513 ОБРАЗОВАНИЕ 
НА НАСТАВНИЦИ И 50525 ДРУГО (ПРИРОДНИ И ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ) 

 
 

Врз основа на член 110 и член 173 став 3 од Законот за високото образование 
(„Службен весник“ бр. 82/2018) и член 29 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, со Решение бр. 02-490/10 од 
17.12.2019 г. донесе одлука за формирање на Рецензентска комисија за избор на еден 
наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области: 50504 Методика, 
50513 Образование на наставници и 50525 Друго (природни и општествени науки), во 
следниов состав: 
 
 

1. д-р Билјана Камчевска, редовен професор на Педагошки факултет – Скопје  
2. д-р Бојо Колонџовски, редовен професор во пензија 
3. д-р Данче Сивакова – Нешковски, вонреден професор на Педагошки факултет – 

Битола  
 

На распишаниот конкурс објавен во весниците „Вечер“ и „Лајме“ од 30.11.2019 г. 
во предвидениот рок се пријави кандидатката д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ.  

Во согласност со Решението на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет 
– Битола, Комисијата во споменатиот состав имаше задача да изготви извештај за 
пријавената кандидатка. 

Врз основа на пријавата и по разгледување на сета приложена документација, 
Комисијата го поднесува следниов 
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И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 
 

За кандидатката д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
 
 

1. Биографски податоци 
 

 Милена Пејчиновска-Стојковиќ е родена на 6.5.1982 г. во Битола, каде што го 
завршува основното и средното гимназиско, образование. По завршувањето на средното 
образование, во 2001/2002 г. се запишува како редовен студент на Педагошкиот факултет 
во Битола и истиот го завршува во редовниот рок во 2005 и се стекнува со називот 
дипломиран учител. Студиите од прв циклус ги завршува со висок просечен успех од 9.31, 
со што е меѓу најдобрите 100 студенти од сите факултети во државата за 2005 и 2006 г.  

Во студиската 2006/2007 г. се запишува на Постдипломски студии на Педагошкиот 
факултет – Битола на групата педагогија од областа на методиките. Откако ги полага сите 
предвидени предмети со Програмата, со просечна оценка 9,9, на 25.2.2010 г. на 
Педагошкиот факултет – Битола го брани магистерскиот труд и се стекнува со научен 
степен магистер по педагогија од областа на методиките. На 6.3.2015 г. под менторство на 
проф. д-р Билјана Камчевска, на Педагошкиот факултет – Битола, при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, ја брани докторската дисертација „Активностите на 
учениците и процесот на учење во природно-научното и општественото подрачје“ и се 
стекнува со степен доктор по педагогија од областа на методиките. 

Во јуни 2015 г. Пејчиновска-Стојковиќ е избрана за наставник во наставно-научно 
звање доцент во областите Методика, Образование на наставници и Друго (природни и 
општествени науки) на Педагошкиот факултет во Битола (одлука бр. 02-293/5 од 16.6.2015 
г.). 

Д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ активно се служи со англискиот јазик (читање, 
пишување и зборување, а е приложен и сертификат за степенот на познавање на 
англискиот јазик), а основни познавања има и од бугарскиот и шпанскиот јазик. Исто така, 
д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ поседува солидни компјутерски знаења и вештини за 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) како и комуникациски вештини, вештини за 
решавање проблеми, способност за работа во тим итн.  

 
 
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научноистражувачки подмладок 
 
Кандидатката д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ во текот на последната година од 

студиите на Педагошкиот факултет – Битола е демонстратор по природни и општетвени 
науки со методика и учествува во реализацијата на вежбите, помага при реализацијата на 
испитите и испитните активности по предметот географија.  

Во 2007 г. е избрана за помлад асистент на Педагошкиот факултет – Битола по 
природни и општествени науки со методика и реализира вежби и предавања, испитувања 
(под менторска супервизија од предметниот професор) по предметите географија, 
регионална географија и демогеографија на студиите од прв циклус, како и консултации 
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по предметите. Во 2010 г. е избрана за асистент и реизбрана во 2013 г., по предмети од 
истата област.  

По изборот за наставник во наставно-научно звање доцент во 2015 г., Пејчиновска-
Стојковиќ успешно ја реализира наставата на прв, втор и трет циклус на студии на 
Педагошкиот факултет – Битола во следниве студиски програми: прв циклус студии: 
наставник во одделенска настава; воспитувач; македонски јазик и книжевност; англиски 
јазик и книжевност; преведување и социјална и рехабилитациска педагогија; втор циклус 
студии: наставник по одделенска настава; македонски јазик и книжевност; англиски јазик 
и книжевност и трет циклус студии: образовни науки и настава по јазик.  

На овие студиски програми кандидатката д-р Пејчиновска-Стојковиќ реализира 
настава, вежби, консултации и испити по предметите регионална географија, нашата 
татковина, методика на наставата по ЗПО, природа и општество, методика на ВОР по 
природа и општество, основи на природните науки, природни науки, еколошко 
воспитание, превенција на девијантно однесување, медиумска култура и медиумска 
култура во наставата на прв циклус студии; супстратни основи на природните науки, 
методика на наставата по природа, методика на наставата по природни науки и техника, 
методика на наставата по општество, методика на ВОР по природа, методика на ВОР по 
природни науки и техника, методика на ВОР по општество, методичка практика и 
стратегии во наставата по англиски јазик и книжевност на втор циклус студии; методичко 
моделирање на наставата по природни науки, развој на креативни компетенции во 
наставата, методика на креативната настава по англиски јазик и интерактивни вештини на 
трет циклус студии. Предметите, еколошко воспитание, превенција на девијантно 
однесување, медиумска култура и медиумска култура во наставата кои ги предава на прв 
циклус на студии за прв пат се воведени во студиските програми. 

Кандидатката д-р Пејчиновска-Стојковиќ секоја година активно учествува во 
организацијата и реализацијата на педагошката практика во основните и средните 
училишта, како составен дел од практичната настава првенствено на студиските програми 
наставник во одделенска настава и воспитувач, но и при организација и реализација на 
педагошката практика во рамките на програмата по англиски јазик и книжевност.  

Д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ во периодот од последниот избор реализира 
студиски престој во Берлин, Германија од 24 до 29 јуни 2017 г. Во водечка европска и 
светска земја како што е Германија посетува државни институции и невладини младински 
граѓански организации што работат со млади лица и со нивните семејства, со цел да се 
увидат можностите како поефикасно да се вклучат младите луѓе во општествениот живот 
и притоа да се согледа значењето од соработката меѓу државните основни училишта и 
младинските центри од една страна и општината и невладините младински организации 
од друга страна. 

Исто така, во периодот од 22 октомври до 26 октомври 2018 г. д-р Милена 
Пејчиновска-Стојковиќ реализира студиски престој на факултетот за образование и 
социјална работа во Ваљадолид, Шпанија каде што одржува презентации во рамките на 
програмата Еразмус + за мобилност на наставен и се стекнува со искуство за работата со 
примена на КЛИЛ техниката (Content and language integrated learning (CLIL) methodology 
to develop Science related skills), а преку посета на  основнотo училиште „Кристофер 
Колумбо“ (“Cristóbal Colón“ for disadvantaged population with inclusive methodological 
innovation) во кое се практикуваат принципите на инклузија, стекнува искуство за работа 
со ученици од ранлива средина со нееднакви почетни позиции во образованието.  
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Д-р Пејчиновска-Стојковиќ е член или ментор во Комисии за одбрана на повеќе од 
50 дипломски трудови, како и член во Комисија за оценка и одбрана на 1 магистерски 
труд (одлука бр.02-175/10 од 29.3.2018 г. и одлука бр.02-275/11 од 7.6.2018 г.). 

Во рамките на Наставната програма за доусовршување во областа на јазикот на 
Педагошкиот факултет учествува во реализација на наставата на курсевите за изучување 
на македонскиот јазик како странски јазик на нивоата: А1, А2, Б1 и Б2 за студенти од 
странство кои своето образование го продолжуваат на некоја од високообразовните 
институции на универзитетите во Република Македонија, а кои имаат обврска претходно 
да го изучуваат македонскиот јазик. Притоа од 2014 г. до денес е вклучена во 
реализацијата на курсевите со студенти од Грција, Турција, Албанија, Сирија, Јордан и 
Нигерија. 

Во 2016 г. Одборот за акредитација и евалуација на високото образование ја 
акредитира за ментор на студенти на втор циклус на студии (одлука бр. 12-8/2 од 8.4.2016 
г.).  

Кандидатката д-р Пејчиновска-Стојковиќ во 2018 г. е избрана за координатор на 
ЕКТС на Педагошкиот факултет во Битола (одлука бр.02-95/4 од 21.2.2018 г.).  

Успешната реализација на наставната дејност и подготовката на наставен и 
научноистражувачки подмладок на кандидатката се потврдува и врз основа на сумираните 
резултати од спроведените самоевалуации каде кандидатката има позитивна оценка во 
континуитет и тоа: просечната оценка од 4,9, за 2015/16 г., 4,85 за 2016/17 г., 4,26 за 
2017/18 г., 4,79 за 2018/19 г. и 4,95 за 2019/20. 

 
 
3. Научноистражувачка дејност 

 
Значаен и најобемен труд на доц. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ е нејзината 

докторска дисертација со наслов „Активностите на учениците и процесот на учење во 
природно-научното и општественото подрачје“. Докторската дисертација претставува 
сериозен научен труд во кој врз основа на искуствата од наставната практика во 
природно-научното и општественото подрачје во основното образование се елаборираат 
значајни дидактичко-методички категории кои со своето функционирање даваат белег на 
динамично, интерактивно, современо воспитание и образование. Материјата во 
дисертацијата кандидатката ја изнесува во четири дела, притоа, концепциската 
поставеност, актуелноста на проблемот на истражување, глобалната структура на 
докторската дисертација, применетата методологија на истражувањето, анализата и 
интерпретацијата на добиените резултати како и оригиналните предлози и решенија  со 
развојна компонента упатуваат на тоа дека д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ со 
докторската дисертација дава значаен придонес во теоретското осветлување и 
практичната примена на современи приоди во развојот на учечко-поучувачките процеси и 
активностите на учениците во природно-научното и општественото подрачје во основното 
образование.  

Во 2015 г. кандидатката д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ станува член на 
Друштвото за наука и уметност во Битола. 

Д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ е цитирана повеќе од 30 пати, што може да се 
види преку профилот на кандидатката на Google Scholar на следниов линк: 
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https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fLRaORsAAAAJ, а исто цитирана е над 25 
пати на платформата на ResearchGate, што може да се види на следниов линк: 
https://www.researchgate.net/profile/Milena_Pejchinovska. Исто така, нејзините прифатени и 
објавени научни и стручни трудови, во периодот од последниот избор, се наоѓаат на 
репозиториумот на Универзитетот, до нив се доаѓа преку седниов линк: 
 http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Pejchinovska=3AMilena=3A=3A.html. 

Кандидатката д-р Пејчиновска-Стојковиќ e рецензент на трудови во меѓународното 
списание „Учител“ што го издава Педагошкиот факултет во Битола, а исто така е 
рецензент и член на организацискиот одбор во списанието: International Journal of 
Elementary Education, од март 2018 до 21 декември 2020 г. Понатаму, д-р Пејчиновска-
Стојковиќ е рецензент на трудови, модератор и член на организацискиот одбор на третата 
меѓународна научна конференција: “Education across Borders”, Education and Research 
across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), што се одржа во 
Битола на 6 и 7 октомври 2016 г.  

Во периодот од 2008 г. до крајот на 2014 г. д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ има 
учествувано на повеќе меѓународни конференции и научни симпозиуми во земјата и во 
странство и е автор и коавтор на повеќе оригинални научни и стручни трудови во 
меѓународни странски и во домашни списанија. Тоа може да се види од списокот на 
објавени трудови од кои позначајни се следниве:  

1. Pejchinovska, M. 2008. Methodics of Forming Geographic Terms in the Class Teaching in 
Subjects N&S, N, S, објавен во Зборникот од националната конференција со 
меѓународно учество: Educational Technologies 2008, Sliven, Bulgaria, Volume 14: 41 – 
44. 

2. Талевски, Д. Ј., Пејчиновска, М. 2009. Потреба од воспоставување на национална 
инфраструктура на просторните податоци со примена на ГИС технологијата 
согласно ИНСПИРЕ, објавен во Зборникот од меѓународната научна конференција: 
Потреба од воспоставување Национална инфраструктура на просторните податоци 
на Република Македонија согласно ИНСПИРЕ насоките. Скопје, том 10: 38 – 48. 

3. Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2009. Questions Posing Importance and Role in the 
Teaching Process, објавен во Зборникот од меѓународната конференција: Excellence in 
school education. IIT, New Delhi, India. 

4. Talevski, D. J., Pejchinovska, M., Stojchevski, V. 2009. Importance of the Geographic 
Concepts in the Curriculum Design in the Subjects Introducing of Environment, Nature and 
Society Teaching in Primary School, University in Tracia, објавен во Зборникот од 
петтиот меѓународен конгрес за образование и наука на Балканот: Education in the 
Balkans Today, Edirne, Turkey. Volume 1: 304 – 307. 

5. Јанушева, В., Пејчиновска, М. 2009. Мотивирање на надарените ученици. 
Универзитет „Св. Климент Охридски“, објавен во Зборникот од првата меѓународна 
научна конференција: Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија 
и практика), Битола – Охрид, том 2: 295 – 302. 

6. Јанушева, В., Пејчиновска, М. 2009. Методика на картографско описменување и 
развој на вештини за работа со карта во одделенска настава. Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Научно списание Хоризонти 5: 389 – 399. 

7. Pejchinovska, M. 2010. Use of ICT in the Acceptance of Geographic Contents in Subjects 
Introduction to Environment, Nature and Society, објавен во Зборникот на апстракти од 
треттиот меѓународен научно-стручен собир: Edukacija nastavnika za buduchnost, 
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Зеница, Босна и Херцеговина: Кnjiga sazetaka NS: 71 – 72. Зборникот има меѓународен 
уредувачки одбор. 

8. Јанушева, В., Пејчиновска, М., Стојчевски, В. 2010. Хуманите вредности низ 
наставните содржини по македонски јазик (подрачје литература) и по географија во 
7 одделение од деветгодишното образование, објавен во Зборникот на апстракти од 
петтиот маѓународен научен собир: Образование за хумано општество. Универзитет 
„Св. Кирил и Методиј“, Скопје. 

9. Talevski, D. J., Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2010. Learning Through Research, a 
Possibility for Permanent Professional Improvement of the Teaching Staff in the Elementary 
Education, објавен во Зборникот од националната конференција со меѓународно 
учество: Educational Technologies 2010, Sliven, Bulgaria, Volume 17: 251 – 255.  

10. Пејчиновска, М. 2010. Набљудувањето и улогата на визуелните средства при 
методичкото моделирање на процесот на формирање на географските поими во 
наставата по природа и општество. Универзитет „Св. Климент Охридски“, Научно 
списание Хоризонти 6: 411 – 421. 

11. Talevski, D. J., Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2011. Teachers’ Development in Relation 
to Evaluation – Learning Teams as a Possibility for More Effective Assessment Process of 
Students’ Achievements, објавен во: Scientific Journal Educatia Plus, Faculty of Science 
Education, Psychology and Social Work, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania, ISSN: 
1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151, Vol VII, No. 1: 44 – 57. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор. 

12. Пејчиновска, М. 2011. Учење преку истражување и видови на прашања што 
иницираат проблемски ситуации во процесот на формирање на географски поими во 
наставата по запознавање на околината, природа и општество. Универзитет „Св. 
Климент Охридски“, Научно списание Хоризонти II, 7: 667 – 677. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор. 

13. Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2011. Тhe Teacher – a Successful Communicator and 
Promoter of the Students Achievements. Int’l Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, 
Gottenheim, Germany, објавен во: Scientific Journal: Int’l Journal of Arts & Sciences CD-
Rom. ISSN: 1944-6934: 4(16): 437 – 449 (2011). Списанието има меѓународен 
уредувачки одбор. 

14. Пејчиновска, М. 2011. Мотивационата функција на повратната информација во 
наставата по ЗО, природа, општество и подобрувањето на успехот на учениците. 
CD од националната конференција со меѓународно учество: Оценување за учење во 21 
век, Охрид.  

15. Pejchinovska, M. 2011. Significance of the Geographic Concepts in Teaching the Subjects 
Introducing of Environment, Nature and Society in the First and Second Period of the 
Primary Education in Republic of Macedonia, објавен во Зборникот од шестиот 
меѓународен балкански конгрес за образование: The Modern Society and Education, 
University „Sv. Kiril i Metodij“, Skopje, Volume 2: 913 – 918. Зборникот има 
меѓународен уредувачки одбор. 

16. Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2011. Formative Assessment in the Teaching Practice 
Through the Prism of the Teachers, објавен во Зборникот од меѓународната 
конференција: Educational Technologies 2011, Sliven, Bulgaria, Volume 19: 71 – 76.  

17. Пејчиновска, М. 2012. Погодната клима во регуларните одделенија и моралната 
чувствителност на надарените ученици, објавен во Зборникот од меѓународниот 
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научен собир: Даровитост и моралност, 17. Округли сто, Вршац, Србија: ISBN 978-
86-7372-148-4, 17 (2012): 668 – 673. Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 

18. Пејчиновска, М. 2012. Кооперативното учење, синергичен пристап кон успеси во 
учењето. Педагошки факултет, Научно списание Учител, ISSN 1409-6870, 1: 227 – 
235. Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 

19. Talevski, D. J., Pejchinovska, M., Janusheva, V. 2012. Teaching in Classes with Research 
Techniques – Case Study in the Elementary Education in Republic of Macedonia, објавен 
во: Journal of International Scientific Publications Educational Alternatives, Vol. 10: ISSN 
1313-2571, 10 (2): 81 – 94 (2012), презентиран на: The 3th International Conference 
Education, Research & Development, Sunny Beach, Bulgaria. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор. 

