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РЕФЕРАТ 

 

за избор на наставници од областите: Припрема за печатење и ДТП 
(Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 

доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, 
галванотехника) на Техничкиот факултет – Битола при 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 

 

Врз основа на распишаниот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и 
“Коха”за избор на два наставнициод областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), Наставно научниот совет при 
Технички факултет Битола, на својата редовна седница, одржана на 07.04.2020 година, 
со решение број 02-340/3од 07.04.2020 година формира Рецензентска комисија во 
состав: 

 

1. Ред. проф. д-р. Игор Неделковски,претседател 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
 
2. Ред. проф. д-р. Ратка Нешковска, член 
Технички факултет – Битола 
 
3. Вонр. проф. д-р. Роберто Пашиќ, член 
Технички факултет – Битола 
 
 

 
 
На објавениот конкурсво дневните весници “Нова Македонија” и “Коха” се 
пријавијакандидатите: 
 

1. Д-р Светлана Мијаковска, дипломиран графички инженер; 
2. Д-р Филип Поповски,дипломиран графички инженер; 

 

Врз основа на поднесените материјали, во својство на членови на 
Рецензентската комисија, имаме чест на Наставно научниот совет при Технички 
факултет Битола да му го поднесиме следниот: 
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ИЗВЕШТАЈ 

 

1. Биографски податоци за кандидатот Д-р Светлана Мијаковска 

 

Д-р Светлана Мијаковска е родена на 16.10.1980 год. во Битола каде што 
завршува основно и средно образование со континуиран одличен успех во сите години 
на школувањето.  

Во учебната 99/2000 год. се запишува на Техничкиот факултет во Битола. На 
23.04.2004 год. со највисока оценка ја одбранила дипломската работа 
(Дизајнирањенаопштинскивебпортал),со што просечниот успех изнесува 9,21. Во текот 
на студирањето била корисник на стипендија за талентирани студенти од Фондот на 
Министерството за образование. Прогласена за најдобар студент во учебната 2003/04 
година и наградена со 10000 денари од деканот на Технички факултет - Битола. 

Во 2009 година магистрира на Техничкиот факултет во Битола на катедрата по 
Графичко инженерство отсек Графички дизајн и Мултимедија на тема 
“Растерскибазиранивиртуелнипрошетки” со просечна оценка 10,00.  

Во учебната 2011/2012 година е запишана на Докторски студии на Технички 
факултет во Битола на тема “3D моделирање од видео”. 

На 26.06.2015 годинана Отсекот за Графичко инженерствоприТехнички 
факултет во Битола успешноја одбрани докторската дисертација со наслов “3D 
моделирање од видео” со што се стекнува со академски степен доктор на науки во 
областа на техничките науки. 

Активно го владее англискиот и српскиот јазик и основно ниво на германски 
јазик. Поседува компјутерски вештини од Office пакетот на Microsoft, голем број на 
апликативни софтвери од областа на Веб дизајн, Векторска и Растерска графика, како и 
апликации од областа на Page Layout-от, Компјутерска графика и 3D моделирање. 

Работно искуство: ангажирана како надворешен соработник на Техничкиот 
факултет – Битола од 2004 година, како предавач по предметите: Интернет и 
мултимедија (Основни концепти за Интернет, Пребарување на Интернет, Основни 
елементи на Мултимедијални проекти), Компјутерска графика (3D моделирање, 
Анимација), Веб дизајн (Креирање на Веб страни) и Десктоп продукција (Припрема на 
документи за печатење и припрема на документи за поставување на Веб). 

Во 2012 година е избрана за помлад асистент од областите: Припрема за 
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 
доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), 
на Техничкиот факултет во Битола. 
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Во 2015е избрана за доцент од областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), на Техничкиот факултет во 
Битола. 

 

 

Научно истражувачки трудови 

 

Од научно-истражувачката дејност на кандидатот, истакнуваме: 

 Трудови со оригинални научни резултати, рецензирани и објавени во научни и 
стручни списанија со меѓународно значење, Трудови во Зборници на научни 
трудови презентирани на меѓународни академски собири: 

 
 Nedelkovski, I., Vrskova, S., 2009, Image Based Virtual Tour through Bitola. 

Proceedings of XLIV International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies, 25-27 Jun, 2009, Veliko 
Tarnovo, Bulgaria, Vol. 1, pp. 271-274. 

 Vrskova, S., Nedelkovski, I., 2010, Creating Panoramas and Eliminating 
Ghosting. Proceedings of XLV International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 23-26 Jun, 
2010, Ohrid, Macedonia, pp. 769-772. 

 Mijakovska, S., Nedelkovski, I., 2013, 3D Modeling from video. Proceedings of 
XLVIII International Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies, 26-29 Jun, 2013, Ohrid, Macedonia, pp. 593-
596, ISBN 978-9989-786-89-1. 

 С. Мијаковска, И. Неделковски, 2013,Принципи накои се основа 3D 
моделирањето од видео. Технички факултет – Битола, Зборник на трудови 
2013. 

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Generating 3D model from 
Video, Advanced Computing: An International Journal (ACIJ), Vol.5, No.5/6, 
November 2014. 

 F. Popovski, I. Nedelkovski and S. Mijakovska, 2014, Generating 3D model in 
virtual reality and analyzing its performance, International Journal of Computer 
Science & Information Technology (IJCSIT) Volume 6, No 6, December 2014.
  

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski, 2014, Overview of the process of 3D 
modelling from video, International Journal of Engineering Sciences & Emerging 
Technologies, Dec. 2014, ISSN: 2231 – 6604 Volume 7, Issue 3, pp: 680-686 
©IJESET.  
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 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2015), Virtual Environment of Real 
sport Hall and Analyzing Rendering Quality, Journal of Association for 
Information Communication Technology, Education and Science, TEM Journal, 
Serbia. 

 С. Мијаковска,2015,Елиминирање на замаглување при креирање на 
панорами. Технички факултет – Битола, Зборник на трудови 2015. 

 "Print Quality Control Management for Papers Containing Optical Brightening 
Agents"; R. Pasic; I. Kuzmanov;  S. Mijakovska; International Journal of 
Scientific and Engineering Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016, pages 271-
274, ISSN 2229-5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 "Analysing the Injuries in Large Industrial Entities from Bitola – Segments of 
Extensive Research regarding the Control of Quality Assurance and 
Implementation of Integrated Management Systems"; I. Kuzmanov; R. Pasic; S. 
Mijakovska; International Journal of Scientific and Engineering 
Research, Volume 7, Issue 2, Feb 2016, pages 968-971, ISSN 2229-
5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 "Influence of Corner Detectors in the Process of 3D Modeling from Video "; S. 
Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov;  International Journal of Scientific and 
Engineering Research, Volume 7, Issue 9, Sep 2016, pages 228-232, ISSN 2229-
5518, (Thomson Reuters indexing, Impact Factor: 3,8). 

 “Interactive Scientific Visualization in 3D Virtual Reality Model”; Filip 
Popovski, Igor Nedelkovski, Svetlana Mijakovska, GoricaPopovskaNalevska; 
TEM Journal. Volume 5, Issue 4, Pages 435-440, ISSN 2217-8309, DOI: 
10.18421/TEM54-04, November 2016. 

 “Basic steps and techniques using in obtaining the structure from motion”, 
Svetlana Mijakovska, Filip Popovski; TEMEL-ij journal, Volume 1, Pages 59-62, 
ISSN 2545-439, May 2017. 

 ”Analyzing injuries in Bitola region into time frame 1999-2015”, Ivo Kuzmanov, 
Silvana Angelevska, Roberto Pasic, Svetlana Mijakovska; IZZIVI 
PRIHODNOSTI, Challenges of the Future, Volume 2, Issue 4, pages 231-236, 
ISSN 2463-9281, November 2017. 

 “Real Overview of Injuries Regarding Work Activities and Implementation of 
Heath and Safety Law in Bitola Area”, Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic, Mile 
Spirovski, Svetlana Mijakovska, Marina Spirovska; IZZIVI PRIHODNOSTI, 
Challenges of the Future, Volume 3, Issue 3, pages 152-159, ISSN 2463-9281, 
August 2018. 

 “Modernization of secondary vocational education at thegraphicsector in 
Macedonia”, Filip Popovski, GoricaPopovskaNalevska, Mile Atanasoski, 
Svetlana Mijakovska; TEMEL-ij journal, Volume 2, Issue 2 Pages 19-28, ISSN 
2545-439, December 2018. 

 "Impact of the microclimate in printing process", Svetlana Mijakovska, Roberto 
Pasic, Ivo Kuzmaniv, Filip Popovski, BorceJakimovski; International Journal of 
Advances in Engineering & Technology, Volume 12, Issue 1, pages 11-17, 
ISSN 22311963, February 2019.  
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 ”Impact of noise in printing process”, Svetlana Mijakovska, Roberto Pasic, Ivo 
Kuzmanov, Filip Popovski; Proceedings of International Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies, 27-29 
Jun,2019,Ohrid,NortthMacedonia, pp. 385-387, ISSN:2603-3267(online), 
ISSN:2603-3259(print). 

Сите трудови се објавени на UKLO repository: www.eprints.uklo.edu.mk 

 

 

Изработени проекти: 

 

1. Изработена 3D виртуелна прошетка низ Битола, објавена на веб страна.  

2. Изработка на дизајн на Зборник на труфдови на конференција TTS 2018. 

3. Проект за развој на вештини и поддршка на иновации – Договор за Развој и 

дизајн на концепцијата за четиригодишно техничко образование.  

4. Одржување на веб страна на Технички факултет – Битола. 
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Други стручни трудови: 

 

1. „Стратегискиот менаџмент и малиот бизнис”  – С. Вршкова, Т. Јолевски, 
Технички факултет – Битола,  2005. 

2. „DTP и дигитален печат”  – С. Вршкова, И. Неделковски, Технички факултет – 
Битола,  2007. 

3. „Wireless Markup Language - WML”  – С. Вршкова, П. Митревски, Технички 
факултет – Битола,  2007. 

4. „Менаџмент на мултимедијални проекти”  – С. Вршкова, Т. Јолевски, Технички 
факултет – Битола,  2007. 

5. „Автоматска растеризација на 3D модели”  – С. Вршкова, И. Неделковски, 
Технички факултет – Битола,  2008. 

 

 

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 Светлана Мијаковска 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 4 од максимално 
можна 5. Во академска 2019/20 година, кандидатката има добиено просечна оцена 4,4 
од максимално можна 5.  

 

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 Светлана Мијаковска ги исполнува 
следните услови од дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои 
кандидатот ги исполнува се одбележани со “X”. 
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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 преку 
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 

X 

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

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или 
учествува 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 

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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 
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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  

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англискинаставен 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 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 

X 

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 Х 

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. 

X 

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

вкупно исполнети услови од втор критериум 6 
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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. 

 

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 X 

(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 

 

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 

X 

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 4 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 14 
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2. Кратка биографија за кандидатот Д-р Филип Поповски 

 

Образование 

 Кандидатот д-р Филип Поповски е роден на 27.11.1982 год. во Битола каде што 
завршил основно и средно образование. Во учебната 2001/2002 се запишал на 
Техничкиот факултет во Битола, на насоката по графичко инженерство каде и 
дипломирал во 2006 год. Во текот на студирањето бил корисник на стипендија за 
талентирани студенти од Фондот на Министерството за образование и прогласен за 
најдобар студент на графичкиот отсек на Технички факултет - Битола. 

 Постдипломски студии завршува во 2009 год. на Техничкиот факултет во 
Битола на насоката за графичко инженерство со просечна оцена 10 при што се стекнал 
со звање магистер по графичко инженерство. Докторирал  

 Докторирал на Техничкиот факултет во Битола на 29 јуни 2015 год. со 
докторската дисертација: “Научна визуелизација во виртуелната реалност – техники на 
интеракција и развој на апликации”, со што се стекнал со научен степен доктор на 
технички науки од областа на техничките науки. 

 

Движење во службата 

 Филип Поповски во 2010 се вработува како асистент на група предмети на 
отсекот за графички дизајн на Балканскиот универзитет во Скопје.  

 Од декември 2011 год. се вработува како асистент на група предмети на 
графичкиот отсек на Техничкиот факултет во Битола.  

 Во 2015 е избран за доцент од областите: Припрема за печатење и ДТП (Desktop 
Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички процеси 
и машини, Графички материјали (бои, галванотехника), на Техничкиот факултет во 
Битола 

 

Членство во научни и стручни асоцијации и здруженија 

Кандидатот е член на следните научни и стручни здруженија: 

 Македонско научно друштвото - Битола (MНД). 

Познавање на странски јазици 

 Д-р Филип Поповски активно го владее англискиот јазик со способност за течна 
конверзација, читање и пишување.  
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Објавени трудови во списанија или презентирани на конференции  
 
  

 Igor Nedelkovski, Filip Popovski (2011), Characteristics of phisically based 
rendering, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Mitrevski V., Popovski F., Popovski D. (2011), Density of some vegetables during 
convective drying, Journal of processing and energy in agriculture. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2012), Simulation of reality in the process of 
rendering, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Mitrevski V., Mijakovski V., Popovski F. (2012), Density of some fruits during 
drying, Electronic journal of Environmental, Agricultural and Food Chemistry. 

 Mitrevski V., Mijakovski V., Popovski F., Popovski D. (2012), Influence of boundary 
conditions on particle density, Journal of Agricultural Science and Technology. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Comparation of Physically Based Rendering 
and Photo Realistic Rendering, PDC papers, Senj, Croatia.  

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Analysis and comparation of models for 
interaction in virtual environments, PDC papers, Senj, Croatia. 

 Filip Popovski, Igor Nedelkovski (2013), Analysis and Comparation of some models 
for interaction in Virtual Reality, Scientific paper of Faculty of Technical Sciences - 
Bitola. 

 Popovski Filip, Nedelkovski Igor (2014), Comparation of several models for 
interaction in Virtual Reality, Mechanical Scientific Engeneering Journal, MFS 
Skopje. 

 Mijakovska S., Nedelkovski I., Popovski F. (2014), Generating 3D model from video, 
Advanced Computing: An international Journal (ACIJ). 

 S.Mijakovska, I.Nedelkovski, F.Popovski (2014), Overview of the process of 3D 
modelling from video, International Journal of Engineering Sciences & Emerging 
Technologies (IJESET). 

 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2014), Generating 3D model in Virtual 
Reality and analyzing it’s performance, International Journal of Computer Science & 
Information Technology (IJCSIT). 

 Nalevska Popovska G., Popovski F., (2014), Learning Through Game, International 
Journal Teacher, Bitola, Macedonia. 

 Popovski F., Nedelkovski I., Mijakovska S. (2015), Virtual Environment of Real sport 
Hall and Analyzing Rendering Quality, Journal of Association for Information 
Communication Technology, Education and Science, TEM Journal, Serbia. 

 F. Popovski (2015), Creating Virtual Environment from real objects, Scientific paper 
of Faculty of Technical Sciences - Bitola. 

 Vangelce Mitrevski, Monika Lutovska, Ivan Pavkov, Vladimir Mijakovski and Filip 
Popovski, (2016), The power series as water sorption isotherm models, Journal of 
Food Process Engineering. 
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 F.Popovski, I. Nedelkovski, S. Mijakovska, G. Popovska Nalevska, (2017), 
Interactive Scientific Visualization in 3D Virtual Reality Model, TEM Journal, 
Serbia. 

 S. Mijakovska, F. Popovski, (2017), Basic steps and techniques using in obtaining the 
structure from motion, TEMEL International Journal. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2018), Teachers and Parents attitudes toward students 
with disabilities, IJET International Journal of Education TEACHER. 

 F. Popovski, G. Popovska, M. Atanasoski, S. Mijakovska, (2018), Modernization of 
secondary vocational education at the graphic sector in Macedonia, TEMEL 
International Journal. 

 S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov, F. Popovski, B. Jakimovski, (2019), Impact of 
the Microclimate in Printing process, International Journal of Advances in 
Engineering & Technology IJAET. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2019), Professional and Pedagogical Ethics of Teachers, 
Knowledge International Journal. 

 G. Popovska, F. Popovski, (2019), The barriers od educational inclusion of children 
with disabilities in the elementary education in the Republic of Macedonia, 
International Journal of Research Studies in Education. 

 S. Mijakovska, R. Pasic, I. Kuzmanov, F. Popovski, (2019), Impact of noise in 
Printing process, ICEST (2019). 
 
Сите трудови се објавени на UKLO repository: www.eprints.uklo.edu.mk 
 

 

Резултати од самоевалуација 
 

Реализацијата на наставно – образовната дејност се потврдува со добиените 
резултати од студентските анкети за самоевалуација во периодот на ангажираност на 
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кандидатот во наставно – образовниот процес на Техничкиот факултет - Битола.             
Доц. Д-р Филип Поповски е оценет со позитивна оценка од страна на студентите, по 
основ на сите индикатори вклучени во анкетното истражување за самоевалуација. Во 
спроведените студенски анкети во изминатите пет академски години, кандидатот 
секогаш добивала просечна оцена повисока од 4 од максимално можна 5.   