20. Pejchinovska, M., Janusheva, V. 2012. Diagnostic and Informative Function of Assessment 
in the Teaching Practice, објавен во Зборникот од меѓународната конференција: 
Education across borders, Florina, Greece: ISSN 2241-8881: 543 – 551.  

21. Pejchinovska, M. 2013. Preschool and Primary Education in Republic of Macedonia – 
Structure, Authority and Financing, објавен во Зборникот од меѓународната 
конференција: The 1 st Global Virtual Conference Workshop 2013: Žilina, Slovakia: ISBN: 
978-80-554-0679-4: 180 – 184. Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 

22. Pejchinovska, M., Talevski, D. J. 2013. Pupils’ Activities and Learning Process Effects, 
oбјавен во: Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives, Vol. 
11, Part 2, ISSN 1313-2571: 33 – 43, презентиран на: The 4th International Conference 
Education, Research & Development, Sunny Beach, Bulgaria. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор.  

23. Talevski, D. J., Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2014. Formative Assessment and its Effects 
in the Teaching Practice, објавен во Зборникот: Modern Social and Еducational 
Challenges and Phenomena. Polish and Macedonian Perspective, Wyższa szkoła 
pedagogiczna im. j. Korczaka w Warszawie/Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, Warszawa – Bitola 2014: 212 – 221. 

24. Talevski, D. J., Januševa, V., Pejčinovska, M. 2014. Implementation of the Formative 
Assessment in Combined Classes, објавен во Зборникот од меѓународната конференција: 
9th International Balkan Education and Science Conference, Edirne, Turkey: 487 – 491. 
Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 

25. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., Januševa, V. 2014. The significance of Continual 
Enhancement of Teachers’ Skills at Research Procedures Application in Primary Education, 
објавен во Зборникот од меѓународната конференција: 9th International Balkan 
Education and Science Conference, Edirne, Turkey: 499 – 503. Зборникот има 
меѓународен уредувачки одбор. 

26. Januševa, V., Talevski, D. J., Pejčinovska, M. 2014. Teaching Macedonian as a Foreign 
Language, објавен во Зборникот од меѓународната конференција: 9th International 
Balkan Education and Science Conference, Edirne, Turkey: 504 – 509. Зборникот има 
меѓународен уредувачки одбор. 

27. Pejčinovska, M., Talevski, D. J., Januševa, V. 2014. Improving of the Multicultural 
Environment in the Classroom, објавен во Зборникот од меѓународната научна 
конференција: Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in 
Multicultural Environments – Experiences and Challenges, OSCE, Скопје, Македонија. 
Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 
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Во периодот од 2015 г. до 2019 г., односно од последниот избор во доцент до 

денес, д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ, зема учество на повеќе меѓународни 
конференции и научни симпозиуми во земјата и во странство, кои имаат меѓународен 
уредувачки одбор, а се јавува и како автор и коавтор на научни и стручни трудови во 
странски и во домашни списанија, кои, исто така, имаат меѓународен уредувачки одбор. 
Притоа мошне важно е да се нагласи дека објавува трудови во списанија со фактор на 
влијание, индексирани во базата на Thomson Reuters (Clarivate Analytics), како и 
трудови во списание индексирано во базата на податоци EBSCO, како што може да се 
види од списокот на објавени трудови и од приложените трудови. 
28. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Kostadinovska, B. 2015. The Role of the Educational 

Television Programmes for the Proper Acquisition of the Macedonian Language with 
Elementary School Children, oбјавен во: International Journal of Science and Research 
(IJSR), Vol. 4 Issue 3, ISSN (Online): 2319-7064: 1856 – 1859. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор. 
Целта на овој прегледен-научен труд е да се анализираат воспитно-образовни емисии 

на локалните телевизии во Битола, од гледна точка на јазикот кој го употребува водителот, 
за да се покаже дали водителот правилно го употребува македонскиот стандарден јазик и 
дали постои влијание од дијалектот на кој му припаѓа водителот, што може негативно да 
се одрази врз усвојувањето на нормите на македонскиот јазик од децата на училишна 
возраст. Во исто време, преку неформалните разговори со уредниците на телевизиите се 
укажува на реалната состојба во овој поглед, т.е. на недоволната застапеност на воспитно-
образовни емисии во програмските шеми на овие телевизии и на причините за таа 
состојба, како и на потребата од присуство на емисии од таков вид во однос на 
позитивните ефекти што тие ги имаат врз развојот на децата од училишна возраст. 
29. Kostadinovska, B. Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2015. Pop Culture – a Tool for 

Improving the Communicative Competence of the Students, oбјавен во: International Journal 
of Science and Research (IJSR), Vol. 4 Issue 3, ISSN (Online): 2319-7064: 1860 – 1863. 
Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 
Во овој стручно-научен труд се поаѓа од фактот дека учебниците и наставните 

помагала секогаш треба да бидат во функција на подобрување на квалитетот на наставата 
и на олеснување на процесот на учење. За таа цел во трудот се прави анализа на 
содржините од учебниците кои се употребуваат во наставата по англиски јазик, кој дел од 
јазикот се проучува низ темите од современ карактер и колку при учењето и поучувањето 
на англискиот јазик се употребуваат актуелни песни, филмови и телевизиски серии. 
Трудот покажува дека низ современите теми во поп песни, филмови и телевизиски серии 
кои им се попознати и поблиски на учениците, јазичните содржини се обработуваат на 
начин кој е попристапен до нив и поинтересен, а со тоа се доаѓа до подобри резултати при 
учењето.  
30. Pejchinovska, M., Kamchevska, B. 2015. Students’ activities in the teaching of natural and 

social sciences in elementary education, Педагошки факултет – Битола, Научно списание: 
Teacher, Vol. 8, ISSN 1857-8888, 76 – 86. Списанието има меѓународен уредувачки 
одбор. 
Во овој оригинален научен труд јасно се дефинира поимот активност на учениците во 

наставата, се одредуваат основните карактеристики на активностите и видовите на 
активностите, како и се нагласуваат главните детерминанти кои секој наставник треба да 
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ги земе предвид при операционализацијата на воспитно-образовните цели на наставата во 
активности за учениците.  
31. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Kostadinovska, B. 2016. The Motivational Function of the 

Grade, објавен во: The Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED), Vol. 6, 
Issue 2, ISSN: 2146‐7374: 130 – 142. Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 
Стручно-научен труд во кој преку анкети и неформални интевјуа, реализирани со 

ученици и наставници, се испитува мотивациската функција на оценката, односно се 
испитува колку оценката во вид на бројка, добиена во текот на наставниот процес, како 
повратна информација, влијае врз мотивацијата на учениците за учење.  
32. Pejchinovska, M., Kamchevska, B. 2016. Contemporary Learning Approaches Featuring 

Pupils’ Activities, објавен во: Educatia Plus, Faculty of Science Education, Psychology and 
Social Work, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania: Journal Plus Education, ISSN: 
1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151, Vol. XIV, No. 1: 59 – 74. Списанието има 
меѓународен уредувачки одбор, индексирано во EBSCO. 
Целта на овој оригинален научен труд е, преку анализа на видовите активности на 

учениците во рамките на современите пристапи во учењето како што се: Учење преку 
истражување и Учење преку набљудување, да се укаже на тоа дека активностите на 
учениците се суштината на воспитно-образовниот процес и дека успешната реализација на 
целите во наставата, како и ефектите од процесот на учење, се условени од квалитетните, 
планирани и структурирани активности. Исто така, во трудот се понудени можни видови 
на активности за ефектуирање на учењето на учениците. 
33. Janusheva, V., Pejchinovska, M. 2016. The Role Of The Five Paragraph Essay In 

Promoting The Students’ Written Expression In The Republic Of Macedonia, Педагошки 
факултет – Битола, Научно списание: Teacher, Vol. 12, ISSN 1857-8888, 113 – 120. 
Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 
Во овој оригинален научен труд е претставена структурата на петпараграфскиот есеј 

и е нагласена неговата улога како основен модел за подобрување на вештините на 
студентите за пишување есеј.  
34. Pejchinovska, M., Kamchevska, B. 2016. Specific Features of Students’ Activities Planning, 

објавен во Зборникот од меѓународната конференција: Third International Conference 
―Education across Borders, Education and Research Across Time and Space, Педагошки 
факултет – Битола, 377 – 382. Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 
Овој оригинален научен труд поаѓа од констатацијата дека активностите на 

учениците во воспитно-образовната практика нужно произлегуваат од поставените цели и 
од содржините во нив, и притоа целта на трудот е да се утврди дали активностите на 
учениците се планираат на дневна основа, уште во дневното оперативно планирање и како 
се одразува таа состојба врз наставата и врз учењето. 
35. Bosilkovska, S., Pejchinovska, M. 2017. The Accolade of Being Attentively Listened To, 

објавен во Зборникот од третата меѓународна конференција: Education across Borders, 
Education and Research Across Time and Space, Faculty of Education, Bitola, 505 – 512. 
Зборникот има меѓународен уредувачки одбор. 
Целта на овој прегледен-научен труд е преку анализа на вештините за гласното 

читање на студентите од групите за странски јазик, одделенски наставник и воспитувач да 
се укаже на значењето на гласното читање како суштински пристап за развој на 
целокупните говорните вештини на идните наставници и воопшто корисници на странски 
јазик.    
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36. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Talevski, D. J., Merkovska, M. 2017. Homework in 
function of formative assessment of students’achievements in teaching the Macedonian 
language in the Republic of Macedonia, објавен во: International Journal of Research 
Studies in Education, ISSN: 2243-7703, Online ISSN: 2243-7711, Vol. 7 (2018), No. 1: 29 – 
39. Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 
Оригинален научен труд во кој се покажува дека наставните програми и учебниците 

по македонски јазик во недоволна мера ја нагласуваат улогата на домашната задача, 
тврдат дека домашната задача не предизвикува интерес кај учениците и дека домашната 
задача не придонесува да се развијат повисоките мисловни преоцеси на студентиете. 
37. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Talevski, D. J. 2017. The Еxternal Аssessment in the 

Republic of Macedonia – Does it Justify its Existence?, Faculty of Education, Педагошки 
факултет – Битола, Научно списание: Teacher, Vol. 13, ISSN 1857-8888 (online), DOI. 
10.20544/teacher: 74 – 82. Списанието има меѓународен уредувачки одбор. 
Во овој оригинален научен труд се укажува на негативните ставови на наставниците, 

учениците, родителите и експертите од областа во однос на екстерното оценување, а тоа 
значи дека одговорните лица треба да го преиспитаат постоењето на овој концепт.  
38. Ristevska, M., Pejchinovska, M., Janusheva, V. 2018. The children’s world of ASD, Guš i 

bac by Erato Kardula, Provinca International, Maribor, No. 7, објавено јуни, 26, 2018, 
ISSN: 2463-7890: 84 – 85. 
Овој стручен труд објавен во меѓународното списание „Провинца“ прикажува еден 

сегмент од животот на малата Ерато, која е дете со посебни потреби и се однесува на 
јазикот што таа го употребува во секојдневниот живот за да комуницира со семејството и 
средината. Имено, таа употребува свој (измислен) говор составен од 47 зборови за 
предметите што најчесто ги користи кои благодарение на нејзиниот татко Зоран Кардула 
се „преведени“ на разбирлив јазик со помош на 47 илустрации (цртежи за секој збор што 
Ерато го користи) со што јазикот на аутистичното девојче добива смисла.  
39. Janusheva, V., Pejchinovska, M., Talevski, D. J. 2018. Students’ survey for assessing HE 

teachers’ work – advantages and disadvantages, објавен во: Educação, Santa Maria, ISSN: 
1984-6444, Vol. 43, No. 3: 369 – 392, jul./set. 2018,  
http://dx.doi.org/10.5902/1984644430084. Списанието има меѓународен уредувачки 
одбор, индексирано во Thomson Reuters (Clarivate Analitics). 
Оригинален научен труд во кој се прикажуваат предностите и недостатоците на 

студентската анкета за евалуација на работата на наставниците што претставува важен 
сегмент при унапредување на наставниците во повисоко звање. Притоа, покрај 
предностите оваа анкета има бројни недостатоци што влијаат на објективноста и 
валидноста на оценката што му се дава на наставникот за неговата работа, поради што се 
јавува потреба од итна ревизија на овој анкетен прашалник. 
40. Kuka, M., Talevski, D. J., Pejchinovska, M. 2018. Strategic planning and aligning with the 

modern trend in education, објавен во: Educatia Plus, Faculty of Science Education, 
Psychology and Social Work, Aurel Vlaicu University of Arad, Romania: Journal Plus 
Education, ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068-1151, Vol. XX, No. 2: 163 – 170. 
Списанието има меѓународен уредувачки одбор, индексирано во EBSCO. 
Целта на овој стручно-научен труд е да даде појасна слика за процесите на економска, 

политичка и образовна глобализација, од една страна и определбата на нашиот систем да 
се интегрира во светските и европските текови од друга страна, што подразбира да се 
прифатат нивните стандарди, да се измени легислативата, да се преструктурира воспитно-
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образовниот систем и организациската поставеност на сегментите, да се иновира 
реализацијата и вреднувањето на воспитно-образовниот процес и сл.  
41. Pejchinovska, M., Janusheva, V., Kostadinovska, B. 2019. Significance of Students’ 

Activities for the Learning Process, Qualitative Analysis in Primary Education in Republic of 
Macedonia, прифатен за објавување: Journal for Educators, Teachers and Trainers, ISSN: 
1989-9572. Списанието има меѓународен уредувачки одбор, индексирано во Thomson 
Reuters (Clarivate Analitics). 
Оригинален научен труд во кој се нагласува улогата и значењето на квалитетните, 

планирани и структурирани активности на учениците кои произлегуваат од целите на 
наставата и активното учење во природно-научното подрачје и се потврдува 
претпоставката дека тие водат кон ефектуирање на учењето на учениците. Станува збор за 
емпириско истражување кое се заснова на квалитативните методи на истражување и тоа: 
анализа на педагошката документација и на дневните оперативни планови и подготовки; 
недирективно интервју со наставниците и испитување на нивните ставови во однос на 
планирањето на наставата; и партиципативно (дескриптивно и фокусирано) набљудување 
на целокупното планирање и реализација на активностите на учениците во воспитно-
образовната практика (трудот е прифатен за објавување, како што може да се види од 
приложените документи). 
 
 

4. Стручно-применувачка дејност и проектни активности 
 
Д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ учествува на повеќе семинари, обуки, 

работилници и во научноистражувачки проекти во изминатите пет години, односно во 
периодот по последниот избор. Семинарите, обуките и работилниците првенствено се во 
организација и се финансирани од Министерството за образование и наука, Бирото за 
развој на образованието, УСАИД, Фондацијата отворено општество – институт 
Македонија, УНИЦЕФ, ОБСЕ, но и од други домашни, ЕУ и странски фондови. Во таа 
смисла, значајна е работилницата на тема: Спроведување на искуства за техники на 
евалуација на наставни програми и нивна примена во практиката, во рамките на Твининг 
проектот „Развивање на соработка помеѓу високообразовните институции, приватниот 
сектор и релевантните органи“ одржана во 2016 г., во организација на Министерство за 
образование и наука на Република Македонија и финансирано од Европска Унија.  

Исто така, мошне значајно е учеството на кандидатката во работилници и на 
работни состаноци во рамките на проект на акцијата КОСТ (COST Action, „Научно 
описменување за еволуција, што води кон научно одговорни граѓани“, “Building on 
Scientific Literacy in Evolution Towards Scientifically Responsible Europeans (EuroScitizen)“). 
Така во текот на 2019 г. учествува на работилниците и на состаноците што се одржуваат 
на факултетот за Образование во Порто, Португалија; на работилниците за развој на 
курикулумот за основното образование одржани на островот Андрос, Грција, и исто така, 
зема активно учествува во работилниците во рамките на Проектот одржани во Сплит, 
Хрватска.  

Од последниот избор до денес, д-р Пејчиновска-Стојковиќ зема учество во четири 
меѓународни проекти кои се во доменот на нејзината експертиза, а кои се во насока на 
унапредување на состојбата во образованието во земјава на сите нивоа. Тоа се следниве 
проекти:  
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1. Спроведување на искуства за техники на евалуација на наставни програми и нивна 
примена во практиката, Твининг проект „Развивање на соработка помеѓу 
високообразовните институции, приватниот сектор и релевантните органи“ 
МК13IPASO0116R, Министерство за образование и наука на Република Македонија, 
финансирано од Европска унија, вклучен Педагошки факултет – Битола, член, 2017 г.; 

2. Science Pro: Initial Teacher Training for Inclusive Science Education through a Foreign 
Language, Erasmus+ KA2 – Cooperation for Innovation and the Exchange of Good 
Practices, Факултетот за образование и социјална работа во Ваљадолид, координатор, 
програмска идејна дејност, 2018 г., (во доизработка);     

3. Future-proof your classroom: teaching skills 2030, Erasmus + Programme, KA2 – 
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, 2017-1-AT01-KA203-
034984, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член, 2017 г.;  

4. COST Action (EuroScitizen), Проект: Building on Scientific Literacy in Evolution Towards 
Scientifically Responsible Europeans (EuroScitizen), Почеток на проектот: 11.9.2018, крај 
на проектот: 10.9.2022, член, 2018 г. 
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ОЦЕНКА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ 
ЗВАЊА 

 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за високо 

образование, кандидатката д-р Пејчиновска-Стојковиќ ги исполнува и посебните услови 
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во Наставно-
научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола. Имено, таа исполнува вкупно 26 услови, а со Правилникот 
се предвидени најмалку 4 од наведените во табелата за оценување на исполнетоста за 
посебните услови, од кои 18 услови од првите две групи критериуми (со Правилникот се 
предвидени најмалку 3, во последните 5 години пред објавување на огласот за избор). За 
исполнетоста на условите, д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ има доставено соодветна 
документација и истите се дадени во Табелата за оценување на исполнетоста на посебните 
услови за избор во звања. 