 

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 Доц. д-р Филип Поповски ги исполнува 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 преку 
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 

X 

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

 

Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или  
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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 

X 

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

 

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

 

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

 

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

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 5 

 
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  

Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува 
на англискинаставен 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 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 

X 

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

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

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска прграмана 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 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. 

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 6 

 
 
 

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. 

 

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 Х 

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

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

 

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

 

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

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 

 



16 
 

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 5 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 16 

 

 

Заклучок и предлог 

 

Заклучок и предлог за д-р Светлана Мијаковска 

Со задоволство констатираме дека пријавениот кандидат, д-р Светлана 
Мијаковска, ги исполнува сите услови на Конкурсот за избор на наставник – има 
научен степен доктор на науки од научните области во кои се избира, висок просечен 
успех на студиите на првциклус (9,21) и втор циклус(10,00), објавени поголем број 
научно-истражувачки трудови во соодветните области во меѓународни научни 
списанија или меѓународни научни публикации, забележителни постигнувања во 
примената на истражувачките резултати и евидентна способност за изведување на 
одделни видови високообразовна дејност.  

Од биографијата  на кадидатот д-р Светлана Мијаковска може да се согледа дека, 
почнувајќи од 2004 година па се до денес таа е активно вклучена во образовниот 
процес на Техничкиот факултет во Битола, за што зборува и нејзиниот ангажман како 
надворешен соработник,а потоа како помлад асистенти доцентпо повеќе наставни 
дисциплини, покажувајќи исклучителна посветеност, доследност и професионалност 
во извршувањето на работните задачи и коректен однос кон студентите и колегите. 
Имајќи ги во предвид досегашните трудови може да се каже дека сета нејзина научно 
истражувачка дејност се поклопува со проблематиката која ја опфаќаат областите од 
конкурсот. 

Оценувајќи ја севкупната дејност на кандидатот д-р Светлана Мијаковска како 
успешна, согласно Законот за Високо образование, Рецензентската  комисија 
констатира дека таа во целост ги задоволува потребните услови и му предлага на 
Наставно научниот совет на Технички факултет Битола, кандидатот д-р Светлана 
Мијаковска, да ја избере во звањето вонреден професор од областите:Припрема за 
печатење и ДТП (Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, 
доработка), Графички процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника). 
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Заклучок и предлог за д-р Филип Поповски 

 Со задоволство констатираме дека пријавениот кандидат, Доц д-р Филип 
Поповски, ги исполнува сите услови на Конкурсот за избор на наставник – има научен 
степен доктор на науки од научните области во кои се избира со висок просечен успех 
на студиите на првциклус и втор циклус, објавени поголем број научно-истражувачки 
трудови во соодветните области во меѓународни научни списанија или меѓународни 
научни публикации, забележителни постигнувања во примената на истражувачките 
резултати и евидентна способност за изведување на одделни видови високообразовна 
дејност.  

 Врз основа на направената анализа се заклучува дека кандидатот е успешно 
ангажиран на научно и стручно поле.  

 Оценувајќи ја севкупната дејност на кандидатот Доц д-р Филип Поповски како 
успешна, согласно Законот за Високо образование, Рецензентската комисија 
констатира дека во целост ги задоволува потребните услови и му предлага на Наставно 
научниот совет на Технички факултет Битола, кандидатот Доц д-р Филип Поповски, да 
го избере во звањето вонреден професор од областите: Припрема за печатење и ДТП 
(Desktop Publishing), Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), Графички 
процеси и машини, Графички материјали (бои, галванотехника). 

 

Рецензентска комисија: 

 

1. Ред. проф. д-р. Игор Неделковски, претседател, с.р. 
                                                     Факултет за ИКТ – Битола 

 
 
 
 

2. Ред. проф. д-р. Ратка Нешковска, член, с.р. 
Технички факултет – Битола 

 
 
 

3.Вонр. проф. д-р. Роберто Пашиќ, член, с.р. 
Технички факултет – Битола 
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Р Е Ф Е Р А Т 
 

за избор на истражувач во сите научни звања од научните области: 

50622 - Управување со човекови ресурси,  50623 - Претприемништво и 50624 – Друго 

на Факултетот за биотехнички науки- Битола при 

Универзитетот “Св. Климент Охридски“– Битола 

 
  
 
 Врз основа на член 172 и член 173 од Законот за високо образование („Службен весник на 
РМ,“ бр.82/2018), членови 38-41 од Законот за научно истражувака дејност („Службен весник на 
РМ“,бр.46/2008,103/2008,24/2011,80/2012,24/2013,147/2013,41/2014,145/2015,154/2015,30/2016,и53
/2016) и член 24,25,29,31 и 32 од Правилникот за посебните услови и постапка за избор во 
наставно-научни,наставно-стручни.научни,наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски“-Битола, а во врска со објавениот Конкурс во дневните весници “Нова 
Македонија“ и “Коха“ од 27.02.2020  за избор на еден истражувач во сите научни звања од 
обласите:50622 -Управување со човечки ресурси, 50623 -Претприемништво и 50624 -Друго, на 
Факултетот за биотехнички науки-Битола, со Одлука бр.02-247/3 од 18.03.2020 година, Наставно-
научниот совет формира Рецензиона комисија во состав: 
 

1. Професор д-р Марјан Танушевски, вонреден професор на БАС-Институт за 
менаџмент Битола, - претседател, 

2. Професор д-р Елизабета Митрева, вонреден професор на Факултет за туризам и 
бизнис логистика  -Штип, при Универзитет „Гоце Делчев“- Штип, - член  и 

3. Професор д-р Катерина Бојковска, вонреден професор на Факултет за 
биотехнички науки Битола, член. 

 
На конкурсот се пријави само кандидатотд-р Горан Михајловски, научен сорабоник на 

Факултетот за биотехнички науки-Битола на Униврзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола. 
По разгледувањето на приложените материјали, а врз основа на Законот за научно-истражувачка 
дејност и Правилникот за посебните услови и постапка за избор во наставно-научни, наставно-
стручни. научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот Св.“Климент Охридски“ 
Битола, Рецензионата комисија го поднесува следниот: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
I. Биографски  податоци за кандидатот д-р  Горан Михајловски 

Горан Михајловски  е роден на 29.08.1973 година во Битола, средно образование заврши 
во ЕМУЦ “Ѓуро Салај“ Битола. Дипломира на Факултетот за технички науки во Битола на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола. Работното искуство го почнува од јануари 2006 
година до јуни, 2009 год. каде е вработен во ЈП “Водовод“ Битола, како диппломиран инженер во 
техничкиот сектор за проектирање и географиски информациони системи –ГИС. 
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 Од јуни 2009 година до август 2012 година, своето работно искуство го продолжува во 
Министерството за транспорт и врски при Владата на Република Македонија, на работно место 
Заменик министер за транспорт и врски.  

На 20.01.2011 година, со успех го одбрани магистерскиот труд под наслов “Јавно приватно 
партнерство во патната инфраструктура во Република Македонија“ на Економскиот институт во 
Скопје при Универзитетот “Св.Кирил и Методиј“ Скопје, и се стекнува со научен степен 
магистер на економски науки. 

На 01.07.2015 година со успех го одбрани докторскиот труд под наслов:“Предизвици и 
придобивки од примената на концептот на општествена одговорност на компаниите во Република 
Македонија“, на Еконмски инстиут Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ Скопје, и се 
стекнува со научен степен доктор на економски науки. 

Од октомври 2012 година е вработен како асистент по група предмети одорганизациони 
науки и менаџмет, на Факултетот за биотехнички науки-Битола при Универзитетот“Св.Климент 
Охридски“ Битола.  

Од 15 септември 2015 избран е за научен соработник по група предмети одорганизациони 
науки и менаџмет, на Факултетот за биотехнички науки-Битола при Универзитетот“Св.Климент 
Охридски“ Битола. Поседува компјутерски вештини и има познавање од  англиски и руски јазик. 

Во текот на  работното искуство како член на советот на град Битолаод2000 год.  до денес, 
е член на повеќе комисии и тоа :Претседател на комисија за урбанизам и градежништво  во 
Советот на Битола, Претседател на комисијата по забелешките од јавните анкети  на  
урбанистичките планови,Претседател на комисијата за уредување на градежното земјиште 
(комисија за уредување на градежно земјиште која ја третира можноста за влез на домашни и 
странски инвестиции во Битола за потикнување на локалниот економски развој),Претседател на 
комисија за локален економски развоји член на комисијата за доделување на 4-то Ноемвриска 
награда на заслужни граѓани на градот Битола. 