 
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 
-секој исполнет услов се обележува со X- 

-табелата е составен дел од Рефератот за избор, а го пополнува рецензионата 
комисија- 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научноистражувачка работа 

УСЛОВИ X 

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

Х 

Варијанта 1. Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или 
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на 
универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1 
Варијанта 2. Од вкупно објавените трудови во последните пет години, најмалку еден (за избор во доцент, 
предавач или виш предавач), два (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), 
односно три трудови (за избор во редовен професор) се трудови објавени во списанија или публикации 
коишто се индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови се нотираат доколку истите се 
објавени на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)2 

Х 

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

Х 

Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)  
Раководел или учествувал во научноистражувачки проект или раководи или учествува во 
научноистражувачки проект кој е во тек 

Х 

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

Х 

                                                 
1 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање,  
имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
2 Лицата кои веќе имаат засновано работен однос на единицата на којашто конкурираат за избор во звање,  
имаат обврска нивните трудови да ги објават на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk 
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Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна научна 
конференција или меѓународно научно списание 

Х 

Бил рецензент на најмалку еден научноистражувачки или стручен труд Х 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија, практикум, збирка 
задачи и сл. 

 

Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции Х 
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство  
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област со која 
професионално се занимава  

 

Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната област за која се 
избира (како автор или во коавторство)3 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 

ВТОР КРИТЕРИУМ  
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок 

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии Х 
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска високообразовна установа  
по различни основи 

Х 

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

Х 

Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно, почесно и сл.) Х 
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за студентите за најмалку еден 
предмет и истите ги поставил на online платформа за далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната 
на единицата или Универзитетот 

Х 

Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или докторски труд  Х 
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  Х 
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска програма Х 
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска прграма на прв, втор или 
трет циклус студии  

 

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

Х 

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

вкупно исполнети услови од втор критериум 10 
 

                                                 
3 Овој критериум за избор во звање редовен професор ќе се применува до влегувањето на сила на членот 166 
став (3) точка 5 од ЗВО а потоа истиот станува дел од општите критериуми за избор во звање во редовен 
професор и не може да се вреднува како исполнет услов од посебните критериуми 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ  

Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
УСЛОВИ X 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

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

Х 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се избира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или други домашни или 
странски фондови 

Х 

Учествувал во промотивни активности на факултетот Х 
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост  
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област за која се врши 
изборот 

 

Има објавено стручна/професионална статија во домашно или странско списание/весник Х 
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за стопанството  

вкупно исполнети услови од трет критериум 8 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 26 

 
 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

 Врз основа на анализата и оцената на целокупната наставна, научноистражувачка и 
стручно-применувачка дејност на кандидатката д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ 
можеме да ги истакнеме следниве заклучоци, д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ со својот 
целокупен професионален ангажман, со стекнатите компетенции и со широките стручно-
научни постигнувања значајно придонесува за перманентно и современо унапредување на 
предметите за кои е ангажирана на сите три циклуси на студии на Педагошкиот факултет 
во Битола. Притоа, д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ остварува професионален и 
коопертивен однос со колегите, како и со студентскиот подмладок на чиј што напредок и 
усовршување е целосно посветена, што е јасно уочливо од позитивните резултати на 
спроведените анкети од самоевалуацијата на Факултетот и на Универзитетот. 

Анализата на научноистражувачката дејност на кандидатката укажува на тоа дека 
таа во голема мера ги засегнува актуелните проблеми во областа на образованието и 
воопшто проблемите во доменот на нејзината експертиза. Имано, д-р Пејчиновска-
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Стојковиќ нуди решенија за унапредување на теоријата и практиката што мошне јасно се 
уочува од научните трудови објавени во меѓународни и домашни научни списанија, како и 
од трудовите презентирани на маѓународни научни конференции одржани во земјава и во 
странство, а реферирани во значајните бази на податоци Thomson Reuters (Clarivate 
Analytics) и EBSCO. Понатаму, научноистражувачките трудови на кандидатката се 
цитирани од голем број домашни и странски автори, што покажува дека таа поседува 
високо ниво на компетенции, научна аргументираност и истражувачка доследност за 
проблемите кои ги елаборира.  
 Исто така, богатата стручно-применувачка дејност на д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ согледана преку учеството во меѓународните проекти е во насока на 
унапредување на состојбата во образованието во земјава на сите нивоа. 

Во таа насока, Рецензентската комисија констатира дека пријавената кандидатка,  
д-р Милена Пејчиновска-Стојковиќ, во целост ги исполнува општите услови предвидени 
со Законот за високото образование и посебните услови од критериумите за избор во 
наставно-научното звање вонреден професор предвидени со Правилникот за посебните 
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Врз основа на 
изнесеното, Комисијата во состав д-р Билјана Камчевска, д-р Бојо Колонџовски и д-р 
Данче Сивакова-Нешковски има посебна чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола кандидатката д-р Милена Пејчиновска-
Стојковиќ да ја избере во звањето вонреден професор во сите наставно-научни звања во 
наставно-научните области: 50504 Методика, 50513 Образование на наставници и 50525 
Друго (природни и општествени науки). 

 
 
 
 
 

Скопје, 23.12.2019 г.             РEЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

               д-р Билјана Камчевска 
 

                    д-р Бојо Колонџовски       
                

            д-р Данче Сивакова-Нешковски 
               

 



73 
 
 

 

До 
Ректорската управа на Универзитетот 

„Св. Климент Охридски“ во Битола 
 

   
 
 

Р Е Ц Е Н З И Ј А 
на  универзитетски учебник 

МЕТОДИКА НА ЛИКОВНО-ЕСТЕТСКА АПРЕЦИЈАЦИЈА 

од проф. д-р  Биљана Цветкова Димов 

 Врз основа на предлог - одлуката на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет бр. 02-287/6 од 5.7.2019 г., како и Одлуката на 
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола бр.12-
134/8-3 од 19.9.2019 г. за членови на Рецензентската комисија за рецензирање на 
учебникот „Mетодика на ликовно - естетска апрецијација“ од авторката д-р 
Биљана Цветкова Димов, наменет за студентите на педагошкиот факултет 
избрани се проф. д-р Татјана Атанасоска и проф. д-р Маја Рауник Кирков. 
 
По добивањето на ракописот и негово детално разгледување и анализа, 
рецензентите го поднесуваат следниов  
  

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Општ дел: Основни податоци за ракописот  
 
Ракописот „Mетодика на ликовно-естетска апрецијација претставува 
универзитетски учебник“ кој е поделен на 8 дела со соодветни поглавја во кои 
се презентирани содржини од областа на естетско проценување на ликовно - 
уметнички дела во одделенската настава и развивање на ликовно-естетска 
апрецијација на децата во првите два образовни циклуси (прво до шесто 
одделение) на деветгодишното основно образование. Учебникот е резултат на 
повеќегодишната работа на оваа проблематика од страна на авторот,  како и на 
реализирани емпириски истражувања. 
 
Во првиот дел, „Субстрактни основи на методиката на ликовно-естетска 
апрецијација“ авторката д-р Биљана Цветкова Димов се задржува  на естетско 
уметничките основи како супстрат на методиката на ликовно-естетска 
апрецијација и основа за стекнување на соодветен систем на знаења и 
разбирање на разликите помеѓу општата естетика, компаративната естетика и 
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естетиката на посебните уметнички видови, како и за целите и задачите на 
естетското воспитание. 
 
Во вториот дел „ЛИКОВНО-ЕСТЕТСКА АПРЕЦИЈАЦИЈА“ обработен е опис 
на ликовно-естетската апрецијација како процес и неговите ефекти  врз развојот 
на перцепцијата на ликовно-уметничките дела, развојот на интелектуалното 
разбирање, естески вкус, естетско доживување, естетско вреднување на 
ликовно-уметничките дела кај децата од основното образование ккао и 
познавање и разликување на естетските категории.  
 
Третиот дел со наслов „МЕТОДИЧКО ОБЛИКУВАЊЕ НА ЛИКОВНО-
ЕСТЕТСКАТА АПРЕЦИЈАЦИЈА ВО ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ е 
конципиран со цел да се  стекнат теориски знаења за елементите на ликовно-
естетската апрецијација. Авторката ги обработува дидактичко-методичките 
елементите на ликовно-естетската апрецијација, како и методичкото 
обликување на ликовно-естетската апрецијација која претпоставува создавање 
на соодветни  услови за креирање на методички решенија за остварување на 
целите и задачите на воспитно-образовниот процес. 
 
„НАСТАВНИ СОДРЖИНИ, ЦЕЛИ, УПАТСТВА ЗА РАБОТА И ИЗБОР НА 
ЛИКОВНО-УМЕТНИЧКИ ДЕЛА ЗА ЛИКОВНО-ЕСТЕТСКА 
АПРЕЦИЈАЦИЈА“ е наслов на   четвртиот дел на овој учебник, во кој д-р 
Биљана Цветкова Димов преку примери од практиката, понуда на методски 
решенија, конкретни задачи и содржини и избор на илустративен материјал, 
овозможува полесна и поефикасна практична примена и развој на ликовно-
естетската апрецијација кај децата од основнто образование. Авторката 
примерите ги претставува не како наметнати и обврзни, туку како инспирација 
и водич, поттик и мотивација кон активностите на наставникот и ученикот. 
 
Во петтиот дел со наслов „РЕФЛЕКСИЈА И ОЦЕНУВАЊЕ“ објаснети се 
начините за рефлексија и евалуација на процесот на ликовна естетска 
апрецијација во едукацискиот процес во основно образование. Авторката 
обработува сегменти на концепци со оформување и практична употреба на 
рефлексивен дневник, евалуација на воспитно-образовната работа по ликовно-
естетската апрецијација, како и евалуација на знаењата, вештините и 
способностите на децата во процесот на ликовно-естетска апрецијација. 
Шестиот дел „РЕЗИМЕ“ авторката наведува сублимат на концептот и 
карактеристиките на текстот, но и предлага понатамошни истражувањата во 
оваа област  со што ќе се постигне  проверка и потврдување на вредноста на 
некои практично-апликативни методи на работа при ликовно-естетска 
апрецијација. Авторката смета дека е неопходно во курикулумите по ликовно 
воспитание и образование  ликовно-естетската апрецијација да има свое место, 
што ќе претставува и обврска за нејзина  имплементација. 
Во седмиот дел „БИБЛИОГРАФИЈА“ авторката наведува преку 90 референции 
на консултирана литература, релевантна за областа на ликовната креација 
генерално, но и во контекст на основното обрзование и воспитание, ликовната 
критика и ликовното творештво. 
 
Насловот на осмиот дел е „ПРИЛОЗИ“ во кои се на јасен, целосен и  разбирлив 
начин претставени се дидактички материјали, готови за употреба во процесот на 
едукација на студентите на педагошките факултети, како и за нивна директна 
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имплементација во основните училишта на часовите по предметот ликовно 
образование. 
 
Посебен дел 
Основна карактеристика на овој текст е и оригиналнта имплементација на 
сознанијата за карактерот, видовите, карактеристиките, методите и стратегиите 
на употреба на  ликовно - естетска апрецијација во образование на студентите 
на педагошките факултети, но и како важна литература за доедукација на 
наставниците во одделенска настава како составен дел од процесот на 
целоживотно учење. Методските постапки се современи и актуелни, со чија што 
имплементација ќе се поддржи и овозможи развивање на ликовната култура и 
естетското  воспитание на  учениците во основното образование. 
 
 
Оргиналност на текстот  
 
Со задоволство може да потенцираме дека ракописот „Mетодика на ликовно - 
естетска апрецијација“ од авторката д-р Биљана Цветкова Димов претставува 
оригинален авторски труд врз основа на консултирана  квалитетна домашна и 
странска литература.  
 
Сознанијата од трудовите на релевантни автори се втемелени во основата на 
учебникот, поткрепени и вкрстени со оригинални погледи и концепти на 
авторката.   Текстот е потврда на сериозноста на пристапот со темелната 
обработка на содржините од областа на ликовно-естетска апрецијација, 
ликовната теорија, ликовната експресија, ликовната критика и ликовното 
образование.   
 
Со посебно задоволство може да истакнеме дека ова е прв учебник од областа 
на Mетодика на ликовно - естетска апрецијација на територија на нашата 
држава, со кој аторката д-р Биљана Цветкова Димов дава исклучителен 
допринос и ги испишува новите страници на современата реализација на 
процесот на образование на наставници во ликовно–теоретска и практична 
смисла.  
 
Овој учебник претставува   оригинален научен труд, со јасна концепциска 
содржина, со систематичност во излагањето, со теориска заснованост и  
компетентност во креирање на материјал за учење на сите идни наставници. 
 
 
 
Методичко-дидактички вредности 
 
Од методичко-дидактички аспект, учебникот е претставен со јасен стил и јазик, 
со  прецизно одвоени поглавја  и целини.  
Особено значајно  е објаснувањето за секое поглавие кое авторката го 
претставува на концизен и прецизен начин, со што овозможува брз преглед во 
концепциската дефираност на содржините. Секоја содржина, пак е особено 
компетентно и стручно објаснета, со многу детали на  цитирани автори, со што 
секој читател може лесно да разбере и да го следи мисловниот пат на авторот, 
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кој успешно не води низ основните карактеристики и специфичности на 
процесот на ликовно-естетската апрецијација. 
Учебниккот е составен е од прашања, задачи како и проблемски ситуации кои се 
однесуваат на презентација на знаења, вештини и способности као услов за 
стекнати компетенции од областа на методика на ликовно образование, со што 
се објаснува значењето и улогата на ликовното образование во историски 
конекст. 
 
 
Заклучок и предлог 
 
Врз основа на детална анализа на предложениот текст, рецензентската комисија 
смета дека учебникот „Mетодика на ликовно - естетска апрецијација“ од 
авторката д-р Биљана Цветкова Димов, наменет за студентите на педагошките 
факултети претставува оригинален труд, које научно втемелен и проверен низ 
многубројни оригинални практични решенија.  
Педагошко-дидактичката вредност на учебникот се заснова на неговата 
теоретска елаборација и практични методички насоки за реализација. Неговата 
примена од студентите на педагошките факултети ќе овозможи стекнување на 
неопходните знаења, практични вештини и компетенции за реализација на 
современ воспитно-образовен процес во однос на предметот ликовно 
образование во одделенската настава.  
 
Рецензентите сметаат дека овој предложен текст со својата целокупност и дава 
сериозна основа за натамошна примена и како дидактичко средство за сите 
наставници кои ќе ги имплементираат ќе овозможи сериозна и активна 
имплементација на  
 
Имајќи ги во предвид постигнатите резултати, рецензентската комисија има 
чест  на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во 
Битола да ја поднесе оваа позитвна рецензија и да предложи прифаќање на 
учебникот „Mетодика на ликовно - естетска апрецијација“ од авторката д-р 
Биљана Цветкова Димов за негова публикација. 

 

 

Датум и Место                                                          Рецензентска комисија 

  

16.12.2019 Битола 

проф. д-р Татјана Атанасоска, с.р.  

 

проф. д-р Маја Рауник Кирков, с.р.  
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Р Е Ф Е Р А Т 

За избор на наставник во сите наставно-научни звања во научната 
област Криминологија(51603) 

 
 

 Факултет за безбедност- Скопје распиша конкурс за избор на наставник во сите 
наставно-научни звања во научната област Криминологија (51603), објавен во весниците 
„Нова Македонија“ и „Коха“ на 30.11.2019 година. Врз основа на член 172 и 173 од 
Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/18) и 
член 25, 26, 29 и 30 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола (2018 година), Наставно-научниот совет 
на Факултет за безбедност-Скопје, на седницата одржана на ден 20.12.2019 година, донесе 
одлука бр. 08-969/2 од 20.12.2019, со која формирана е Рецензентска комисија за избор на 
наставник во сите наставно-научни звања во научната област Криминологија (51603) во 
состав: ред. проф. Оливер Бачановиќ, ред. проф. д-р Миодраг Лабовиќ и вон.проф. д-р 
Весна Стефановска. 

Комисијата во наведениот состав констатира дека во определениот рок на 
конкурсот се пријавил само еден кандидат,доц. д-р Наташа Пеовскаод Скопје. Комисијата 
внимателно ги разгледа приложените документи на кандидатката доц. д-р Наташа Пеовска 
и на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје му го поднесува 
следниот  

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
Рецензионата комисија констатира дека на објавениот конкурс на 30.11.2019 

година во дневните весници Нова Македонија и Коха, за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања на научната област Криминологија (51603), на Факултетот за 
безбедност - Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 
Битола, во предвидениот рок се пријавила само кандидатката доц. д-р Наташа Пеовска 
(пријава, докази и останата документација доставени лично во архивата на Факултетот за 
безбедност - Скопје на 3.12.2019). 

Кон пријавата, кандидатката доц. д-р Наташа Пеовска доставила докази за 
исполнетост на општите и посебните услови согласно објавениот конкурс, како и 
останатата потребна документација. 

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и останатата 
документација се навремени и комплетни, дека се исполнети општите и посебните услови 
предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото образование, актите на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на Факултетот за безбедност - 
Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува и да достави реферат за избор 
на еден наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје. 
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I. КРАТКА БИОГРАФИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 
 Кандидатката доц. д-р Наташа Пеовска е родена во Скопје на 23.03.1984 година, 
каде завршила средно училиште во ДСЕПУ “Васил Антевски- Дрен“. Високо образование 
завршила на Правниот факултет “Јустинијан Први“ - Скопје, со просечен успех на 
студирањето 9,00. Во 2008 г. се запишала на последипломските студии на Факултетот за 
безбедност- Скопје, на кои ги положила сите испити со просечна оценка 9,5. 
Магистерската теза под наслов: “Влијанието на социдемографските фактори и 
виктимизацијата врз стравот од криминалот“ со успех ја одбранила во јули месец 2011 
година, со што се стекнала со академски степен магистар по криминалистика и 
криминологија.  

Во ноември 2011 година, пријавила докторска дисертација на тема „Насилството 
меѓу децата во училиштата- со посебен осврт на превенција“ на Факултет за безбедност-
Скопје и истата успешно ја одбранила на 23 април 2014 година, со што се стекнала со 
научен степен доктор на науки од областа на безбедноста. 

По завршувањето на Правниот факултет работи како практикант во Собранието на 
Република Македонија од ноември 2006 г. до мај 2007 г. Во периодот од јуни 2007 г. до 
септември истата година работи како адвокатски приправник во Адвокатска канцеларија 
во Скопје. Во октомври месец 2007 г. избрана е за помлад асистент на предметот 
Малолетничка делинквенција и криминал на штета на децата на тогашната Полициска 
академија. Кандидатката, освен на наведениот предмет, реализира вежби и на предметите: 
виктимологија. 

Кандидатката е по втор пат избрана во звање помлад асистент на седница на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност одржана на 30.06.2010 г., а врз 
основа на Извештајот на соодветната Комисија, објавен во Билтенот на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, бр. 337 од 4.06.2010 година (Одлука бр. 0701/146 од 
01.07.2010 год.). 

Кандидатката во април 2012 година е избрана во звање: асистент на седницата на 
Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност-Скопје, одржана на 26.04.2012 
(Одлука бр. 0701/155 од 2.05. 2012 год.). 
 На седницата на Наставно-научниот совет одржана на 25 и 26 септември 2014 
година (Одлука бр. 0701/210 од 30.09.2014 год.) е избрана како доцент во областа 
Криминологија (51603).  
 

II. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 
 

 
Кандидатката Наташа Пеовска од 2007 до 2014 година работи, прво како помлад 

асистент и асистент (прво на Полициската Академија во Скопје), сега Факултет за 
безбедност-Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола, а од септември 
2014 работи како доцент во областа криминологија. Досега како наставник во периодот од 
2014-2019 година изведувала часови и вежби на повеќе предмети во состав на Катедрата 
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за кривично правни и криминолошки науки и тоа: вежби на предметите виктимологија, 
малолетничка делинквенција и криминал на штета на деца, пенологија и одржува настава 
и вежби на предметитекриминална политика, превенција на виктимизација и заштита на 
жртви, санкции во заедницата и деца жртви на криминал. 

Со одлука на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје е 
определена како член на комисии на повеќе предмети на вториот циклус на студии на 
студиските програми: Криминалистика, Безбедност (специјалистички студии) и 
Безбедност (60 и 120 кредити) и Кризен менаџмент: криминологија и криминална 
политика, виктимолошки аспекти на современите форми на криминалитет, малолетничка 
делинквенција и децата како жртви на криминалот, криминална политика, превенција на 
криминалитет и безбедност на заедницата. 

Кандидатката доц. д-р Пеовскапокажува посветеност во подготвувањето и 
спроведувањето на предавањата и вежбите на наведените предмети, при што ги 
реализирала содржините од наставните програми во насока на совладување на 
предвидениот материјал и воедно покажува инвентивност во осмислувањата на 
предавањата, трудољубивост, совесност и колегијален однос.  

Кандидатката Пеовска во досегашниот професионален ангажман вршела и други 
активности во рамките на наставно-образовната дејност, односно била ментор и член во 
комисии за одбрана на повеќе дипломски трудови. Исто така, била рецензент на повеќе 
трудови (Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – 
Скопјеорганизирана во Охрид, како и за Зборник на трудови од меѓународната научна 
конференција „Безбедност, политички и социјални предизвици на модерниот свет“ 
организирана од страна на Правен факултет и Факултет за безбедност од Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“- Битола, 2018) 

Покрај тоа, кандидатката активно ги вклучи студентите во Меѓународното 
истражување „Меѓународна анкета за самопријавување на малолетничката  
делинквенција“, во коеФакултетот за безбедност-Скопје беше партнер. Заедно со 
студените спроведувала посети во одредени институции (Центар за социјална работа, 
Психијатриска болница – Бардовци, КПУ – Куманово, Дневен центар за деца на улица во 
Шуто Оризари)со цел студентите практично да се запознаат со одредени теми кои се 
изучуваат на соодветните предметите на кои е ангажирана.  

 
 

 
III. НАУЧНА, СТРУЧНА, НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И 

АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 

 
Во рамки на своите работни ангажирања кандидатката доц. д-р Пеовска активно е 

вклучена и вонаучно-истражувачката,стручната и апликативната работа поврзана со 
унапредување нанаставно-образовната дејност преку учество во проекти, а научното и 
стручно усовршување го надоградува со учество на бројни конференции, јавни дебати, 
стручни расправи, работилници и симпозиуми.  

Активностите на кандидатката на полето на научно-истражувачката и стручно-
апликативната дејност, може да се согледаат и од списокотна позначајни трудови,проекти 
и други активности во чија реализација имала активноучество. 
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Кандидатката до изборот во доцент ги објавила следниве 23 труда: 

 
1. „Насилството помеѓу децата и младите во училиштата”,Годишник на Полициска 

академија, Скопје, 2008 
2. „Сексуално злоставување на деца“, Годишник на Факултет за безбедност- Скопје,  

2009 
3. „Nasilje između djeca putem interneta”Pravo na sloboda,Kopaonik, 2009  
4. “Општокорисна работа во системот на малолетничка правда”,Зборник на трудови 

„Малолетничка правда- ресторативна правда“, Факултет за безбедност- Скопје, 2009  
5. „Student’s attitude toward crime“- Yearbook of Faculty of security, Skopje, 2010 
6. „Превенција на училишно насилство”, Зборник на трудови од научна конференција 

“Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република Македонија, 2010 
7. “Preventive policy of school violence“,Collection of paper -8-th Biannual Policing in Central 

and Eastern Europe ’ „Social Control of Unconventional Deviance, Faculty of criminal 
justice and security- University in Maribor, Ljubljana, 2011 

8.  “Violence in schools – victims and reaction of school staff”, Victim’s rights and EU, 
Victimological society of Serbia, Belgrade, 2011 

9. “The police role in reduction of level of fear of crime”, ARCHIBALD REISS DAYS, 
Thematic Proceedings, The Academy of criminalistics and police studies, 2011 

10. “Prevencija maloletničkog prestupništva u Republici Makedoniji (zakonski okvir, strategija, 
preventivni programi, perspektive)”, Zbornik trudova Međunarodni naučni skup suzbijanje 
kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje, Tara, 2011 (коавтор проф. д-р Оливер 
Бачановиќ)  

11. “Feeling of safety and fear of crime”, Scientific journal Horizonts- University St. Kliment 
Ohridski- Bitola, 2011   

12. Macedonian students’ attitudes toward punishment, Conference proceedings „Security in the 
post-conflict (western) Balkans: transition, Ohrid, 2011 

13. “Tranzicija, mladii kriminalitet”2011,20 godina od razbijanja SFRJ, 2011, Institut za 
uporednopravo, Beograd, 2011 

14. “Fear of Crime among Inhabitants of Skopje”,(coauthor with prof. Oliver 
Bachanovic)Journal of Criminal Justice and Security (VARSTVOSLOVJE), year 14 no. 4 
pp. 478-500, 2012  

15. “Illegal trafficking – form of trafficking in children”, Collection of papers from International 
Scientific Conference Security and Euro Atlantic Perspectives of The Balkans, Police 
Science and Police Profession (States and Perspectives) May 2012, Ohrid, Volume Ii pp. 
(267-281), Faculty of Security-Skopje, 2012 (coauthor with prof. Oliver Bachanovic) 

16. “Media Influence on Fear of Crime”, Collection of papers from International Scientific 
Conference “Security аndeuro atlantic perspectives of the Balkans, police science and police 
profession (states and perspectives)”May 2012, Ohrid, Volume II pp. (579-587), Faculty of 
Security-Skopje, 2012(coauthor with prof. Oliver Bachanovic) 

17. “Viktimološki aspekti sudskih presuda”, Temida, “Victims of crime and victims of war- 
international and domestic context”, Victimology Society of Serbia, 2012(коавтор проф.д-р 
Оливер Бачановиќ)  
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18. “Vršnjačko nasilje u školama”-Zbornik radova„Vršnjačko nasilje (etiologija, 
fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva)“, mart 2013 (коавтор проф. 
д-р Оливер Бачановиќ)  

19. “School police officer the role and benefits”- ARCHIBALD REISS DAYS, Thematic 
Proceedings, The Academy of criminalistics and police studies, 2013 

20. „Victimisation in penal institutions in the Republic of Macedonia“,Collection of papers 
fromInternational Scientific Conference “The Balkans between past and future: security, 
conflict resolution and Euro- Atlantic integration“, 2013(коавтор проф. д-р Оливер 
Бачановиќ)  

21. „Connection between criminal victimisation and fear of crime“,Collection of papers 
fromInternational Scientific Conference The Balkans between past and future: security, 
conflict resolution and Euro-Atlantic integration, 2013(коавтор проф. д-р Оливер 
Бачановиќ) 

22. „The gender and fear of crime“, Yearbook of Faculty of Security-Skopje, 2013(коавтор 
проф. д-р Оливер Бачановиќ) 

23. „Виктимизација во казненопоправните установи“ во Положбата на осудените лица во 
пенитенцијарните установи во Македонија (истражувачки извештај), Факултет за 
безбедност-Скопје, 2014(коавтор проф. д-р Оливер Бачановиќ) 

 
 
По изборот во доцент, кандидатката ги објавила следниве труда (со краток осврт на 
трудовите): 

 
1. „Students’ Views on the Police in the Republic of Macedonia“,VARSTVOSLOVJE, 

Gordana Buzarovska, Oliver Bacanovic, Gordan Kalajdziev, Aleksandra Gruevska 
Drakulevski, Boban Misoski, Bogdancho Gogov, DivnaIlic, Natasa Jovanova, Journal of 
Criminal Justice and Security, year 16, 2014, no. 4, pp. 435‒452 
 
Во рамките на трудот се обработуваат и анализираат податоците од меѓународното 

истражување кое се однесува на ставовите на студентите во поглед на полицијата. 
Студентите од Правниот факултет-Скопје и Факултетот за безбедност-Скопје во 
Република Македонија во 2013 година се вклучени како испитаници во истражувањето, со 
цел да се анализираат нивните искуства со кривично правниот систем и можната 
виктимизација. Со цел да се проверат хипотезите кои постојат во литературата кои се 
однесуваат на полицискиот легитимитет, во трудот најпрво се прави корелација меѓу 
варијаблите (кои се добиени од факторската анализа), а потоа и врши и факторска анализа. 
Резултатите од извршената факторската анализа во трудот ја нагласуваат процедуралната 
правда и ефикасноста на полицијата како значајни за довербата во полицијата, но е 
нагласено дека само полициската ефикасност има статистичко значење за довербата во 
полицијата и за обврската за почитување. Притоа во трудот е нагласено дека резултатите 
од спроведеното истражување можатда и помогнат на националната полиција во креирање 
на политики кои треба да се фокусираат на подобрување на нивната ефикасност и на 
процедуралната правда.  
 
2.  „The capacities and the role of NGOs to support victims of crime in the Republic of 

Macedonia“,Vesna Stefanovska,NatasaJovanova, Yearbook of Faculty of Security-
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Skopje, (Капацитетите и улогата на невладините организации во поддршка на 
жртвите од криминал во Република Македонија, Годишник на Факултет за 
безбедност), 2014 (објавено во 2015 година), pp.14-25 
 
Трудот ја обработува улогата, состојбата и развојот на невладините организации во 

Република Македонија кои обезбедуваат непосредна или посредна поддршка и помош на 
жртвите од криминал. Анализата ебазирана на спроведено истражување кое вклучува 
НВО-и кои се регистрирани како граѓански организации во Република Македонија и чие 
поле на интерес се човековите права, вклучувајќи ги и жртвите од криминал како 
примарна или секундарна целна група. Сознанијата во трудот покажуваат дека во 
Македонија поголемиот број од НВО-и имаат посебно поле на интерес во обезбедувањето 
на услуги на деца и жени како ранливи жртви на семејно насилство, сексуална 
злоупотреба и трговија со луѓе.Трудот е поделен во неколку тематски дела. Првиот дел 
дава краток опис на развојот на движењето за подобрување на статусот на жртвите од 
криминал, не само во рамките на кривичноправниот систем, туку и надвор од него. Потоа 
се осврнува на улогата и на значењето на граѓанското општество во заштита на жртвите 
кое вклучува еден аспект од вкупните активности поврзани со жртвите од криминал. 
Третиот дел ги презентира и анализира резултатите од истражувањето заедно со 
заклучните согледувања.Основна цел на трудот е да се истакне значењето на граѓанското 
општество во заштита на човековите слободи и права, особено на жртвите од криминал и 
да се потврди и препознае неговата комплементарна улога со постоечките јавни служби и 
институции кои обезбедуваат услуги за поддршка на жртвите. 

 
 

3. „Self-reported juvenile delinquency among pupils in primary and secondary 
schools“,Oliver Bacanovic, Natasa Jovanova, Collection of papers from International 
scientific conferenceResearching securityapproaches, conceptsand policies,Ohrid, 02-03 
june 2015, volume II, pp. 1-14 
 
Овој труд го обработува прашањето за употребата на методот на самопријавување во 

рамки на криминолошките истражувања за малолетничката делинквенција и резултатите 
од спроведеното меѓународното истражување (ISRD-3)во Република Македонија во 2014 
година, кое го користи овој метод. Во првиот дел од трудот се анализираат придобивките 
од користењето на методот на самопријавувањето и користа од меѓународните 
истражувања кога станува збор за анализа на криминалитетот, но воедно се дава осврт и 
на пречките во поглед на практичното спроведување на теренскиот дел од истражувањето 
во Република Македонија. Во вториот дел се анализираат различните облици на девијанто 
однесување, виктимизацијата и злоупотребата на психотропни супстанци врз основа на 
одговорите од страна на малолетниците од 24 основни и средни училишта во Скопје и 
Куманово, кои биле опфатени во истражувањето ISRD-3. 

 
 

4. „School’s influence on violent behavior in children“ Natasha Jovanova, Зборник на 
трудови од меѓународна стручен собир на Криминалистичко полициска академија, 
„Супротстављање савременим oблицима криминалитета –aнализа стања, европски 
стандарди и мере за унапређење“, Тара, 2015,том 2, стр. 105-112 
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Во рамките на трудот се врши анализа на влијанието на училиштето и неговите 

карактеристики на насилничкото однесување кај децата. Училиштето како институција 
треба да биде безбедно место за развој и едукација, но, исто така, се појавува и како ризик 
фактор за насилно однесување кај децата. Оттука во трудот се врши преглед на 
теоретските објаснувања кои се обидуваат да ги поврзат одредени карактеристики на 
училиштето со насилничкото однесување кај децата, поткрепено со податоци и резултати 
од емпириски истражувања. Во трудот посебно е ставен акцент на училишната клима која 
може да биде детерминирана од многу околности како што се: наставната програма, 
стилот на предавање, односот меѓу наставницитеи учениците, дисциплинските политики, 
политиките за превенција и реакција на насилството. Покрај училишната клима се 
анализираи влијанието на структурата на учениците, типот и големината на училиштето и 
неговата локација. Воедно се нагласува дека покрај тоа што училиштето е само еден од 
факторите во системот кој го детерминира насилството меѓу децата во и надвор од него, 
секогаш треба да биде анализирано неговото влијание во интеркорелација и со другите 
фактори. 

 
 

5.  „Peer influence and their reaction on school violence“,NatasaJovanova, Collection of 
paper International scientific conference “Archibald Reiss Days”, 2015, Volume III, pp. 
99-104 

 
Предмет на овој труд е влијанието на врсниците на насилничкото однесување кај 

децата и нивната реакција на истото. Кога се анализира насилството меѓу децата особено 
во училиштата, значајни фактори кои се анализираат е врсничкото влијание врз 
насилството кај децата и нивната реакција како набљудувачи. Во таа насока, трудот 
напрво укажува дека постојат повеќе категории на набљудувачи/сведоци: помагачи, 
поддржувачи оние кои бранат и аутсајдери (кои не се свесни или се незаинтересирани за 
насилството кое се случува). Врз основа на ваквите податоци, во трудот се дава и анализа 
на теориите кои го објасуваат влијанието на врсниците врз насилничкото однесување кај 
децата. Друго прашање или аспект кој се разгледува во поглед на превенција на 
насилството во училиштето е реакцијата на врсниците или начинот на кои тие реагираат 
во случај да се набљудувачи или сведоци на насилство. Она што се нагласува е дека оваа 
категорија на деца често е заборавена во истражувањата иако има значајна улога во 
превенција на училишното насилство. Се укажува дека превентивните програми трееба да 
бидат насочени кон врсниците и нивна трансформација во активни 
набљудувачи/сведоципреку подигнување на свеста дека од начинот на нивната реакција 
зависи колку ќе биде присутно насилството во училиштата.  

 
 

6. „Correlation between delinquency and victimization among children“,Natasha Jovanova, 
Oliver Bacanovich, Collection of papers from International scientific conference 
contemporary trends in social control of crime, 30-31 May 2016, Ohrid, Volume 2, pp.248-
258 
 
Во криминолошката литература постојат повеќе теории кои даваат објаснување за 
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поврзаноста меѓу девијантното однесување и виктимизацијата особено кај децата. Во таа 
насока во трудот се укажува дека истражувањата покажуваат дека виктимизацијата кај 
децата може да доведе до нивно девијантно однесување и обратно. Оваа поврзаност 
посебно е нагласена кај насилничките кривични дела. Во тој контекст во трудот се прават 
обиди да се утврди поврзаноста меѓу нив, базирано на резулатите од меѓународното 
истажување за самопријавување на малолетничка делинквенција (ISRD-3) спроведено во 
Република Македонија во 2014 година. Во трудот со цел да се утврди поврзаноста меѓу 
делинквенцијата и виктимизацијата, се прават регресни анализи (базирано на податоците 
од ISRD-3),преку кои се анализира влијанието на одредени лични карактеристики и 
влијанието на употребата на алкохол и дрога, поврзаноста со семејството и училиштето, 
врсници-делинквенти, негативните животни настани како и дезорганизација на 
соседството врз делинквенцијата и виктимизацијата кај децата од основните и средните 
училишта од Скопје и Куманово. 