Како член на Владата на Република Македонија од 2009 година до 2012 година на 
функција  Заменик Министер за транспорт и врски во Валдата на Република Макеоднија  бил: 
Претседавач на координативниот состанок на привремениот совет на постојната комисија на 
ЕУРОКОНТРОЛ- во Брисел -Кралство Белгија, Членува во Комисијата за Економски систем и 
тековна економска политика и Комисијата за Политички систем во Владата на Република 
Македонија,Членува во комисијата за транспорт и врски иЗаконодавно-правна комисја во 
Парламентот на Република Македонија. 

Исто така д-р Михајловски Горан за време на својот работен ангажман во други институции 
има учестувано на повеќе симпозиуми и конференции,и тоа: 

 19-21 февруари 1999г. х. “Молика“ Битола, Р.Македонија 
Симпозиум за урбанистичко планирање од аспект на животната средина; 

 22-24 мај 2000г. х. “Метропол“ Охрид, Р.Македонија 
Симпозиум за транспортните коридори во Македонија; 

 21-22 октомври 2009г. Наполи, Р.Италија 
Меѓународна министерска конференција за транс-атланските коридори; 

 18-22 ноември 2009г. Москава, Руска федерација 
Прва глобална министерска конференција за безбедност; 

 08-12 февруари 2010г. Барцелона, Кралство Шпанија 
Светски когрес за  телекомуникации; 

 08-12 март 2010г. Амстердам, Кралство Холандија 
Конференција за воздушниот сообраќај 

 25-28 мај 2010г. Лајпциг, Сојузна Република Германија 
Министерска конференција на министри за трнаспорт-Меѓународен транспортен форум; 
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 29 ноември-02 декември 2010г. Сараево , Р. Босна и Херцеговина 
6-ти годишен состанок на министрите за развој на транспортната мрежа на  
земјите од ЈУЕ-SEETO; 

 
 10-13 мај 2011 Брисел, Кралство Белгија 

Координативен состанок на привремениот совет и постојната комисија на 
ЕУРОКОНТРОЛ-Брисел; 

 01-03 ноември 2013 Битола, Р.Македонија  
Учество на Втората научна конференција на тема:Современите менаџерски предизвици и 
организациските науки, БАС-Институт за менаџмент –Битола. 

 
д-р Михјловски Горанбил ангажиран во ревизија иа законско имплементирање на повеќе 
проекти, како позначајни ги издвојуваме следните проекти: 

 Проект за изградба на Агроберза во Република Македонија- проект во соработка со 
Министерствто за земјоделство, шумарство и водостопанство во Владата на Република 
Македонија, 

 Проект за изградба на технолошки развојни индустриски зони-проект во соработка со 
Министерството за економија во Владата на Република Македонија, 

 Проект за изградба на винарии во Република Македонија-проект во соработка  со 
Министерствто за земјоделство, шумарство и водостопанство во Владата на Република 
Македонија, 

 Проект за изградба на кванташки пазар во Република Македонија- проект во соработка со 
Министерствто за земјоделство,шумарство и водостопанство во Владата на Република 
Македонија. 

 
 

II. Наставно-образовна дејност 
 
д-рГоран Михајловски од 15.09.2015год. е избран за научен соработник  на Факултетот за 

биотехнички науки - Битола, од научните области : 50622 -Управување со човечки ресурси, 50623 
-Претприемништво и  50624 -Другона Факултетот за биотехнички науки при Универзитетот 
“Св.Климент Охридски“-Битола, каде што успешно изведува аудиториски вежби, 
предавања,научно-истражувачка работа и теренска настава со студентите од четиригодишните и 
тригодишните студии насите студиските програми од првиот циклус на студии на факултетот а 
исто така е вклучен во наставата на втор  и трет циклус на студии. 

Покрај неговото стручно изведување во научно-истражувачката работа на практичниот дел 
од наставата кандидатот покажува и соодветен методолошки и педагошки пристап, со тенденција 
кон постојано надградување на своето знаење, кое успешно го пренесува и на студентите.  

Согласно резултатите од спроведената студентска анкета во 2015  и 2016 година,како и  
2018/2019 Летен семестар 2018/2019, Зимски семесар 2017/2018, Летен семестар 2017/2018, и 
Зимски семестар 2019/2020, окарактеризиран е како амбициозна личност која држи до коректен 
однос кон академскиот и стручниот кадар, а пред се кон студентите, кој на концизен и разбирлив 
стилго пренесува своето знаење и искуство кои студентите. Врз основа на спроведените 
анкетирања е високо позитивно оценет со просечна оцена 4.7.  
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III.Научно – истражувачка дејност 

Учество во научно истражувачки проекти 

 
д-р Михајловски Горандосега учествувал во следните проекти од домашен и меѓународен 
карактер 

 
•Научно-истражувачки проект: „Намалување на ризикот од млечни фарми за подобрување 

на квалитетот на млекото и млечните производи“ (2018 -2021). 

•Научно-истражувачки проект: „Физибилити студија за развојот на агро-прехранбениот 

сектор во Пелагонија“ (2011-2017) 

•ИПА-TERA MED проект: Учесник во ИПА-проектот TERA MED  (2015-2017), 

„Стратегии за проценка на деградација на почвата и рехабилитација за одржливо планирање на 

земјиштето“, ИПА / 2010 / DN023658 / CN362856. 

 
Учество на домашни и меѓународни конференции,симпозиуми и советувања 

 
 Меѓународна научна конференција - Македонско научно друштво –  Битола,  Ноември 

2017,  Република Македонија, 

 2nd International meeting Agriscience &Practise (ASP 2019),  Штип Македонија,12.04. 2019, 

 Ninth Internatioanl scientific conference, international , Durres, Albania, 2016, 

 Tenth International Scientific Conference-,The power of Knowledge., 2016  Greece, 

 Proceedings of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, 

Engineering and Technology – 2017”, Plovdiv Bulgaria, 2017, 

 Conference Proceedings: Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies, 

V REDETE Conference, Faculty of Economics, University of Belgrade, Serbia, 28-30.10.2016, 

 Scientific Works of University of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific 

Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018, 

Plovdiv Bulgaria 2018, 

 Balkan Conference ”Healt and Food Technologies”, Plovdiv Bulgaria, 27-28 June 2019. 

 XIIth International Symposium Biodiversity and Economic Development, 21.12.2016 Tirana, 

Albania, 

 VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, 05-08 October 2017, 

Jahorina mountain, Bosnia and Herzegovina. 

 3rd International symposium for agriculture and food - ISAF 2017, 18-20 October 2017, Ohrid, 

 Стручно советување за “Развивање на соработката помеѓу високообразовните институции 
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приватниот сектор и релевантините органи”,Јуни2017,Скопје,Стопанска комора на РМ,  

 Форум за агробизнс секторот, јуни 2017 година, Скопје,Стопанска комора на Македонија, 

 Conference for the presentation of the Master Plan for the Rehabilitation and Upgrade of the 

western coastal zone of  Thessaloniki, September 2016. 

Објавени рецензирани научни и стручни трудови 

 
Кандидатот д-р Михајловски Горан има објавено вкупно 31 научни и стручни трудови 

публикувани во меѓународни списанија, меѓународни публикации, на меѓународни конгреси и 
симпозиуми.   
Претходните трудови до 2014 година се веќе рецензирани при изборот во претходното звање, и се 
објавени во билтенот бр.403 од 31.08.2015за избор во звање научен соработник на Факултетот 
забиотехнички науки Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, и тоа: 

 
1. Михајловски, Г.,Стевановска, В., Секуловска, А.,“Концептот на општествено 

одговорни организации”- Меѓународна научна конференција -“Регионална економска 
соработка во процесот на глобализација, Тетовски Унуверзитет, Тетово2013 год. стр.110, 
 

2. Михајловски, Г.,Секуловска, А.,-“Општествена одговорност-Предизвик или обврска на 
Современите Организации“Втора меѓународна научна конференција –“Придонесот на 
човечките ресурси во организациските проемни во одржливата компаниска 
конкурентност“,-БАСИнститут за Менаџмент Битола,Универзитет “Булен Еџевит“ 
Турција ЗА Зонгулдак,Турција, Битола, 2013, стр.951, 
 

3. Blazhekovikj, M., Mihajlovski, G.,- “Credit productus offerd by banks in the Republic of 
Macedonia to support agriculture”-Conference of agronomy sudents with international 
participation,Vol.8 Issue 8, 2013, University of Kraguevac,faculty of Agrnomy Cacak, Serbija, 
2013, p.83, 
 