 
7. „Victimological aspects of hate crime”, Oliver Bachanovikj, Natasha Jovanova, 

Collection of papers from International scientific conferencesecurity concepts and 
policies – new generation of risks and threats, Faculty of Security-Skopje, 2017, volume 
II, pp.267-278 

 
Во рамките на трудот се обработува прашањето за виктимолошките аспекти на 

злосторстватана омраза, во кое се наведува дека без проучување на виктимолошката 
димензија не би можело да се согледа комплексноста на овој вид на кривични дела. Во 
првиот дел од трудот се отвара дискусија во врска со терминолошката збрка во поглед на 
термините кои се употребуваат: дела/деликти, односно криминал/злосторства од/на омраза 
и потоа се продолжува во вториот дел со приказ на дефиниции кои се однесуваат за 
злосторствата на омраза и за нивната класификацијата.Со оглед на значајноста на 
виктимолошката димензија на злосторствата на омраза, се обработуваат и 
карактеристиките на жртвите од злосторства на омраза, според кои можат да се 
разграничат од другите видови на злосторства. Наведените карактеристики одат во прилог 
на ставот на законодавецот за потребата од нивниот посебен кривичноправен третман, а 
нужно имаат и влијание врз специфичностите во начините на спротивставувањето на овој 
вид на злосторства, поточно нивното сузбивање, а што е уште побитно и нивно 
превенирање. Во рамки на предметот на трудот се анализираат и негативните последици 
од злосторствата на омраза кои често се потценуваат, бидејќи овие злосторства не 
претставуваат закана само за физичката безбедност на поединците, туку и за самата 
основа на општеството и кохезијата на секоја заедница. 

 
8. „Case Theory Presentation Through the Defense Introducing Speech”, Vesna Trajanovska, 

Natasha Jovanova, Collection of papers from International scientific conference security 
concepts and policies – new generation of risks and threats, Faculty of Security-Skopje, 
2017, Volume III, pp. 269-277 
 

Со најновите измени во Македонија преку донесување на новиот Закон за кривична 
постапка од 2010 година, одбраната е таа која има обврска да го претстави својот предмет 
и да ги испраша сведоците. Одбраната има товар на изведувањето на доказите како и 
обврска да ги отстрани сите докази кои не треба да бидат земени предвид. Затоа, од 
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суштинска важност за бранителот е да го разбере и да го совлада адверзијалниот систем. 
Воведниот говор е важна фаза на судскиот процес поради тоа што  е единствената 
прилика кога бранителот може да ги наведе фактите на начин како што тој сака да се 
разгледаат. При воведен говор, се разработува теоријата на случајот на одбраната, која 
што ќе се елаборира во текот на расправата. Од тука произлегува дека во ведното 
излагање се состои од три аспекти: тема на теоријата на случајот (на одбраната), приказна 
и барање за пресуда. За да биде ефективна, одбраната мора да се состои од јасна 
стратегија. Таа стратегија ќе ги даде насоките за сите дејствија кои одбраната ќе ги 
превземе. Стратегија се дефинира како „долготраен план за дејствување кој има за цел да 
постигне некоја практична цел“. Во суштинана одбрамбената стратегија лежи „теоријата 
на случај“. Теоријата на случај (одбрана) според стручната литература преставува анализа 
или објаснување на фактите, доказите и правните постапки, стратегијата е секако план за 
убедливо презентирање на таквата анализа, со цел тоа да го прифати судот. Ваквата 
убедлива приказна од страна на одбраната треба да биде презентирана на почетокот на 
главниот претрес низ воведните говори на бранителот кој ќе остави силен впечаток врз 
судот. Додека заклучоците го следат воведниот говор, во кој се дава приказ на доказите 
кои го потврдуваат концептот на одбраната (теоријата на случај), предочен уште во 
воведниот говор. 

 
9. „Detterence and incapacitation effects of the criminal sanctions“, Vesna Stefanovska, 

Natasa Jovanova, Journal of Eastern-european criminal law No. 1/2017,еdited biannually 
by courtesy of the Criminal Law Departments within the Law Faculties of the West 
University of Timisoara and the University of Pécs, pp.62-75 
 
Кога се зборува за превенцијата како широк пристап и одговор на криминалот, 

неизбежно се проучува превентивната улога на кривично правниот систем кој може да 
биде разгледан преку голем број на интервенции и процеси како што се: процесот на 
инкриминализација, зајакнување на казнената политика, наметнување на кривични 
санкции, како и преку процесот на нивното извршување. Сите овие процеси и 
интервенции може да влијаат превентивно, но сепак позитивното влијание може да се 
стави под знак прашалник и да се отвори дебата за кризата на легитимитетот на 
превентивните ефекти на казната. Во таа насока во трудот се става посебен акцент на 
македонските кривично правни реформи во последната декада и се прави кратка анализа 
на новите измени во Кривичниот законик. Овие измени се однесуваат на зголемување на 
бројот на инкриминации, пропишување на построги казни и воведување на нови кривични 
санкции, кои се показател дека криминалот и контролата на криминалот се динамични 
појави подложни на модерните и глобалните процеси во општеството. Сепак во трудот се 
отвара дилема дали новите инкриминации и дополнителната кривично правна заштита на 
одредени вредности (семејството и децата) може да имаат влијание врз специјалната и 
генералната превенција или дали новите инкриминации може да имаат ефект на 
одвраќање на сторителите и на потенцијалните сторители.  

 
10. „Police and reduction of fear of crime“ Natasa Jovanova and Oliver Bacanovich, XVII 

Dani Kriminalističkih nauka, Univerzitet u Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, 
kriminologiju i sigurnosne studije, 2017, pp. 444- 453 
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Обезбедување на сигурноста на граѓаните и на локалната заедница е главна функција 
на модерната држава. Полицијата е клучна организација која е одговорна за јавната 
безбедност и оттука е битно поврзана со благосостојбата на индивидуата и на локалната 
заедница. Со тоа во голема мера е поврзано и чувството на сигурност односно стравот од 
криминал меѓу граѓаните. Во трудот се актуелизира дебатата која постои во последните 
години во поглед на тоа дали има потреба за нова задача на полицијата,покрај бројните 
задачи кои веќе ги извршуваат, а тоа е намалувањето на стравот од криминал. Во таа 
смисла, во трудот се анализираат аргументите за и против наметнување на намалувањето 
на стравот од криминал како нова задача за полицијата како и ефектите од различните 
методи на работа на полицијата врз намалувањето на стравот од криминал. Како заклучок 
во трудот се нагласува дека и покрај обемноста на задачите кои ги извршува полицијата, 
потребно е истата да започне со преземање на соодветни мерки со цел намалување на 
стравот од криминал кај одредени категории на граѓани во насока на подобрување на 
чувството на сигурност и благосостојба кај нив.  
 

 
11. “Situational crime prevention: theoretical back-ground and possibilities for further 

development”, Vesna Stefanovska, Natasa Jovanova, XVII Dani Kriminalističkih nauka, 
Univerzitet u Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, 2017, 
pp. 428-443 
 

Ситуационата превенција е дел од политиката за превенција на криминалот, а во 
последните години заговорниците тежнеат истата да го замени местото на социјалната 
превенција како неуспешна во намалување на криминалот. Група на криминолози тврдат 
дека превенцијата од далечина не функционира и го пренасочуваат нивниот интерес кон 
отстранувањето на ситуациските фактори кои создаваат можности за криминал. Во таа 
смисла, во трудот се елаборираат основата и главните наоди поврзани со предностите и 
можните ризици од ситуационата превенција на криминалот. Главниот заклучок на овој 
труд е дека ситуационата превенција на криминалот може во одредени околности да го 
намали криминалот, но не може и да ги реши проблемите на криминалот, односно да ги 
отстрани криминогените фактори. На тој начин, овој вид на превенција може да биде дел 
од националанта политика за спречување на криминалот, но само заедно со социјалната 
превенција.  

 
 

12. „The Role of the Public Prosecution in the Adversarial System of Criminal Procedure and 
the Standard of Proof "Beyond a Reasonable Doubt",Vesna Trajanovska&Natasha 
Peovska, J. E. -Eur. Crim. L. 42 (2017) / Journal of Eastern-European Criminal Law, Vol. 
2017, Issue 2 (2017), pp. 42-52 

 
Во овој труд се анализира улогата на обвинителството во новиот адверзијален систем 

на кривична постапка во која неговата улога е особено изменета. Одобвинителството се 
очекува да биде раководен орган во текот на истражната постапка во однос на другите 
органи со истражни овластувања, а во текот на постапката да биде активна странка чија 
главна обврска е да ја докаже вината. Обвинителството има товар на докажување на 
вината и обврска да пронајде, предложи и изведе докази со кои вината на обвинетиот се 
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докажува надвор од секакво разумно сомнение. Јавното обвинителство мора да го докаже 
секој елемент на кривичното дело надвор од разумното сомневање за кој го товари 
обвинетото лице. Доказот надвор од разумното сомневање не значи доказ надвор од 
целосно можно сомневање. Можни сомневања или сомневање засновани само на 
шпекулација, не се разумни сомневања. Разумно сомневање е сомневање базирано на 
причина и здрав разум. Тоа може да произлезе од доказите, недостатокот на докази или од 
природата на доказите. Од аспект на професионалната етика на обвинителите, особено е 
важно, тие да гопретстават случајот со цел да му помогнат на судот да донесе правична 
пресуда, а не, презентирањето на случајот да е насочено кон донесување осудителна 
пресуда. Во таа смисла, домашниот ЗКП оди и еден чекор понатаму па во членот 403 за 
прв пат го воведува и стандардот на докажување на вина од страна на обвинителот 
“надвор од разумно сомневање”, без дополнително дефинирање на истиот.  

 
 

13. „Institutional and situation factors as determinants of marginalization and deviation in 
educational-correctional institutions“ Oliver Bacanovikj, Natasha Peovska, Collection of 
papers from International scientific conference “The great powers influence on the security 
of small states”, 23-25 June 2019, Ohrid, volume 2, pp. 22-35 

 
Поаѓајќи од теоријата на депривациите како можна теоретска рамка на објаснување 

на маргинализацијата и девијантноста на младите во ВПД и малолетничкиот затвор, 
предметот на овој труд се однесува на институционалните и ситуациските фактори на 
затворската средина како детерминанти на девијантноста и маргинализацијата во 
воспитно поправните установи. Целта на трудот е насочена кон одговорот на прашањето 
за влијанието на наведените фактори на маргинализацијата и девијатноста на младите одн. 
создавањето на тн. домска култура наспроти на институционалната, групната и 
индивидуалната култура во наведените установи. Поаѓајќи од предметот на 
истражувањето, во трудот како суштински се поставуваат следните прашања: дали во 
установата нагласка е на безбедноста, наместо на рехабилитацијата; дали моделот што се 
применува е повеќе рехабилитациски или застрашувачки и пунитивен; дали се практицира 
примена на сила и санкции за засилување на послушноста; дали се толерира насилството и 
како се доживува и разбира улогата на персоналот (како контролна, авторитарна, 
присилна или просоцијална, пермисивна, авторитетна структура). На ова се надоврзуваат 
и прашањата: Колку режимот во Воспитно поправниот дом е поврзан со „болките“ на 
затворањето? Како се спроведува редот и дисциплината во установата? Дали се 
спроведуваат третмански активности и на кој начин тие влијаат врз намалување на 
депривациите? Наведените прашања се анализирани преку квалитативна анализа на 
содржина на добиените искази од спроведените интервјуа со младите штитеници во 
Воспитно поправниот дом од спроведеното истражување во 2018 година од страна на 
проектен тим на Факултетот за безбедност-Скопје.  
 

 
Објавени истражувачки извештаи и други публикации по изборот во доцент 
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1. „Процесот на евидентирање и статистичко прикажување на класичниот криминал од 
страна на полицијата“(научна студија) (коавторски труд со Весна Стефановска, Богданчо 
Гогов, Наташа Пеовска), Факултет за безбедност-Скопје, 2019 
 

Во рамките на научно истражувачкиот извештај се анализира процесот на 
евидентирање на пријавенот криминал во полиција (од граѓани или откриен од страна на 
самата полиција) и на создавање на полициски статистики од страна на полицијата. Тој 
процес вклучува: (1) процес на идентификување, оцена, анализа и селектирање на 
податоци од пријавениот класичен криминал, (2) процес на негово евидентирање во 
соодветни полициски евиденции во ПС, (3) процес на проверка и внесување податоци во 
соодветни датабази, нивна обработка, дистрибуирање, како и (4) процес на одлучување, 
прикажување и објавување на бројот на евидентирани и расветлени кривични дела во 
форма на статистички табели и графикони. Во наведените процеси се вклучени повеќе 
нивоа на полициската служба и врз нив влијаат повеќе фактори.  

Во таа смисла во трудот посебен предмет на анализа се:1. Нормативната, 
институционалната и кадровската поставеност на полицискиот систем за евидентирање на 
криминалот и за создавање полициски статистики.2. Полициските практики за 
евидентирање на пријавениот криминал и поврзаноста на одредени фактори со одлуката 
еден настан да се евидентира како кривично дело, како што се фактори поврзани со 
професионалноста и експертизата на полициските службеници за евидентирање на 
криминалот и фактори поврзани со елементите на кривичното дело (жртва, сторител, 
место на случување, вид и тежина, последици и слично). 3. Состојбата со евидентираниот 
класичен криминал и одредени карактеристики на сторителите и на жртвите. Во овој дел, 
посебен предмет на интерес е видот и одредени карактеристики на евидентираните 
кривични дела, како и на сторителите и на оштетените (место, начин на извршување, 
последици и слично). Покрај тоа, значајно е да се утврди и дали односот меѓу жртвата и 
сторителот има одредено влијание врз одлуката да се евидентира одреден настан како 
кривично дело. Анализата на наведените карактеристики е значајна со цел да се утврди 
кои сторители и жртви се евидентираат како такви, дали постои фаворизирање на едни 
наспроти други сторители и жртви и слично. Исто така, се анализира и односот меѓу 
пријавениот и евидентираниот криминал и меѓу евидентираниот и расветлениот 
криминал. Посебно прашање што се анализира се официјалните статистики за полициски 
евидентиран пријавен криминал, достапноста на статистиките, какви податоци се 
прикажуваат и во врска со кои видови на криминал. Во тој контекст се нагласуваат и 
недостатоците на официјалните статистики и се даваат предлози за нивно надминување со 
цел добивање пореална слика за состојбата со полициски евидентиран пријавен криминал.  
 

2. „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со законот во воспитно-
поправните и казнено-поправните домови“(научно-истражувачки извештај),(коавторски 
труд со Весна Стефановска, Оливер Бачановиќ и Драгана Батиќ, Наташа Пеовска), 
Факултет за безбедност-Скопје,  ноември 2019 

 
Во рамки на истражувачкиот извештај се обработува и анализира предметот на 

истражувањето кое се однесува на неколку аспекти. 1. Факторите на внесување и нивната 
поврзаност пред и за време на затворањето.При истражувањето и анализата се тргнува од 
претпоставката дека врз однесувањето на младите во ВПД и во затворот за деца влијаат 
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внесените фактори поврзани со младите пред затворањето, односно дека младите со себе 
го носат своето минато, кое го детерминира нивното понатамошно девијантно 
однесување. Поради тоа, предмет на теоретска и емпириска разработка се: 1. 
индивидуалните, семејните и училишните ризични фактори, како и факторите поврзани со 
нивното друштво и со нивната криминална историја. Дополнително, предмет на анализа 
се и вредностите, ставовите и склоностите што младите ги имаат стекнато надвор, како и 
нивното влијание врз криминалното однесување пред и за време на затворањето. Како дел 
од внесените фактори, посебен акцент се става и на структурните процеси на 
маргинализација, социјално исклучување и дискриминација пред упатувањето и нивното 
продолжување за време на издржувањето на воспитната заводска мерка. 2. Факторите на 
депривација и нивната поврзаност пред и за време на затворањето. Дел од прашањата што 
се анализираат во рамките на истражувачкиот извештај се однесуваат на депривациите 
предизвикани од затворањето, на нивните причини, последици и модели на адаптација. 
Целта е идентификување на (1) причините што влијаат врз „болките“ од затворањето, (2) 
психолошките и другите социјални последици врз младите и (3) начините на адаптација, 
односно на справување со предизвиканите „болки“ и негативните последици. Во тој дел, 
предмет на анализа се: институционалните, односно ситуациските фактори и услови 
поврзани со ВПД, односно со затворот за деца во Охрид, кои влијаат врз депривациите, 
режимот во домот и начинот на кој се спроведува редот и дисциплината. 3. Моделите на 
адаптација. Во рамките на истражувачкиот извештај се идентификуваат и анализираат 
специфичните начини на адаптација на младите во воспитно-поправниот дом и се оценува 
нивната поврзаност со внесените институционални, односно ситуациските фактори 
поврзани со затворската средина и третманот. Посебно се анализираат облиците на 
физичко и психичко насилство, самоповредувањето и медицинската терапија.   