4. Trajkovska, B., Makarioski, B., K.Hrisova, V., B.Dimovska, D.,Mihajlovski,- G.,”Hazard and 
risk analysis of milk hygenik safety”- Conference of agronomy sudents with international 
participation,Vol.8 Issue 8, 2013, University of Kraguevac,faculty of Agrnomy Cacak, Serbija, 
2013, p.7, 
 

5. Trajkovska, B., Makarioski, B.,Mihajlovski, G., - “Determination of CCP and hazards on dairy 
faram with central milking parlour”- International Conference of Young Scientists-House of 
Scienists , Plovdiv,Bulgaria, Vol. XVI, ISSN 1311-9192, 2013, p.83, 
 

6. Bojkovska, K., Josevska, E., Jankulovski, N.,Mihajlovski, G.,-“The importance of factors that 
influence on cosu,er purchasing decisions of food products”-Jurnal of Higienic Engineering and 
Desing (JHED)- 1st  Conference  Food Quality & Helath & Nutrition,- Nutricon,Skopje, 2014, 
p.74, 

 

7. Jankulovski, N., Bojkovska, K., Mihajlovski, G.,-“ The financial conditions and prospects of the 
municipality of Bitola,Republic of Macedonia”,International Journal of Economics and Finance, 
Vol. 6, No. 11, 2014,ISSN 1916-971X, E-ISSN 1916-9728,Published by Canadian Center of 
Science and Education,2014, p.197, 
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Публикувани трудови во меѓународни списанија и конференции и трудови со импакт 
фактор од 2015-2020 
 
1.Михајловски Горан, “Перманентното образование на возрасните преку процесот на 
работа”,Зборник на трудови: Образованитео на крстопат сотојби,предизвици,решенија и 
перспктиви, Меѓународна научна конференција - Македонско научно друштво – Битола,  Ноември 

2017,  Република Македонија, 
 

Овој труд го анализира концептот на перманентното образование кое претставува 
облик на образование кој се однесув на стекнување на вештини преку дополнување и проширување 
на знаењето на вработените во компаниите. со цел да го инкомпорира сопственото знаење на 
вработените со цел да им помогне да се стекнат со вештини кои им се потребни да имаат 
успешен кариерн напредок на совето работно место. 
 
2.Михајловски Горан, ”Сoциоекономскиот развој во Македoнија од аспект на вработеноста и 
миграциските движења на населението”,(“Socio-economic development in Macedonia from aspects 
of employment and migration movements of the population” ) Knowledge International Journal Scientific 
Papaers, Social Sciences Knowledge-Capital of the future Vol.32.1, ISSN (print):545-4439,ISSN(e-
version):1897-926X, pp. 47-50, Skopje, Macedonia, Juli 2019, 
 

Целта на овој труд е да се даде краток концептуален осврт за влијанието на  
статистичките индикатори на стапката на вработеност и миграциските движења на 
населението врз социо-економскиот развој на државата. Социоекономскиот одржлив развој 
всушност е воспоставување збир мерки и активности со кои ќе се овозможи континуирано 
подобрување на животот на сегашните и на идните генерации со создавање одржливи заедници 
способни да управуваат и ефикасно да ги користат природните ресурси. 
 
3.Mihajlovski Goran, “Placement of information system in agribusiness”,2ndInternational meeting 
Agriscience & Practise (ASP 2019),Journal of Agriculture and Sciences,JAPS, Vol 17, No. 1, In print: 
ISSN 2545-4447,On line: ISSN 2545-4455, UDC: 338.43:[007:004, Professional paper, 12 April 2019, 
Stip, Macedonia, 
 

Овој труд ја елаборира потребата од навремената информација која  е неопходна за 
деловните субјекти кои егзистираат во делот на агробизнисот,а  се во постојана трка на 
светскиот пазар во докажување на својот квалитет и услуга што ги нудат. всушност 
суштината на овој труд е да ја покаже општата функционална структура и поставенот на 
концептот на размената на информации во агробизнисот.  
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4.Katerina Bojkovska*1, Nikolche Jankulovski1, Goran Mihajlovski1, Gordana Dimitrovska1, Elena 
Joshevska1,“Consumer prefeences  as determinat of the successful quality management of  dairy products 
”,2ndInternational meeting Agriscience & Practise (ASP 2019), Journal of Agriculture and Sciences,  
JAPS, Vol 17, No. 1, 2019,In print: ISSN 2545-4447, UDC: 658.562.6:637.12, Original scientific paper, 
Stip, Macedonia12 april 2019,  
 

Целата на овој труд е да ги прикаже потрошувачките параметри како детермината за 
успешно управуање со квалитетот на млекото и млечните производи. Зацелта на овој труд беше 
спроведено индикативно истражување каде се дојде до резултат кој покажува дека младите 
потрошувачи од внатрешни карактеристики на квалитет на млеко најмногу го вреднуваат 
вкусот и количината на млечни масти во категоријата 2,8% -3,2%, додека од надворешните 
карактеристики на квалитет на млеко тие ја вреднуваат цената и потеклото на производот 
или потеклото на млекото. 
5.Najdovski, B.,Makarijoski,B.,Mihajlovski,G., ”E-learning Iknow: system vs VFU System”,  Ninth 
Internatioanl scientific conference, international  Journal, Scientific papers vol.13.2 ISSN 1857-92, 
Durres, Albania, 2016,  Global Impact and Quality Factor 1.023,   

 
Во трудот е направена компарација помеѓу два системи, од една страна Iknow 

системот, а од друга страна VFU системот. Прикажани се предностите и слабостите и на 
едниот и на другиот систкем, како и начините како истите да се подобрат и да бидат 
пофункционални. 
 
6.Makarijoski, B, Presilski, S., Velevski,S., Tomovska, Dj., Trajkovska, B., Mihajlovski, G.- ”Influence 
of starter cultures on fat content dynamics in production of white brined cheese”, Horizons International 
Scientific Journal, Series B,vol.3 (2016), “St. Kliment Ohridski”University-Bitola,ISSN:1857-9892, DOI 
10.20544/HORIZONS.B.03.1.16P05,UDC 637.35.055; Indexind in EBSCO 

 
 Во трудот е извршена анализа е влијанието на различни стартер култури врз 
содржината на млечната маст при производството на бело саламурено сирење. Од добиените 
резултати можи да се забележи дека не постои сигнификантна разлика во содржината на 
млечна маст кај трите варијанти на сирење во текот на ферментацијата произведени со 
различни стартер култури. 
 
7.Presilski, S., Karapetkovska-Hristova, V., Makarijoski, B. Bojkovska, K., Mihajlovski, G., 
Chokuzovski, I. “State and projection of the goat's herd size and milk production in Pelagonia region”, 
Journal of Agriculture and Animal Production Science for Rural Development –Biodiversity and 
Economic development, ISSN 2224-7718, Volume VI, issue 2, Tirana, Albania, 2016; 

 
Во трудот е направено статистичко прикажување на бројната состојба на козите и 

производството на козјо млеко во Р. Македонија за периодот од 2007-2014.Со примена на 
современи статистички методи, изработена е проекција за тоа како ќе се движи бројот на грла 
кози и количината на произведено козјо млеко до 2020 година. 

 
8.Najdovski B., Tomovska, Dz., Mihajlovski, G., Jankulovski, N., Hristova, V., Makarijoski, B., 
Bojkovska, K., Trajkovska, B.: “Applying different ways of accessing and learning in information 
systems for e-learning”; International Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science, 
(IJETTCS), ISSN 2278-6856, Volume 5, Issue 6, p:132-134, India, (2016); Impact Factor 7.143, 
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Целта на истражувањето во трудот е да се дефинира што претставува e-учењето како 
и важноста од користењето на овој систем во процесот на учење.Во трудот прикажана е 
компаративна анализа на два софтвери, каде целта е да се утврдат предностите и 
недостатоците со цел нивно понатамошно подобрување. 

 
9.Najdovski,B., Prodanovska-Popovska,V., Mihajlovski,G., Makarijoski, B.: “Internet of things (IoT): 
Communication, characteristics, results”, International Journal of Engineering Science Invention, ISSN: 
(Online ): 2319-6734, ISSN: (Print): 2319-6726, Vol.6, Issue 11, pp 80-82, 2017,  Impact Factor 3.962, 
 

Во овој труд целта е да се презентира што претставува Интернет на нештата(IoT), 
кои се предноститена неговата употреба, кои се неговите карактеристики, како и 
технологиите кои се употребуваат за практична имплементација,  
10.Михајловски Г., Дојчиновски Т., Бојковска К., Јанкуловски Н.,”Агротуризмот како мерка за 
економски развој на руралните средини”, (“Agrotourism as a measure for economic development on 
the rural enviroment ”), Knowledge International Journal Scientific Papaers, Vol.23.1 UDK 37, 
ISSN(print):2545-4439, ISSN (e-version):1857-923X, Budva, Montenegro,2018, pp.335-340,Global 
Impact and Quality Factor 1.322,   

 
Овој труд се  насочува кон развојот на агротуризмот како важен бизнис модел за развој 

на руралните средини чии земјоделски производи се со намалена конкурентност на пазарот. 
Имено агротуризмот претставува интерактивна туристичка дејност кој се повеќе ги 
задоволува потребите на луѓето  во урбаните средини. Затоа развојот на  руралниот туризам 
или агротуризмот има големо економско значење и е тесно поврзан со социјалните и природните 
сегменти кои доведуваат до развој на руралните средини. 

 
11.Михајловски Г., Дојчиновски Т., Бојковска К., Јанкуловски Н.,”Мотивацијата на човечкиот 
фактор во функција на стратешки развој на компанијата”,(“Human factor motivation in function 
of strategic company development”), Tenth International Scientific Conference-,The power of 
Knowledge. International Joiurnal Knowledge, ISSN: 1857-92, Scientific papers Vol.14.2, pp.526-529, 
Global ImpactFactor 1.023, 2016, Greece, 
 

Целта на овој труд е да се прикаже од колкава важност е мотивацијата на човечките 
ресурси во една компанија  која е важна за нејзиниот успешен развој на економскиот пазар. 
Бидејќи мотивацијата е елемент кој треба да го практикува менаџментот на компанијата за 
нејзина поголема успешност, а со цел да биде насочена кон вкупната интелектуална и психичка 
енергија која компанијата може да ја користи како менаџерска алатка  за остварување на 
своите тековни цели 

 
12.Goran Mihajlovski1* , Trajan Dojcinovski1 , Katerina Bojkovska1 , Nikolce Jankulovski1 
 “Catering as a sustainable business idea in times of economic crisis”, Proceedings of the 64rd Scientific 
Conference with International Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2017”,  
Volume 64, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version,  University of food technologies, Plovdiv 
Bulgaria, 2017, pp. 325-329,Indexind&abstracting in EBSCO 
 

Целта на овој труд е да прикаже дека и во услови на економска криза може да се најдат 
егзистенцијални начини да се опстане, имено кетерингот би  можело да се смета за одржлива 
бизнис идеа во услови на било каква економска криза.Врз основа на таа констатација може 
сепак да се каже дека кетингот е одржлива бизнис идеа  која е во пораст и како такава 
константно и ќе се развива. 
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13.Mihajlovski G.., Dojcinovski Trajce ,Bojkovska Katerina., Jankulovski Nikolce “Implementation of 
communication technologies expressed by e-business in entrepreneuship in Republic of Macedonia”, 
(“Примената на комуникациските технологии изрзени преку е-бизнисот во претприемништвото 
во Република Македонија”),International Journal Knowledge, Institute of Knowledge Management, 
ISSN 1857-92, Vol.15.1, pp. 141-146, 2016, Impact Factor 1.023,   
 

Целта на овој труд е да се даде осврт на примената на широко појасниот интернет кој 
пред многу години во минатиот век претставуваше поглед со одреден ризик за реализација на 
сопствените бизнис идеи. Имено комуникациските-информатички технологии денес во светот 
на претприемачкиот  бизнис претставуваат еден голем простор на безгранична трговија, 
простор на безгранична размена на бизнис идеи, стоки и услуги.а неговите предности и 
придобивки за разлика од порано кога се користеле ограничено денес на многу претприемачи 
бизнисмени им користи за пласирање на својот производ или услуга во светот на трговијата. 
14.Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Trajan Dojchinovski, Goran Mihajlovski 
“Strong rural centers towards regional  policy in Мacedonia”, Conference Proceedings: Economic 
Development and Entrepreneurship in Transition Economies, V REDETE Conference, Faculty of 
Economics, University of Belgrade, Serbia, 28-30 October, 2016, pp.457-475 
 

Со овој труд се се прави анализа  на тоа како силниот економски  рурален развој одредени 
селски стредини ги прераснува во рурални регионални центри бособено за оние селски средини кои 
се инфраструктурно поврзани со урбаните средини т.е градовите. Поради тоа оние рурални 
центри, се во состојба да генерираат респектабилно економско влијание врз оснтанатите 
рурални средини. Затоа со овој труд се дава констатација дека силните економско развиени 
рурални средини играат главна улога во иднината на регионалнио рурален развој во Македонија. 

 
15.Dojcinovski Trajan, Jankulovski Nikolce, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran: 
“Risk in animal insurance in Republic of Macedonia with special review to fish insurance”, Proceedings 
of the 64rd Scientific Conference with International Participation “Food Science, Engineering and 
Technology – 2017”, Volume 64, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version,  University of food 
technologies, Bulgaria, 2017, pp. 277-281,IndexindEBSCO 
 
 Во овој труд се дава осврт на осигурувањето на животни кое е доста важно бидејќи 
сточарството како една од важните индустрии е изложенона одредени ризици што можат да 
предизвикаат големи штети. Така да конкретно во овој труд се поставува акцент на  
осигурувањето на рибите кое се врши кај риби кои се одгледуваат со посебени технолошки 
процеси воспецијално изградени базени. 
 
16.Nikolche Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski, Trajan Dojchinovski: 
“Major Trade Trends and Competitiveness of the European Union Food Industry”,Scientific Works of 
University of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference with International 
Participation “Food Science, Engineering and Technology – 2018” Volume 65, Issue 1, E-ISSN 2535-
1311 online version, 2018, IndexindEBSCO 
 

Со овој труд се направи истражување за конкурентноста на европската прехранбена 
индустрија, нејзината конкурентноста на глобалниот пазар, тековните проблеми во 
земјоделско-прехранбениот бизнис и соочувањето со предизвиците. Всушност практичниот дел 
од трудот вклучува анализи на податоци за статистиката на прехранбената индустрија помеѓу 
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надворешните трговски партнери и земјите членки на европската унија и нивниот придонес во 
воспоставувањето на вкупниот трговски биланс во прехранбената индустрија. 
 

17.Trajan Dojcinovski, Nikolce Jankulovski, Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski: 
“The Entrepreneurship in Agro-complex in Republic of Macedonia”, Scientific Works of University of 
Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference with International Participation “Food 
Science, Engineering and Technology – 2018” Volume 65, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online version, 
2018, IndexindEBSCO, 
 

Со овој труд се дава конкретна анализа на агро-претприемништвото во земјоделското 
производство  во Македонија кое има голема улога и значење за неговиот развој. Целта на 
трудот е да земјоделците го разберат развојот на агро-претприемништво во Пелагонија  со цел 
да се добие јасен аспект на нивното мислења, ставови, и критериуми, кои се  добиени и 
засновани преку  спроведеното истражување со анкетен прашалник 

 

18.Goran Mihajlovski, Trajan Dojcinovski, Katerina Bojkovska, Nikolce Jankulovski (2018): “The 
emergence of a new product on the market and its impact on consumers”,  Scientific Works of University 
of Food Technologies Proceedings of the 65rd Scientific Conference with International Participation 
“Food Science, Engineering and Technology – 2018” Volume 65, Issue 1, E-ISSN 2535-1311 online 
version, IndexindEBSCO, 
 

Со овој труд  се  анализира  генералниот процес на  една развојната стратегија при 
појавата нов производ на пазарот  т.е. кога и како треба да се појави на пазарот и кои аспекти 
би се зеле во предвид  кои се однесуваат на изборот  на дизајн, начинот на презентирање на 
новиот производ, неговите технички карактеристики итн, Такада и сусштината на овој труд  е 
како појавата на новиот производ на пазарот со се сите негови аспекти психолошки би влијаела 
на потрошувачите земајќи ја во предвид нивната економска потрошувачка моќ 

 
19.Менторски труд: mentor:d-r Goran Mihajlovski,author student: Aleksandra Grozdanovska, ”The 
Impact of water on food quality in human nutrition”, Scientific Research of the Union of Scientists in 
Bulgaria – Plovdiv,series B.Natural Sciences and Humanities, Vol XIX, ISSN: 1311- 9192 (Print), 
ISSN:2534-9376(On-line), Balkan Conference ”Healt and Food Technologies”, pp. 24-26, 27-28 June 
2019. 
 