 
 

Учество во научно истражувачки проекти и истражувања пред избор во доцент  
 
Во периодот кога кандидатката била асистент, остварува значајна активност како 

истражувач, проектен асистент и соработник, во реализација на повеќе меѓународни и 
национални истражувања: 

 
1. “Имплементацијата на Законот за малолетничка правда- Полицијата во спроведување 

на ЗМП”- Проект асистент, Полициска академија, финансирано од УНИЦЕФ- 
Канцеларија во Скопје, 2008 

2. “Имплементацијата на Законот за малолетничка правда- Полицијата во спроведување 
на ЗМП”- Проект асистент, Faculty of Security-Skopje, финансирано од УНИЦЕФ- 
Канцеларија во Скопје, 2009 

3. “Имплементацијата на Законот за малолетничка правда- Полицијата во спроведување 
на ЗМП”- Проект асистент, ССПМД, Кавадарци, финансирано од УНИЦЕФ- 
Канцеларија во Скопје, 2009 

4. Меѓународно истражување “Ставовите на студентите во поглед на криминалитет”, 
Факултет за безбедност- Скопје, 2009 

5. Меѓународно истражување “Чувството на сигурност помеѓу граѓаните во Скопје”, 
Факултет за безбедност- Скопје, 2009 

6. “Насилство помеѓу децата во училиштето”, Факултет за безбедност- Скопје, 2010 
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7. “Анализа на судски пресуди од виктимолошки аспект”- Факултет за безбедност- 
Скопје, 2010/11 

8. “Ставовите на студентите за криминалитет“, Факултет за безбедност- Скопје, 2012 
9. „Положбата на осудените лица во пеналните установи во Република Македонија“, 

Факултет за безбедност, 2012 
10. „Улогата на невладините организации во помош и подршка на жртвите во Република 

Македонија“, Факултет за безбедност-Скопје, 2012 
11. Меѓународно истражување “Students attitudes toward law and police”, Факултет за 

безбедност, 2013 
12. Меѓународно истражување „Меѓународна анкета за самопријавување на малолетничка 

делинквенција“, Факултет за безбедност-Скопје, 2013/2014 
 

Учество на кандидатката во научно истражувачки проекти и истражувања по избор 
во доцент  
 

 
Во периодот кога кандидатката била доцент, остварува значајна активност како 

истражувач, член на проектен тим или соработник во реализација на повеќе меѓународни 
и национални истражувања: 

1. Национално истражување „Процесот на полициско евидентирање и статистичко 
прикажување на класичниот криминал од страна на полицијата“, Факултет за 
безбедност-Скопје, 2017/2018  

2. Национално истражување „Маргинализацијата и девијантноста на младите во судир со 
законот во воспитно-поправните и казнени домови“, Факултет за безбедност-Скопје, 
2018 

3. Меѓународно истражување „Меѓународна анкета за самопријавување на малолетничка 
делинквенција“, Факултет за безбедност-Скопје, 2014-2016 

4. Меѓународно истражување„Ставови на студентите во врска со криминалот, 
казнувањето и  хомосексуалноста“, 2015 (активности во делот на теренско 
спроведување на истражување) 

 
Учество накандидатката на меѓународни и домашни конференции по избор во 
доцент  
 
 
1. Конференцијa “Проширување наакцијата за ставање крај нанасилството врз децата 

наЗападен Балкан” Влада на Република Северна Македонија и УНИЦЕФ- 
Канцеларија во Скопје,Скопје, РепубликаСевернаМакедонија, 28 ноември 2019 г, 
хотелот Double Tree Hilton, Скопје 

2. Регионална конференција на тема “Ефективна социјална заштита: поддршка на деца, 
семејства и заедници во борбата против сиромаштијата“ Министерството за труд и 
социјална политика, во соработка со Институтот за социјална работа и социјална 
политика Скопје и канцелариите на УНИЦЕФ и Светска Банка, 14-15.10.2019, 
хотелот Double Tree Hilton, Скопје 
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3. Меѓународна научна конференција „Влијанието на големите сили врз безбедноста на 
малите држави“, Факултет за безбедност-Скопје, 23-25 јуни 2019, Охрид  

4. 6th Regional European Safe Community Conference, Медицински факултет- Скопје, 03-
05.10.2018, Скопје 

5. XVII Dani Kriminalističkih nauka, Univerzitet u Sarajevo, Fakultet za kriminalistiku, 
kriminologiju i sigurnosne studije, 05-06 октомври 2017, Сараево 

6. „VIII Annual Conference of the Victimology Society of Serbia „Victims between security, 
human rights and justice: Local and global context“, 30th November and 1st December 
2017, Belgrade 

7. „International concepts and policies- new generation of risks and threats“, Faculty of 
Security-Skopje, hotel Metropol-Ohrid, 04-06 јуни 2017, Охрид  

8. „Примена на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната“
 CIVITA, SPPDM, МРЕЖА 23, Хелсиншки комитет на Македонија, МАНУ-Скопје, 
03 јули 2017 

9. „Приватна и јавна безбедност, соработка и партнерство“, Факултет за безбедност-
Скопје и Комора на Република Македонија за приватно обезбедување, Факултет за 
безбедност-Скопје, 26 октомври 2017 

10. „Безбедносни дијалози за процесот на трансформација на Управата за безбедност и 
контраразузанавање и механизми за контрола на следење на комуникациите“, 
Факултет за безбедност-Скопје, 09 ноември 2017 

11. „40-ет години високо образование од областа на безбедноста- теории и практики“, 
Факултет за безбедност-Скопје, 5 декември 2017 

12. Шеста годишна конференција на Виктимолошкото друштво-Србија „Novi trendovi u 
viktimološkoj teoriji i praksi: Dileme i izazovi u zaštiti žrtava“, Хотел Палас, 26-
27.11.2015, Белград 

13. Mеѓународна научна конференција„Современите трендови на општествената 
контрола на криминалот“, Факултетот за безбедност – Скопје, 30- 31 мај 2016,  
Охрид 

14. Kонференција „Превенција и спречување на насилство врз жени со попреченост: 
состојбата во државата и препораки“, Национална мрежа против насилство врз 
жените и семејното насилство, Хотел Western, 02.12.2015, Скопје 

15. Супротстављање савременим Облицима криминалитета – анализа стања, европски 
стандарди и мере за унапређење, мај 2015, Тара, Р. Србија  

16. International scientific conference “Archibald Reiss Days”, март, 2015, 
Криминалистичко полициска академија, Белград, Р. Србија 

17. Симпозиум на Светското виктимолошко друштво „Victimisation, justice and healing 
challenging orthodoxies“, 5-9 јули 2015, Перт, Австралија 

18. International Scientific Conference Researching security -approaches, concepts and 
policies 02-03 june 2015, Оhrid 

19. Zaštita žrtava: međunarodno pravo, nacionalno zakonodavstvo i praksa, Виктимолошко 
друштво на Србија, 27-28 ноември 2014,  Хотел Парк, Белград 

20. „Криминалистичкото образование, состојби и перспективи – 20 години по 
Водинелиќ“, Факултет за безбедност, Скопје- конференција, 24-25 ноември 2014 на 
Факултетот за безбедност – Скопје 
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Учество на кандидатката на дебати, стручни расправи, тркалезни маси по изборот во 
доцент  
 
 
1. Научно-стручна дебата „Превентивни и форензички аспекти на намалувањето на 

ризици од катастрофи“, организирана од Факултет за безбедност-Скопје и Институт 
за социолошки и политичко правни истражувања, Меморијален центар на 
холокаустот на Евреите од Македонија, 20 ноември 2019, Скопје 

2. Дебата „Western Balkans – EU’s Backyard or big power’s testing ground?, Centre for 
Research and Policy Making, 18.10.2019, Public room, Skopje  

3. Тркалезна маса на тема „Безбедноста на домот-преку превенција на новите закани и 
безбедносни ризици”, Факултет за безбедност-Скопје, 07.10.2019, Скопје 

4. „Процесот на полициско евидентирање и статистичко прикажување на класичниот 
криминал од страна на полицијата„Факултет за безбедност- Скопје, 15.11.2018, 
Скопје 

5. Реформите во Управата за безбедност и контраразузнавање, Факултет за безбедност, 
5.11.2018 година, Скопје 

6. „Колку државата инвестира во децата?“ Институтот за економски истражувања и 
политики Finance Think, во соработка со канцеларијата на УНИЦЕФ, хотел Мериот-
Скопје, 20.11.2018, Скопје 

7. “Промоција на студија за идентификување на механизми за заштита од насилство врз 
децата, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство, во 
партнерство со Канцеларијатана УНИЦЕФ, хотел Холидејин, 10 мај 2018 

8. Анализа на случај на фемициди-убиства на жени во РМ, Јавна соба, 26.10.2018,  
Скопје 

9. „Зајакнување на казнено – поправниот систем и пробациската служба“, хотел 
Александар Палас, 21.11.2018, Скопје 

10. „Гап" анализа и Извештај за човекови права, Легис во соработка со Националниот 
Превентивен Механизам против тортура и одделението за правата на детето при 
Канцеларијата на Народниот Правобранител, хотел Холидеј ин, 03.12.2018, Скопје 

11. Работилница „Криминолошко-виктимолошки истражувања: предизвици во 
Македонија и искуства од проектот МАРГИН“EUROCRIME и Факултет за 
безбедност-Скопје, Скопје, 15-16 март 2017 

12. „Обединети младински работници“, Младински културен центар Битола, хотел Елит 
Плаза-Скопје, 18 мај 2017, Скопје 

13. Tркалезна маса-  Реком,  Центар за истражување и креирање политики, Хотел Порта, 
16.12.2016, Скопје 

14. Jавна расправа “Медиумско прикажување на криминалитетот во дневните весници 
во Република Македонија”, Факултет за безбедност- Скопје,Дом на АРМ, 22.12.2016, 
Скопје 

15. Tркалезна маса „Прекршочна политика спрема деца во Р.Македонија“, Хотел Вип, 
09.10.2015 год, Скопје 

16. Тркалезна маса за измените на Уставот на Република Македонија, Факултет за 
безбедност-Скопје, 18 септември 2014, Домот на Армијата на Република Македонија 



93 
 

17. Научна стручна расправа и промоција на истражувачки извештај „Ставовите на 
вработените за задачите и состојбите во пенитенцијарните установи во Република 
Македонија“, 11 септември 2015, Домот на Армијата на Република Македонија 

18. Јавна дебата “Законските решенија на Законот за пробација и воспоставување на 
пробациската служба во Република Македонија“ Министерство за правда на РМ, 
Управа за извршување на санкции, 24. јуни, 2015, Хотел Стоун Бриџ 

 
 
 

IV. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК 
ИНТЕРЕС 

 
 
Кандидатката Пеовска имала и други ангажмани на Факултетот за безбедност-

Скопје, како дел од стручно-апликативна дејност и дејности од поширок интерес во 
последните пет години. 

 
А. Комисии и тела на Факултетот за безбедност – Скопје 
 

 Секретар на Катедра за кривично правни и криминолошки науки (2016-2018)  
 Претседател на Комисијата за прием на студенти на прв циклус студии за учебната 

2017/2018 година 
 Член на комисија за самоевалуација на Факултетот за безбедност-Скопје (2015-

2017 година 
 Член на комисија за акредитација на студиски програми од прв циклус на студии 

(2017) 
 Член на работна група за изработка на студиски програми за втор циклус на студии 

за Кризен менаџмент (2015-2016) 
 
 
Б. Член на уредувачки одбор на научно / стручно списание 

 Член на уредувачки одбор и секретар на Меѓународната научна публикација  
„Годишник на Факултетот за безбедност - Скопје“ (2017) 
 
 
В. Член на организационен или програмски одбор на научен / стручен собир и 

меѓународен научен / стручен собир 

 Член на организациски одбор за организирање на работилницата за „Статусот на 
криминолошките истражувања и согледувања на искуствата во рамките на 
проектот МАРГИН“ (2017) 

 Член на организационен одбор за организирање на Меѓународна конференција 
Охрид 2016 на тема „Безбедносните концепти и политики- новата генерација на 
ризици и закани“ (2016) 
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 Член на организационен одбор за организирање на научна стручна расправа 
„Процесот на полициско евидентирање и статистичко прикажување на класичниот 
криминал од страна на полицијата„ Факултет за безбедност-Скопје, 2018 

 
V. ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 
  

Во прилог на констатациите за кандидатот доц. д-р Наташа Пеовска се и 
резултатите од спроведената внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност-Скопје, 
на којашто кандидатката е оценета со позитивна просечна оценка 4,61 (за 
предметотПревенција на виктимизација и заштита на жртви е оценета со просечна оценка 
4,00, за предметот Криминална политика е оценета со просечна оценка 4,43, за предметот 
Санкции во заедница е оценета со просечна оценка 5,00 и за предметот Деца жртви на 
криминал е оценета со просечна оценка од 5,00)од максимална 5, врз основа на 
спроведена внатрешна евалуација на Факултетот за безбедност -Скопје во академската 
2017/2018 година на првиот циклус на студии од страна на Комисијата за евалуација. 
Вреднувањето на успехот произлегува од батерија на 14 анкетни прашања.  
 Од извршената евалуација, забележително е дека кандидатката доц. д-р Наташа 
Пеовска е позитивно оценета од неколку аспекти, односноквалитет на настава, однос кон 
студентите и оценување на студентите. 
 
 

VI. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

 
Имајќи го предвид сето претходно кажано за кандидаткатадоц. д-р Наташа 

Пеовска, рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на Наставно 
научниот совет на Факултетот за безбедност- Скопје, ја разгледуваше и оценуваше 
нејзината пријава. Оценката се заснова врз анализата на доставената документација, како 
и врз основа на нејзиното работно ангажирање на Факултетот за безбедност-
Скопје.Имено, кандидатката има петгодишно искуство на Факултетот за безбедност-
Скопје како доцент, претходно како асистент по предметите од научната област 
криминологија.  

Во поднесениот Анекс 1 Табела за оценување на исполнување на посебните услови 
за избор во звања е наведено дека исполнува вкупно 20 услови од сите наведени три 
критериуми. Од првиот кретериум каде се дадени резултати од научно-истражувачка 
работа исполнува 8 (осум) услови, од вториот критериум каде се наведени резултатите и 
искуствата во наставната дејност и подготување на наставен и научно-истражувачки 
подмладок исполнува 6 (шест) услови и од третиот критериум за стручно-применувачка 
дејност исполнува 6 (шест) услови. 

Во однос на наставно-образовна дејност, кандидатката покажува посветеност и 
иновативност во пренесувањето на наставните содржини на студентите, особено за новите 
наставни предмети на студиската програма Криминологија и криминална политика. 

Исто така, кандидатката има обемна научна, стручна и научно-истражувачка 
дејност, при што може да се констатира дека постојано ги следи новите трендови во 



95 
 

научната област во која е избрана, како и дека учествува во неколку меѓународни и 
домашни истражувачки проекти. 

Покрај тоа, кандидатката учествува и во стручно-апликативната дејност на 
Факултетот за безбедност – Скопје и тоа во повеќе комисии и одбори за подготовка на 
студиски програми, за организација на конференции, за евалуација на работата на 
административниот, стручниот и наставниот кадар и слично и на тој начин придонесува за 
развој и унапредување на дејноста и функцијата на Факултетот.  

Комисијата  посебно го истакнува следното: бројот и квалитетот на објавените 
трудови во релевантни домашни и странски списанија,успешното изведување на вежбите 
и предавањата во рамките на кои применува современи методи и дидактички принципи 
што го потврдуваат и оценките од евалуацијата од страна на студентите, позитивниот 
однос према студентите и колегите, учество во повеќе истражувачки проекти во сите 
негови фази, инцијативноста, организираноста и смислата за тимска работа, учество на 
бројни конференции, јавни дебати, стручни расправи, тркалезни маси, добро владеење со 
компјутерските вештини, познавањето и користењето на истражувачкиот пакет SPSS и др. 

Комисијата е на мислење дека кандидатката е самоиницијативна, исполнителна, 
одговорна, дисциплинирана и дека покажува желба за перманентно надоградување и 
усовршување во научната и истражувачката работа.  

Врз основа на сето претходно наведено, Комисијата констатира дека кандидатката 
доц. д-р Наташа Пеовска ги исполнува условите предвидени во Законот за високо 
образование за избор во наставно-научно звање и во Правилникот за единствените 
критериуми и постапката за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во 
наставно-научно звање Вонреден професор во научната област Криминологија (51603).  

Поради тоа, рецензентската комисија на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност – Скопје го доставува следниов 

 
ПРЕДЛОГ 

 
 
Поаѓајќи од погоре изнесените оценки и констатации, а имајќи ја предвид 

содржината на целокупната научна, научно-истражувачка, стручна и апликативна дејност 
на кандидатката, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно-научниот совет на Факултет за безбедност-Скопје да ја избере доц.д-р 
Наташа Пеовска во звањето ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во научната област 
Криминологија (51603).  
Скопје, 25.12.2019 

 
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
проф. д-р Оливер Бачановиќ, с.р. 

 
                                   проф. д-р Миодраг Лабовиќ,с.р. 
 

        вон. проф. д-р Весна Стефановска, с.р. 
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УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

Факултет за информатички и комуникациски технологии –  Битола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извештај за оценка на докторската дисертација 
 

ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА 
ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

на кандидатот м-р Благој Неновски 
 
 

 
 
 

Членови на Комисијата за оценка на докторската дисертација: 

1. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, ментор 
  Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
  Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
 

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

3. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска,  
  Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
  Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
 

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

5. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески,  
  Економски факултет – Прилеп 
  Универзитет „Св. Климент Охридски“, 

 
Битола, 2019 



97 
 

 До: 

Наставно-научниот совет 

на Факултет за информатички и комуникациски 
технологии –  Битола 

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола 

 
 
 

 

Предмет: 

Извештајод Комисијата заоценка на докторската дисертација на кандидатот м-р Благој 
Неновски, дипл. информатичар 

 

 

Со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии –  Битола – Битола при Универзитетот  “Св. Климент Охридски” од 21.11.2019 
година на именувани сме зачленови на Комисија за оцена и одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот Благој Неновски, м-р, дипл. информатичар, под наслов: 

ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА 
ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

 

Врз основа на Одлуката и прегледот на докторската дисертација, Комисијата до 
Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии –  
Битолаго поднесува следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

1. АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Почетоците на проширената реалност започнуваат уште од 1968 година од 
IvanSutherland со воведувањето на уред поставен на главата кој содржи тридимензионален 
екран кој прикажува слика од различна перспектива во зависност од движењето на 
корисникот.Според општо прифатената дефиниција, систем на проширена реалност ги 
има следните карактеристики: 1) ги комбинира реалното и виртуелното; 2) 
интерактивност во реално време; и 3) се бележи во 3Д (овозможува движење во 3Д). 