Со овој труд се анализира влијанието на водата во прехранбените продукти врз 
здравјето на човекот . Во денешно време на агресивни климатски промени кои влијаат не само 
врз здравјето на луѓето туку и врз целокупниот биодиверзитет на земјата, влијанието на 
водата е од големо значење особено врз храната и нејзината процентуална застапеност во 
истата особено кај овошјето и зеленчукот кои како прехранбени  продукти секојдневно ги 
консумираат луѓето. 

 
20.Katerina Bojkovska, Trajan Dojchinovski, Nikolche Jankulovski, Goran Mihajlovski, Sasho 
Bojkovski, Elena Joshevska:”Managerial challenges and leadership in function of development of 
modern agribusiness companies”, VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 
2017”, 05-08 October 2017, Jahorina mountain, Bosnia and Herzegovina. 
 

Целта на овој труд е да се утврди капацитетот на менаџерите како лидери на одредени 
организациони нивоа во претпријатијата од областа на агробизнисот. 
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За да се постигне целта на ова истражување, се примени методот со анкета со  анкетен 
прашалник спроведена во десет средни претпријатија Во однос на актуелноста на темата 
лидерство и нејзината важност ова истражување дава преглед на функциите на управување во 
некои избрани македонски претпријатија од областа на агробизнисот. 
 

21.Jankulovski Nikolche, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran  “Agricultural Financing in the 
European Union”, The Cap Framework, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 9, No. 
18, ISSN 2222-2855 (Online), 2018, pp. 64-68, Impact Factor (7.15). 
 

Во овој труд се укаѓува на тоа преку статистички податоци колки земјоделството  
претставува критична економска активност во Европската унија (ЕУ). Затоа што  
земјоделството како развоен сегмент на економијата  во ЕУ поддржува 44 милиони работни 
места особено во делот на  прерапотувачката прехранбена индустрија..Така да од извоз на 
храна  ЕУ на годишно ниво заработува од 130 милјарди евра во делот на прехранбената 
индустија. Врз основа на тоа бројките прикажани во овјо труд илустираат колки е клучно 
земјоделството за економскиор развој на економијата во Европската Унија.. 

 
22.Jankulovski Nikolche, Bojkovska Katerina, Mihajlovski Goran, Dojchinovski Trajan: 
”Competitiveness and adaptability to the European market of the stock breeding branch in Pelagonia 
region”, 3rd International symposium for agriculture and food - ISAF 2017, 18-20 October 2017, Ohrid, 
Republic of Macedonia, 
 

Целта на овој труд е да ја испита конкурентноста и прилагодливоста на сточарската 
гранка во Пелагонискиот регион кон европскиот пазар. Вусшност да се постине оваа цел треба 
да се решат следниве задачи: да се анализирасостојбата на сточарската гранка во 
Пелагонискиот регион; да се испитат трендовите во развојот сточарство; преку анализирање 
на  можностите за продажба на животински производи наЕвропски пазар.  

 
23.Katerina Bojkovska, Vesna Prodanovska Poposka, Trajan Dojchinovski, Nikolche Jankulovski, 
Goran Mihajlovski, Monika Angeloska-Dichovska, Blagojce Najdovski: “Sustainable development and 
organic production as determinants of contemporary agro-industrial production”, Journal of Agriculture 
and Animal Production Science for Rural Development, XIIth International Symposium Biodiversity and 
Economic Development, 21.12.2016 Tirana, Albania, pp.69-79 
 

Овој труд се однесува на органското земјоделско производство кое обезбедува одржлив 
развој на флората и фауната, Целта на ова истражување е да се анализира примената на 
еколошките перформанси како соодветен метод за постигнување и мерење на одржливоста на 
органското земјоделско производсво како на локално, национално, регионално така и на  глобално 
ниво. Република Македонија претставува добар потенцијал за органско земјоделство, во 
споредба со најголемите европски земји, будејќи традиционално земјоделство главно кое се 
развива главно во планинските области под соодветни еколошки услови придонесува за одржлил 
развој на органско производство. 

 
24.Katerina Bojkovska, Goran Mihajlovski, Nikolche Jankulovski, GordanaDimotrovska, Elena 
Joshevska: “Applying of green marketing in thefunction of environmental protection”, 26th International 
conference  ISSN 1847-2570,KRMIVA 2019, Opatija, Croatia 5-7 June, 2019 
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Во овој труд се анализираат податоците од спроведеното примарно истражување во 
кое се обидува да се утврди како потрошувачите забележуваат одредени елементи на „зелен 
маркетинг“, како и колку тие ја стимулираат набавката. 
 
25. V.Karapetkovska-Hristova,Mohammad Ayaz, Ahmad Makakarijoski Borche, Trajkovska Biljana, 
Mihajlovski Goran Musa “Technological apsects related to prebiotics inclusion in the Macedonian dairy 
industry”Academic World 81st International Conference Cairo Egypt, International Journal of Advances 
in Science Engineering and Technology, ISSN(p) 2321-8991, ISSN(e):2321-9009 , Vol.6, Iss.3 June 
2019,Impact factor 3.15 

Овој труд се однесува за пробиотичните млечни производи се дефинирани како „храна 
која содржи живи микроорганизми за кои се верува дека активно го подобруваат здравјето на 
луѓето преку подобрување на цревната микробна рамнотежа.Во овој труд беше пратен растот 
и развојот на бактерии од видот Bifidobacterium bifidus во период од 28 дена, кај три варијанти 
пробиотички јогурт, произведени со различен пребиотик (две варијанти) и една контролна проба 
произведена без додавање на пребиотик.  

 
 
 

Сертификати добиени од учество на домашни и меѓународни конференции 
 

 Certificate of participation in the International Scientific Conference “The teacher of the Future”, 
17-19 June  2016 , Durres, Albania, 
 

 Certificate of participation in the Conference for the presentation of the master plan for the 
rehabilitation and upgrade of the western coastal zone of Thessaloniki, 28.09.2016, Thessaloniki, 
Greece, 
 

 Certificate of participation in the Tenth Jubilee International Scientific Conference “The power 
of knowledge”, 07- 09 October 2016, Agia Triada, Greece, 
 

 Certificate of participation in the Elevent International Scientific Conference “Knowledge in 
Practice”, 16-18 December 2016, Bansko Bulgaria, 
 

 Certificate of participation in the XII-th International Symposium Biodeversity and Sustainable 
Econimic Development, 21 December .2016, Tirana, Albania, 
 

 Certificate of  actively participated in project implementation  TERRA MED, “Soil degradation 
assessment and rehabilitation strategies for sustainable land use planning”,31 March 2017; 
Bitola, Macedonia, 
 

 Certificate of attended the 64-th  Scientific Conference with International Participation “Food 
Science,Engineering and Technology”, 20-21 October 2017,Plovdiv, Bulgaria, 
 

 Certificate of attended  the International Scientific Conference “The education at the crossroads-
conditions,Shallenges, Solutions and Perspectives”, 10-17 2017,Bitola Maceodnia The 
Conference is supported by the Macedonian Academy of Sciences and Arts, 
 

 Certificate of publication  in Knowledge International Journal, Vol.23 with Global Imapact 
Factor 1.312, (2016), 24 May 2018, Budva, Montenegro, 
 

 Certificate of participation in the International Academic Conference on Development in Science 
and Technology,  (IACDST), 12 -13 June 2018, Cairo, Egypt, 
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 Certificate of attended the 65-th  Anniversary Scientific Conference with International 

Participation “Food Science,Equipment and Technology - 2018”, UFT11-13  October 2018, 
Plovdiv, Bulgaria, 
 

 Certificate of attended the 2 –nd  International meeting Agriccience&Practice (ASP 2019), 12 
April 2019, Stip Macedonia, 
 

 Certificate  for participation At Balkan Conference “Healt and Food Technology” at the Union of  
Scientists –Plovdiv,  27-28  June 2019 ,  Plovdiv, Bulgaria, 
 

 Certificate of publication  in Knowledge International Journal, Vol.32 with Global Imapact 
Factor 1.312, (2016), 25  July  2018, Skopje, Macedonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Стручно аплкативна дејностод поширок интерес 
 

 
Д-р Горан Михајловски во изминатиов период активно и успешно ги врши сите научни и 

стручни активности при Факултетот за биотехнички науки од областите во кој е избран, 

моментално е  и раководител на Центарот за научно-истражувачка дејност на Факултетот за 

биотехнички науки Биотла, каде активно учестувал во неговото формирање, а исто така ја 

извршува и функцијатаи секретар на катедра. Покрај тоа е ангажиран е и за изведување на 

практичната работа на студентите во организации кои ја третираат проблематиката од  

организационите науки,претприемништвото и именаџментот во агроперхранбената индустрија 

како што се Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ПЕ-Битола, како и 