Главната разлика помеѓу виртуелната реалност и проширената реалност се состои во 
тоа што виртуелната реалност е синтетичка околина која е компјутерски генерирана 
симулација или повторно создавање на реалноста во која го вметнува корисникот. 
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Ефектот го постигнува со стимулација на сетилата за вид и звук со што корисникот добива 
чувство дека се наоѓа во симулираната реалност. Од друга страна проширената реалност 
има за цел да ја препознае околината и во исто време да поставува нови слоеви од 
информации и графички објекти врз постојаната реалност. Виртуелната и проширената 
реалност можат заедно да функционираат, а тогаш станува збор за мешана реалност 
(mixedreality). 

За проширената реалност може слободно да се каже дека има сестрана примена: од 
прикажување на дополнителни информации, визуелизација на продукти, забава, 
маркетинг, воена примена,медицина, индустриски дизајн, туризам, образование.  

На самиот почеток, искуството со проширена реалност подразбираше корисник кој ќе 
биде сместен на фиксна локација, со уред поставен врз неговата глава (HMD – 
HeadMountedDisplay). Ваквата конфигурација беше ограничена од моќта на процесирање 
на компјутерите и големината на HMD уредите која не беше ергономска, како и самата 
резолуција која често предизвикуваше главоболка кај корисниците. 

Со самиот хардверски напредок, следната фаза вклучуваше компјутери кои 
корисниците ги носеа на грб, но повторно во комбинација со HMD уред. Потребата од 
компјутер повторно се основаше на малата моќ на процесирање на преносните уреди 
достапни во тој период. Потребата од HMD уред се елиминираше со појавата на преносни 
компјутери во форма на таблет компјутер и UMPC (UltraMobilePersonalComputer). 

Со рапидниот напредок во развојот на мобилни телефони се јавува честа појава 
корисниците да имаат мобилен телефон кој има повисока резолуција од нивниот 
телевизор, побрз 4G интернет од нивниот кабелски или DSL интернет, а поради 
напредокот во технологијата на камерите во мобилните телефони речиси и да се отфрлени 
од употреба Point&Shoot дигиталните камери. Затоа е сосема логична моментална состојба 
каде проширената реалност најчесто подразбира мобилен телефон чиишто сензори (GPS, 
камера, акцелерометар, жироскоп, магнетометар) се користат за препознавање на 
околината на корисникот и нивните податоци се испраќаат на сервер кој ги обработува и 
испраќа објект во форма на текст, слика, видео, линк, звук или 3Д објект, кој се прикажува 
на екранот на мобилниот телефон. 

Претставени беа и два мобилни телефони специјално наменети за проширена реалност, 
LenovoPhab 2 Pro и AsusZenFone AR, во кои е вградена GoogleTango технологијата која 
подразбира покрај стандардната RGB камера и камера со која се следи движењето на 
телефонот како и камера со која се одредува далечината на објектите од камерата. Сепак 
големиот напредок во развојот на мобилната телефонија не значи и целосно отфрлање на 
HMD уредите. Напротив, најголемиот потенцијал може да се искуси со уреди како што се 
HoloLens и Meta кои моментално се достапни само за развивачите на апликации. 
Дополнително, особено интересен е случајот со MagicLeap каде има проценка на 
компанијата од 4,5 милијарди долари, со инвестиции од Google и Alibaba, иако од 
компанијата сеуште го немаат официјално претставено нивниот производ. 

Напредокот на мобилните уреди кои подржуваат проширена реалност овозможи нивно 
користење за истражување на просторот на лице место. Тоа подразбира добивање на 
текстуални и визуелни (2Д и 3Д) информации за локацијата на која се наоѓа корисникот 
или одреден објект кој е предмет на неговото истражување. Тие информации можат да 
бидат за минатото на објектот/локацијата (како изгледал, за што се користел, историски 
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податоци итн.) сегашноста (што е овој објект, за што се користи, што има внатре итн.) и 
иднината (што е предвидено да се гради на локацијата, како ќе изгледа објектот и сл.). 

Досега се објавени повеќе истражувања и апликации кои се занимаваат со користење 
на проширената реалност за прикажување на минатото на одредена локација. Тие 
апликации овозможуваат прикажување на историски настани, археолошки информации и 
презентација на културно-историското наследство поврзани со одредена локација, но мал 
дел од нив се фокусираат на временскиот аспект.  

Постојат апликации како што се dARsein(апликација за iPhone која ја истражува куќата 
на познатиот австриски архитект JosefMariaOlbrich), timetravelerberlinwall (апликација за 
Android со која се прикажуваат историски моменти поврзани со берлинскиот ѕид) и Paris, 
ThenandNowGuide (апликација за Android со 2000 места во Париз за кои може да се 
прикаже како изгледале и до пред 100 години). 

Достапни се повеќе платформи како што се Layar, ARToolKit, Aurasma и Vuforia кои се 
фокусираат на препознавање на слики. 

Во потесната област извршени се поголем број на истражувања. Истражуван е и 
претставен е алгоритам за филтрирање на информации при примена на проширената 
реалност во воената примена. Разработен е метод за следење на камерата врз основа на 
нетекстурирани 2,5 димензионални мапи, каде 2те димензии се дополнети со висината на 
објектите. Предложен е систем за урбани околини во кој се извлекуваат рамните 
површини/фасадите  на објектите, со што се елиминира потребата од изработка на 3Д 
објект од сцената, за подоцна врз тие рамни површини се одреди позицијата на камерата и 
позицијата каде се поставува објектот. Претставени се интерактивни техники кои им 
овозможуваат на корисниците да прегледуваат настани од различни години, преку пример 
од минати податоци од градење на катедрала. Системот подразбира компјутер кој се носи 
на грб во комбинација со HMD уред, а корисниците треба да се позиционираат на 
одредени локации за доловување на ефектот. Прикажано е како комбинација од 
класичниот пристап без маркери, заедно со мобилните сензори и гео-просторните 
информации може да се искористи за вметнување на 2Д објекти во Чикаго. 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ХИПОТЕЗИ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Предмет на истражувањето на кандидатот во рамките на оваа докторска дисертација е  
развој на систем кој содржи повеќе временски точки со информации за одреден објект, со 
што корисникот би можел да го разгледува истиот објект во различни периоди. Ваквата 
функционалност на системот, покрај можност за истражување на минатото на објектите 
би овозможил и преглед на идни решенија околу изгледот на објектот, со што системот би 
бил особено погоден во ситуации кога има реконструкција на одредени објекти. Во таков 
случај корисниците би можеле да ги истражат минатите форми на објектот, како и идниот 
изглед, пред завршувањето на изградбата. 

Главната цел на истражувањето во оваа докторската дисертација е проучување на  
можностите кои ги нуди денешната достапна комбинација од хардвер и софтвер за широка 
примена, од аспект на решение за проширена реалност со кое ќе може да се изврши 
временско истражување на просторот. 
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Целта е да се дизајнира и развие систем со кој ќе може реалната околина да се 
проширува со додавање: текст, линкови, фотографии, цртежи, видеа, 3D-модели и сл. 
Системот да ја препознае локацијата на која се наоѓа корисникот или објектот што сегледа 
со помош на камерата од мобилен телефон или од друг паметен уред и моменталниот 
изглед на локацијата или на објектот да го прошири со дополнителни текстуални и 
визуелни податоци поврзани со локацијата/објектот. На пример, историски текстуални и 
мултимедиумски податоци за различни временски периоди, но и податоци за тоа како е 
предвидено да изгледа објектот во иднина со помош на 3D-модели или рендери од 
архитектонски проекти. Вметнувањето на проширените податоци да биде без користење 
маркери, како што е тековно вообичаено кај ваков тип апликации. За постигнување на 
оваа цел, развој на апликација за проширена реалност без користење маркери, се истражи 
лоцирањето со помош на ГПС на паметен телефон во комбинација со неговите сензори. 
Целта е препознавањето на средината кон која е насочена камерата од паметниот телефон 
и правилното позиционирање на објектите од проширената реалност во видното поле на 
корисникот.  

Специфичните целите на истражувањето на оваа дисертацијата се: 
1. Дизајн на систем за проширена реалност.  
2. Проучување техники за лоцирање и филтрирање на содржината врз основа на 

локацијата. 
3. Проучување техники и развој на методологија за препознавање на околината без 

користење маркери. 
4. Развој на методологија за визуелизација на виртуелни објекти во видното поле без 

користење маркери. 
5. Развој на техника за интеракција во проширената реалност со менување на димензијата 

време. 

Краен резултат од истражувањето во дисертацијата е развој на целосно функционална 
мобилна апликација заснована врз принципите наведени во специфичните цели. 
Апликацијата е од отворен тип и ќе може да се надградува со содржини од нејзините 
корисници. 

Генерална хипотеза на дисертација е: 

Со технологија на проширена реалност на мобилен телефон на местото на настанот, 
може да се врши временско истражување на просторот и објектите со прикажување на 
проширени текстуални и визуелни податоци за минатото и иднината. 

Специфични хипотези се: 

1. Врз база на низа параметри, можно е прецизно идентификување на локацијата и на 
објектите што се наоѓаат на таа локација, со едноставно насочување на камерата на 
паметните мобилни уреди. 

2. Во видното поле на локацијата, може да се вметнуваат геореференцирани визуелни 
проширени податоци (слика, видео и 3D-модел) без користење маркери. 

3. Може да се дизајнира база со проширени текстуални и визуелни податоци што може да 
се надградува од корисниците. 
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3. СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација „ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА 
ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ“ е изложена на 229 страни, 84 слики, 
42 табели, 18 графикони, список на користена литература од 53 наслови на книги, трудови 
во списанија и зборници и дисертации.  

Содржината на дисертацијата е распределена во 7 поглавја како следи: 

ВОВЕД 
1. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 
2. ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ  И ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПРОШИРЕНАТА  РЕАЛНОСТ 
3. ХАРДВЕР ЗА ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ 
4. СОФТВЕР ЗА ПРОШИРЕНА РЕАЛНОСТ 
5. РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ 
6. ПЛАТФОРМА ЗА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА ВРЕМЕНСКО 

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 
7. ВАЛИДАЦИЈА НА АПЛИКАЦИЈАТА 

ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
ЛИТЕРАТУРА 
 

Воведот ја опишува структурата на докторската дисертација и дава кракот опис за 
секоја од главите. 

Во првата глава „ПРЕДМЕТ, ЦЕЛ И ХИПОТЕЗИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО“се дава 
краток преглед на предметот на истражувањето, целта на истражувањето, хипотезите што 
се поставуваат во докторската дисертација,  методологијата на истражувањето, како и на 
резултатите и придобивките од истражувањето и од развиената апликација за проширена 
реалност која ќе овозможува временско истражување на просторот. 

Втората глава „ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ  И ИСТРАЖУВАЊА ЗА ПРОШИРЕНАТА  
РЕАЛНОСТ “ ја анализира еволуцијата на проширената реалност од своите почетоци и 
првичното дефинирање. Во оваа глава се дефинираат разликите помеѓу виртуелната и 
проширената реалност. Во овој дел се опишува почетното корисничко искуство со 
користење на HMD уред и компјутер наменет за обработка на податоците. Се нагласува 
напредокот во развојот на мобилните телефони и компонентите кои се користат во нив со 
што овозможуваат целокупно искуство во апликации со проширена реалност. Во оваа 
глава е направен преглед на досегашните истражувања и апликации кои се од важност за 
специфичната намена на платформата. Се поставува акцент на корисноста на апликациите 
за проширена реалност како и анализа во кои делови од проширената реалност треба 
дополнително да се развива и со кои технологии треба да се развива синергија. 

Во третата глава „ХАРДВЕР ЗА ПРОШИРЕНА РЕАЛНСОТ“ се анализира 
достапниот хардвер наменет за проширена реалност, карактеристиките на уредите и 
нивните хардверски и софтверски ограничувања. Се анализираат уреди како Glass, 
GoogleTango, имплементација на AppleFace ID, HoloLens, Meta, Avegant, ODG и 
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MagicLeap. Во оваа глава се нагласуваат неколку клучни точки за тоа како треба да се 
развие успешен HMD уред за проширена реалност. 

Во четвртата глава „СОФТВЕР ЗА ПРОШИРЕНА РАЛНОСТ“ направена е 
компаративна анализа на достапните SDK за развој на апликации за проширена реалност 
на мобилни телефони. Опфатени се најпознатите SDK како што се: Vuforia, Kudan, 
Wikitude, ARToolKit, EasyAR, MAXST и XZIMG. Развојните околини се анализирани 
според типот на лиценцата, поддржаните платформи, поддршката за паметни очила, 
можноста за препознавање на самиот уред, можноста за препознавање од облакот, 3D 
препознавање, SLAM и поддршка за UNITY. 

Во оваа глава се разгледуваат и платформите ARKit и ARCore преку можностите кои 
ги нудат и преку примери од апликации. Во овој дел се дискутирни разликите помеѓу 
ARKit и ARCore и иднината на Tango како премин од хардверска во софтверска 
платформа. На крај е избрана најпогодната SDK за развој на апликацијата. 

Во петтата глава „РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА 
РЕАЛНОСТ“ се наведуваат различните категории во кои може да се примени 
проширената реалност како што се: Препознавање: кое може да биде на: лица, производи 
(храна, мебел, автомобил, облека, накит), животни и растенија; Добивање насоки до 
различни објекти, секции или простории; Купување или продавање преку визуелизација 
на производот; Добивање информации на различни нивоа: макрониво (планина, река, 
ѕвезда), локално ниво (ресторан, паркинг локација, седиште) или микрониво (предмет); 
Игри и забава: поставување и/или пронаоѓање објект/карактер, поставување виртуелни 
изненадувања; Превод и конверзија: превод од еден на друг јазик (преку текст или звук), 
конверзија на мерки (степени, должина), конверзија на валути; Додавање податоци: 
инструкции за користење, цена (поголема/помала во однос на други места), информација 
за брзината на движење (во однос на дозволената), големина, година; услуги (изнајмување 
на автомобил, хотел);  производ (нутритивни податоци);  рецензија на производ или 
услуга; Локациски информации: каде се наоѓаме, растојание до објект/пат/град, квалитет 
на воздухот, ниво на бучава; Мултимедиумски содржини: звук на автомобил, песна/дел од 
музички албум, трејлер од филм, звук на инструмент. 

Во оваа глава се разгледани достапните апликации за временско истражување на 
просторот како што се: HereCityLens, Paris, ThenandNowGuide, dARsein, 
TimetravelerBerlinwall, LondonHistoryAR, AR MApp. Апликациите се разгледувани по 
нивните карактеристики, предности, недостатоци, нивната актуелност како и начините на 
имплементација на функциите. 

Врз основа на избраниот хардвер и софтвер, како и анализата на достапните апликации 
кандидатот го дефинираше системот за примена на проширената реалност за временско 
истражување на просторот. 

Во шестата глава „ПЛАТФОРМА ЗА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА 
ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ“кандидатот преку текст и 
дијаграми даде вовед и ја дефинираше платформата. Платформата се состои од веб-сервер 
на кој се креираат, чуваат и доставуваат маркерите и мултимедиумските содржини до 
Android апликацијата со која временски се истражува просторот. Во овој дел се 
дефинирани типовите на улоги и нивните привилегии на платформата.  
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Во оваа глава е објаснето препознавањето и следењето преку природни својства или 
NaturalFeatureTracking. Кандидатот ги наведе основните правила кои треба да се следат 
при креирање на маркери. Во овој дел се нагласува важноста од резолуцијата на 
фотографиите од кои се креираат маркери. Дополнително се дискутира за разликата во 
физичката големина на маркери од надворешни објекти во однос на останатите маркери. 

Во точка „Креирање на маркери“ се креира првичен маркер од објект и се наведуваат 
конечните резултати во различни сценарија со користење на различни параметри. Од 
добиените резултати се воочуваат разликите во големините на добиените маркери и во 
бројот на својства за препознавање и за следење. 

За елиминирање на потребата од автентикација со најавување се воведува концептот на 
кориснички клуч кој се генерира преку Android апликацијата на мобилен телефон. 

Прикажан е изгледот на почетната веб страна каде креаторите на маркери можат да се 
најават. Објаснет е и процесот на креирање на маркери и додавање на мултимедиумска 
содржина заедно со параметрите кои се користат на сервер кога се креираат маркерите. 
Прикажана е можноста за преглед и детални информации за секој од креираните маркери 
поединечно. 

Во делот „Калибрација на камерата“ е наведена причината поради кој се појавува 
дисторзија кај камерите на мобилните телефони и прикажани се различните типови на 
дисторзија. Од таа причина кандидатот го објасни процесот на калибрација на камерата за 
примена во самата платформа.  

Во оваа глава е образложен текот на активности од започнувањето на апликацијата, 
добивањето на привилегии, испраќањето на локација и филтрирањето на објектите во 
однос на поставените параметри. Филтрираните објекти заедно со конфигурациска 
датотека се пакуваат во архива и се испраќаат до телефонот каде се вчитуваат за 
понатамошно препознавање. Кандидатот објаснува дека при препознавање на еден маркер 
се прикажува мултимедиумската содржина, а во случај кога се достапни повеќе содржини 
се прикажува и лизгач преку кој може да се избираат мултимедиумски содржини од 
различни временски периоди.  

За секој од мултимедиумските типови е објаснет начинот на нивен приказ, заедно со 
успешните и неуспешните начини на имплементација како и насоки за избор или 
креирање на содржина која придонесува за пореалистично корисничко искуство. 

За приказ на слика, видео или 3-D објект овозможено е менување на позицијата и 
ориентацијата како би се поставиле во склад со физичкиот објект кој е препознаен. 

Во делот „Фокусирање на камерата“ се анализирани различните пристапи на 
фокусирањето на камерата и е избран најсоодветниот начин на фокусирање на брзо 
препознавање и премин во фиксен фокус за стабилно следење. 

Во оваа глава дополнително внимание е посветено на резолуцијата на камерата, 
соодносот на резолуциите и ориентацијата на екранот. 

Поради оптичкото препознавање без комбинација од други сензори наведен е 
проблемот со стабилноста при следењето каде со поставување на дополнителни параметри 
во апликацијата значително се подобрува стабилноста. 
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За приказ на минатото се користат фотографии од објекти кои најчесто се сликани од 
перспектива. Објаснет е процесот на промена на перспективата на фотографиите за 
прилагодување во однос на маркерите од објектите кои се препознаваат. 

Во оваа глава се обработени факторите кои влијаат на корисничкото искуство и 
вклучено е тестирање на различни објекти во централното градско јадро. Од тестирањето 
се добиени насоки за избор на соодветен дел од фасада, случаеви каде е практично 
користење на табли или знаци и насоки за одземање на објекти од фотографии за 
креирање на посоодветни маркери.  

Во седмата глава „ВАЛИДАЦИЈА НА АПЛИКАЦИЈАТА“ се извршени поголем 
број на тестирања со различно нагодување при креирање на маркерите и во самата 
апликација. Од постојната апликацијата кандидатот изработи дополнителна апликација во 
која се добиваат квантитативни резултати од вчитувањето на маркерите, препознавањето 
на маркерите и прикажувањето на мултимедиумската содржина. Валидацијата е поделена 
на три типови, и тоа: 

- Валидација на времето потребно за: вчитување на маркерите, нивното препознавање и 
приказ на фотографија при користење на различни вредности за извлекување на 
својствата од маркерите, при користење на различни вредности на резолуцијата и при 
користење на општа калибрација и калибрација специфична за мобилниот телефон. 

- Валидација на времето потребно за: вчитување на маркерите, нивното препознавање и 
приказ на фотографија во услови на различен број маркери. 

- Валидација на времето потребно за: приказ на мултимедумска содржина во 
оригинална форма и во различни верзии во кои се намалени квалитетот и големината 
на датотеките. 

Извршено е и дефинирање на начинот на добивање на брзината на препознавање и 
субјективниот фактор при оценување на стабилноста на следењето. 

Поради големиот број на параметри и начини на креирање на маркерите во 
комбинација со различните вредности за резолуцијата и двата видови на калибрација, 
нагласена е потребата од повеќе чекори за валидацијата на брзината на препознавањето. 

Во првиот чекор се анализирани големината на фотографијата за креирање на маркер и 
калибрацијата на камерата на телефонот. За маркери се користени два објекти кои се 
различни во физичката големина, бројот на детали во нивните фасади и околината 
односно позицијата од каде се препознаваат. Креирани се вкупно 12 маркери со вредности 
од 96,48 и 24 за ТПИ од фотографија од која е извлечена фасадата на објектите и 
фотографија намалена на 1000 пиксели. Прикажана е големината на датотеките од 
маркерите, бројот на својства и нивен визуелен приказ. 

Тестирањата се извршени на два телефони од ниска класа, а за да нема влијание врз 
резултатитеза фотографирање на објектите е користен трет телефон. 

Од добиените резултати во овој чекор се воочува потребното време за вчитување на 
маркерите, времето потребно за препознавање и времето потребно за приказ на иста 
фотографија. Маркерите креирани од намалена фотографија се вчитуваат неколку пати 
побрзо од истите маркери без да биде намалена фотографијата. 
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Кандидатот согледа дека ТПИ вредностите се во директна корелација со резолуцијата 
на камерата и дека за препознавање со повисоки резолуции и квалитетно следење 
неопходно е користење на засебна калибрација за камерата. 

Во вториот чекор се користени различни извори на фотографија за креирање на 
маркер: мобилен телефон и дигитален апарат. Од двете фотографии се извлечени фасадите 
и фотографиите се намалени на 1000 пиксели од што се креирани маркери со вредности од 
96,48 и 24 за ТПИ. Добиените маркери имаа речиси идентични големини и број на 
својства. Голем дел од својствата имаа иста поставеност но имаше и својства кои имаат 
различна поставеност и не се повторуваат. Препознавањето во сите случаи беше со речиси 
идентична брзина и добиен е заклучок дека со намалување на фотографиите нема потреба 
од посебна опрема за фотографијата на објектите за креирање на нивни маркери. 

Во третиот чекор се користеа маркери од различен опсег на фотографија при нивно 
креирање. Прикажани се големините на датотеки и бројот на својства за препознавање и 
следење. Во случајот кога се користеше помал опсег бројот на својства беше поголем во 
однос на својствата од целосната фасада. Брзината на препознавање беше многу блиска во 
сценаријата каде беа препознаени двата маркери, но во одредени сценарија каде се 
користеше помал опсег препознавањето беше неуспешно. Се заклучи дека опсегот на 
фотографијата е многу важен при следењето на маркерите кога целиот објект е видлив во 
прегледот од камерата. 

Четвртиот чекор се фокусираше на брзината на препознавање при различни нивоа на 
својства за иницијализација. Иако беа поставени различни вредности за бројот на својства 
за иницијализација, секој од добиените маркери имаше иста големина и ист број на 
својства. Од резултатите се согледа дека при иста резолуција без разлика на поставената 
вредноста за својства за иницијализација препознавањето е со иста брзина, а разликата е 
помеѓу различните резолуции на камерата на телефонот. Од испитувањата на квалитетот 
на следењето се посочи високиот квалитет за секој од маркерите со напомена околу 
првичната брзина на препознавање во услови кога маркерот треба повторно да биде 
препознаен. 

Во петтиот чекор е направена валидација при различни нивоа на својства за следење. 
Во овој чекор се заклучи дека при намалување на фотографијата пред креирање на маркер 
и користење на засебна калибрација квалитетот на следење во сите тестирања, освен кога 
се користи ниска резолуција и најниска поставеност на својства за следење се добива 
квалитетно следење.  

Во вториот дел од валидацијата измерено е времето потребно за вчитување на маркери, 
времето потребно за препознавање кога е вчитан различен број на маркери и приказ на 
фотографија кога се вчитани различен број на маркери. Потребата за ваков тип на 
валидација е од причина што во рамките на параметрите за филтрирање, а како се 
зголемува бројот на содржина на платформата, можно е за една локација да бидат 
достапни поголем број на маркери за препознавање. Се измери вчитувањето и 
препознавањето на еден маркер и дополнителни од еден до пет маркери. Во оваа 
валидација вклучен е и телефон од висока класа за споредба на ефектот од дополнителни 
маркери. Од резултатите се заклучи дека поради намалувањето на фотографиите пред 
креирање на маркерите како и користењето на единечна вредност за минимум  и 
максимум ТПИ, во случај на вкупно 6 маркери, времето потребно за нивни вчитување е 
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помало од 50 мили секунди. Од тоа се заклучи дека вкупниот број на маркери нема 
значителен ефект при нивното вчитување. 

Од резултатите за препознавање на маркерите, кандидатот согледа дека секој 
дополнителен маркер ја намалува брзината на препознавање кај телефони од ниска класа, 
додекаво исти околности кај телефон од висока класа има незначителен ефект. 

Со детални тестирања се согледа дека во секој од тестовите се доби висок квалитет на 
следење до моментот на движење на камерата и непрепознавање на маркерот. Се 
потенцира дека во таков случај за повторно препознавање на маркерот е потребно 
дополнително време за секој од вчитаните маркери. 

Во оваа глава направена е детална анализа на резолуциите за камерата на телефоните и 
кандидатот дојде до заклучок дека VGA резолуцијата е најпогодна како стандардна 
резолуција. 

Во третиот дел од валидацијата кандидатот го измери времето потребно за приказ на 
мултимедиумски содржини. Со користење на различни алатки со отворен код кандидатот 
подготви мултимедиумски содржини во првична форма и верзии од истите содржини кои 
се намалени во количината на податоци а со тоа и големината на датотеките. Овој дел 
беше поделен на два делови каде во првиот дел е измерен приказот на фотографии, звуци 
и видеа. Во нив спаѓаа оригиналните верзии како и верзии каде е намален квалитетот. Од 
тестирањето се заклучи дека намалувањето на фотографии придонесува до нивни побрз 
приказ, а кај звуците и видеата времето на приказ е идентично. Тука се напомена дека 
главната придобивка е намалувањето на големината на датотеките, што овозможува помал 
пренос на податоци. 

За мерење на времето на приказ на 3D објект, од моделот беа креирани 3 дополнителни 
верзии каде бројот на полигони беше 75%, 50% и 25%. Од мерењето на првичниот приказ 
се заклучи дека намалувањето на бројот на полигони го намалува и времето потребно за 
приказ. За приказ на 3D објект направена е дополнителна валидација преку мерење на 
времето потребно за приказ кога се достапни повеќе модели. Од таквата валидација е 
заклучи дека штом еднаш е прикажан 3D модел, секое наредно прикажување на друг 
модел е значително побрзо. Во овој дел е нагласена придобивката од креирање на архива 
од 3D моделот каде се добива најголемо намалување на големината на датотеките. 

Во седмата глава „ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА“ извлечени се заклучоците од 
целокупната анализа на состојбата на проширената реалност и заклучоците и препораките 
за креирање на апликација со квалитетно корисничко искуство. Во оваа глава се наброени 
и потенцијалните области каде може да се користи изработената платформа. На крај 
дадени се насоки за идни истражувања за подобрување на платформата. 

4. ОЦЕНКА НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Покрај солидното теоретско образложение, деталната анализа на достапниот хардвер и 
софтвер, практичниот производ на докторската дисертација со наслов „ПРИМЕНА НА 
ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ“ е 
компјутерска и мобилна апликација која врз основа на локацијата на корисникот и 
препознавање на објектите прикажува мултимедиумска содржина од која може да се 
согледа како објектите изгледале или може да изгледаат во иднина.  
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За остварување на главната и специфичните цели на истражувањето, обработени се 
различните начини на примена на проширената реалност, дотогашните истражувања, 
дотогашните апликации, како и дотогаш достапните хардверски и софтверски решенија.  

Со анализата на достапните апликации заклученое дека се ограничени од аспект на 
објектите што може да се истражат или од самиот тип содржина што може да се прикаже.   

Изработената платформа се состои од апликација за паметен телефон и веб-апликација 
за чување, менаџирање и споделување на податоците со апликацијата за телефон.  

Затоа што е заклучено дека во апликацијата користењето на референтните маркери е 
непрактично, воведен е моделот на препознавање и следење врз база на природните 
својства од кои се генерираат маркери.  

Генерираните маркери заедно со податоците за приказ се додаваат во веб- 
апликацијата од која подоцна, врз база на географските координати, се извршува 
филтрирање и доставување на податоците. 

За приказ на мултимедиумски објекти, овозможен е приказ на: слика, видео, звук и 3D-
објекти и е опишан процесот на изработка за секој од приказите. За да се добие 
пореалистично искуство преку точно позиционирање на прикажаниот објект воведена е 
можност за менување на позицијата и ориентацијата на објектите.  

Кандидатот го согледа значењето на калибрацијата на камерата во искуството со 
проширената реалност, го обработи процесот на калибрација на камерата и воведе 
можност за додавање на засебна калибрација која се испраќа до корисничките уреди. 

За да се добие побрзо првично препознавање, без потоа да влијае на стабилноста при 
следењето, утврден е точниот метод на фокусирање на камерата при привично 
започнување на апликацијата, при веќе препознаен маркер, како и откога веќе не е видлив 
препознаен маркер. Дополнително е утврдена најдобрата резолуција и соодносот погоден 
за стандардни поставки, но со можност за нивно менување. Решен е проблемот со 
стабилноста при следењето на веќе препознаен маркер преку поставки на веќе постојни 
методи. 

Голем дел од фотографиите од минатото се сликани од перспектива која не е паралелна 
со сликаниот објект, за што е предложен начин на обработка на фотографиите соодветен 
за апликацијата преку промена на перспективата. 

 Извршена е валидација со која е заклучено дека: 

‒ за креирање на маркерот, потребно е да се извлече фасадата на објектот за негово 
препознавање и добро следење 

‒ намалувањето на фотографијата од фасадата овозможува подобро препознавање и 
следење на објектот 

‒ со користење на засебна калибрација за камерата на телефонот, се добиваат 
значително подобри резултати во однос на употребата на стандардната калибрација 

‒ користењето на дигитален апарат во случај на претходно исполнетиот услов, нема да  
доведе до побрзо препознавање или подобро следење 

‒ ако околината овозможува целосен преглед на објектот, најдобро е да се користи 
опсег од фотографија што опфаќа што поголем дел од објектот. Користењето на делови од 
фасадата придонесува кон понестабилно следење на маркерот 
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‒ без разлика на изборот на својствата за иницијализација, бројот на својства е секогаш 
ист 

‒ изборот на нивото на својствата за следење нема значајна улога кај претходно 
намалената фотографија од објектпри користење на засебна калибрација 

‒ нагодувањето на резолуцијата на камерата е еден од најважните фактори во 
апликација од ваков тип. Вредностите на резолуцијата со сооднос 4 : 3 се стандардно 
достапни кај секој од телефоните и овозможуваат најдобри резултати при препознавање и 
следење на маркерите 

‒  иако најбрзо препознавање се добива со резолуција од 320 х 240 пискели, самиот 
преглед од камерата не овозможува доволен број детали за квалитетно корисничко 
искуство 

‒ вкупниот број маркери има големо влијание на брзината на препознавањето, а нема 
влијание врз следењето 

‒ намалувањето на мултимедиумските содржини овозможува побрз приказ кај 
намалените фотографии, но не и кај репродукцијата на звукот и видеото 

‒ времето потребно за градење на 3D-објектот е поголемо од времето за приказ на друг 
тип мултимедиумска содржина, поради што се препорачува негово намалување 

‒ архивирањето на 3D-објектот овозможува значително помала архива во однос на 
другите типови на мултимедиумски содржини, а со тоа и помала потреба од проток на 
податоци помеѓу апликацијата и серверот. 

 
Развиената апликација за проширена реалност ќе може да најде голема примена во 

многу области,  како:  

‒  Туризам, како водич преку кој туристите на своите паметни мобилни уреди ќе можат 
да добиваат текстуални и мултимедиумски податоци за различни објекти и локации што 
се предмет на нивниот интерес. 

‒Образование, со користење на паметни мобилни уреди на местото на настанот, 
учениците ќе можат да видат податоци за значењето на локацијата или објектот. 

‒Археологија, со помош на паметни мобилни уреди се врши реконструкција на 
археолошки локалитети на местото на настанот. 

‒  Урбанизам и архитектура, прикажување на паметните мобилни уреди на местото на 
настанот, визуелни податоци за тоа како е планирано да изгледа во иднина одреден 
простор или објект и др. 

Со спроведеното истражување на теоретските основи на проширената реалност и на 
хардверските можности  и софтверските решенија за проширената реалност, со развојот на 
систем за примена на проширената реалност за временско истражување на просторот и со 
изработената апликација се ПОТВРДЕНИ генералната и специфичните хипотези. 

Во докторската дисертација се дадени насоки за натамошни истражувања: 

Со воведувањето на камери со ултра широки леќи, прегледот на повеќе објекти ја 
отвора можноста за нивното препознавање и за приказ на мултимедиумска содржина на 
нивно место. Кандидатот предлага дополнително да се истражува начинот на приказ на 
повеќе мултимедиумски содржини една до друга и добивањето на реалистично 
корисничко искуство. 
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Моменталната апликација при приказот на мултимедиумската содржина не ги зема 
предвид дополнителните објекти или пречките помеѓу камерата и објектот што се 
препознава. Кандидатот предлага да се разгледа можноста за создавање синергија помеѓу 
прикажаната содржина, камерата и објектите помеѓу нив. 

Кандидатотпредлага да се истражуваат и другите области од технологијата, како што е 
вештачката интелигенција кои може да се имплементираат во комбинација со 
апликацииите за проширената реалност. 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка на 
докторската дисертација со наслов: „ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА 
ВРЕМЕНСКО ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ“, од кандидатот м-р Благој Неновски, 

 

З А К Л У Ч У В А 

 

1. Докторската дисертација од кандидатот м-р Благој Неновски преставува самостоен 
и оригинален научно-истражувачки труд, кој дава значителен придонес во областа 
на анализираната проблематика; 
 

2. Кандидатот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката работа, што 
се согледува низ деталната анализа, применетите методи и постапки во 
истражувањето, од една страна, но и во формулирањето, презентацијата и 
дискусијата по однос на добиените резултати, од друга страна; 
 

3. Извршена е опсежна истражувачка дејноста, а изворно добиените резултати се 
исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект, 
што е потврдено со публикување на рецензирани трудови во зборници на научни 
трудови презентирани на меѓународни академски собири, како и во меѓународни 
научни списанија од соодветната област; 
 

4. Кандидатот, во текот на изработката на докторската дисертација, реализирал 
мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат неговата 
креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и владеење со 
презентираната проблематика – развој на систем за проширена реалност за 
временско истражување на просторот; 
 

5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, докторската 
дисертација несомнено укажува на фактот дека кандидатот располага со 
потребните знаења од областа на проширената реалност; 
 

6. Со изработката на докторската дисертација, кандидатот м-р Благој Неновски 
комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при дефинирање на 
истата; 
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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; 
 

8. Согласно со наводите на извештајот, кандидатот ги исполнува сите законски 
услови за пристапување во постапката за стекнување на докторат на науки. 

Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на докторската 
дисертација од м-р Благој Неновски, со особена чест и задоволство, на Науставно-
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 
„ПРИМЕНА НА ПРОШИРЕНАТА РЕАЛНОСТ ЗА ВРЕМЕНСКО 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ“ од кандидатот м-р Благој Неновски; 

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

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

3. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска,  
  Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
  Универзитет „Св. Климент Охридски“, 
 

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

5. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески,  
  Економски факултет – Прилеп 
  Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
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