Агенцијата за развој и поттикнување на земојделието во Битола. Активно учествуваво 

подготовката на програмата за реализација на практичната настава за студентите како и во 

изработката на студиските програми на факултетот за прв,втор и трет циклус на студии 

Неговото активно и успешно делување во делот на стручно апликативната дејност е 

прикажано и со следните одлуки на Наставно научниот совет на Факултетот за биотехнички науки 

Битола каде е избран и именуван во повеќе работни тела и комисии на Факултетот за Биотехнички 

науки Битола , и тоа: 

 

 Одлука бр.02-148/3 од 30.01.2020 г., избран е за член на Научниот одбор на Меѓународната 

Конференција” Food,Agriculture and Natural Sciences”,(FANS 2020), Факултет за биотехнички  

науки Битола, 
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 Одлука бр.02-148//2, од 30.01.2020 г. избран е за член на Организациониот одбор на Свечената 

академија по повод одбележувањето на 60 годишнината од формирањето на Факултетот за 

биотехнички науки Битола ,при Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола, 

 

 Oдлука бр.02-149/8, од 30.01.2020 г., назначен е за ментор за организирање на практична 

настава со студентите во летниот семестар 2019/2020 година на Факултетот за биотехнички науки 

Битола, 

 

 Одлука Бр.02-986/1, од  06.11.2019 г, избран е за раководител на Центарот за научно-

истражувачка дејност на Факултетот за биотехнички науки Битола. со Одлука Бр.02-986/1, од  

06.11.2019 г.,  

 

 Одлука бр. 02-479/3-4, од 16.05.2019 г., избран е за член на Комисијата за самоевалуација  на 

Факултетот за биотехнички науки Битола, 

 

 Одлука бр.02-969/1, од  01.11.2019 г., избран е за секретар на катедрата за агроекономија на 
Факултетот за биотехнички науки Битола, 

 
 Одлука бр.02-117/9, од 12.01.2018 г. , избиран е за секретар на Центарот за агроекономски 
развој на Факултетот за биотехнички науки Битола, 

 
 Одлука бр. 02-470/8, од 29.05.2018 г избиран е за член на Конкурсна Комисија за реализација 
на Конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус на студии на Факултетот 
за биотехнички науки Битола, за академската 2018/2019 година, 

 
 Одлука бр.02-117/9, од 12.01.2018 г.,избиран е за секретар на катедрата за агроекономија на 
Факултетот за биотехнички науки Битола,  

 
 Одлука бр.02-841/6, од 05.10.2018 г., избран е за член на Комисијата за изработка на Елаборат 
за повторна акредитација на студиската програма Агроменаџмент на прв циклус на студии на 
Факултетот за биотехнички науки Битола, 

 

 Одлука бр.02-144/9, од 02.02.2017 г., назначен е за ментор за организирање на практична 
настава со студентите во летниот семестар 2016/2017 година на Факултетот за биотехнички науки 
Битола, 

 
 Одлука бр.02-543/7, од 16.06.2017 г.,избиран е за член на Конкурсната Комисија за реализација 
на Конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус на студии на Факултетот 
за биотехнички науки Битола, во академската 2017/2018 година, 

 

 Одлука бр.02-457/10, од 10.06.2016 г., избиран е за член на Конкурсната Комисија за 
реализација на Конкурсот за запишување на студенти во прва година на прв циклус на студии на 
Факултетот за биотехнички науки Битола, во академската 2016/2017 година, 
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 Одлука бр.02-130/11,од 27.01.2016 г., избиран е за секретар на Центарот за агроекономски 
развој на Факултетот за биотехнички науки Битола,  

 
 Одлука бр.03-130/8 , од 27.01.2016 г., назначен е за ментор за организирање на практична 
настава со студентите во летниот семестар 2015/2016 година, на Факултетот за биотехнички науки 
Битола,  

 
 Одлука бр.02-828/11, од 07.10.2016 г., избран е за член на Комисијата за изработка на Елаборат 
за реакредитација и деноминација на студиската програма Менаџмент во биотехниката во 
Агроменаџмент за втор циклус на студии на Факултетот за биотехнички науки Битола, за 
академската 2017/2018, 

 

 Одлука бр. 02-639/4/13, од 09.07.2015 г., избиран е за член на комисијата за измена и 
дополнување на Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работни места на 
Факултетот за биотехнички науки Битола, 

 
 
 
 
 
V.Посебни услови за избор во научни звања 
 
  
 Покрај општите услови предвидени во Законот за научно истражувачка дејност, научниот 
соработник д-р Горан Михајловски ги исполнува и посебните услови за избор во звање 
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. Од наведените критериуми во Анкес 1 од Правилникот кандидатот ги 
исполнува условите обележани со X. 
 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 
 

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

 
X 

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

 

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

X 

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

 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е   во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или  

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
5 

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

подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 

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

 

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

 
X 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

 
   X 

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

   X 

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

 

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

 

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

X 

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

  X 

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 Советна докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија 
за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и 
евалуација. 

 
 
 
  X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 6 
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Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустр
иска 

 

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 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Заклучок и Предлог  

 
 
Кандидатот д-р Михајловски Горан со совоето досегашно повеќегодишно работно 

искуство се има истакнато со својот професионален работен и одговорен однос кон квалитетно 
извршување на работните обврски,Во насока на претходно наведените констатации дека се работи 
за кандидат посветен на својата работа зборуваат и резултатите од извештајот на спроведените 
студенстки анкети од страна на комисијата за самоевалација на Факултетот за биотехнички науки-
Битола, каде кандидатот д-р Михајловски Горан е високо и позитивно оценет, именостанува збор 
за кандидат кој покажал доста квалитет како во образовна дејност така и во остварувањето на 
стручно-апликативната дејост од поширок иннтерес. Кандидатот                         д-р Михајловски 
Горан се занимава и со научно истражувачка дејност автор и коавтор е на повеќе научно 
истражувачки трудови презентирани и публикувани на меѓународни конференции, списанија и 
публикации,   

Врз основа на претходно разгледаниот и анализиран доставен материјал од кандидатот д-р 
Горан Михајловски, Рецензионата комисија констатира дека пријавениот кандидат ги исполнува 
условите за избор во научно звање Виш научен соработник, согласно членовите 35 и 36 од 
Законот за научно истражувака дејност,(„Службен весник на 
РМ“,бр.46/2008,103/2008,24/2011,80/2012,24/2013,147/2013,41/2014,145/2015,154/2015, 30/2016, и 
53/2016) и член 24 и 25  од Правилникот за посебните услови и постапка за избор во наставно-
научни, наставно-стручни. научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот “Св. 
Климент Охридски“-Битола, 

Врз основа на претходно изнесеното Рецензионата комисија со задоволство му предлага на 
Наставно - научниот совет на Факултетот за биотехнички науки - Битола, да го избере кандидатот 
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д-р Горан Михајловскиво звање Виш научен соработник од научните области 50622 -
Управување со човечки ресурси, 50623 -Претприемништво и  50624 -Друго,  
 
 
 
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА: 
 
1. Д-р Марјан Танушевски - претседател, с.р. 
Вонреден професор на БАС-Институт за менаџмент Битола  

 
 
 

2. Д-р Елизабета Митрева – член, с.р. 
Вонреден професор на Факултет за туризам и бизнис логистика 
Универзитет „Гоце Делчев“- Штип,  

 
 
 

3. Д-р Катерина Бојковска – член с.р. 
Вонреден професор на Факултет за биотехнички науки 
Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО НАУЧНИ ЗВАЊА ОД 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ: 40800 - ГОВЕДАРСТВО, 40804 – ГЕНЕТИКА И 

СЕЛЕКЦИЈА НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ, 40806 – ИСХРАНА И ДИЕТИКА НА 
ЖИВОТНИ И 40808 - ПЧЕЛАРСТВО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ 

НАУКИ - БИТОЛА 
 
Врз основа на чл. 63, 125, 131 и 132 од Законот за високото образование на Р.М 

и член 43, 44, 45, 48 и 50 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски” Битола, а во врска со објавениот конкурс во весниците “Нова 
Македонија” и “Коха” од 27.02.2020 година, за избор на наставник во сите наставно – 
научни звања од научните области: 40800 - Говедарство, 40804 - Генетика и селекција 
на домашни животни, 40806 - Исхрана и диетика на животни и 40808 - Пчеларство на 
Факултетот за биотехнички науки во Битола, со Одлука бр. 02-247/2 од 18.03.2020 
година, Наставно научниот совет формира Рецензиона комисија во состав:  

1. Проф. д-р Димче Китановски, редовен професор (во пензија) - Факултет за 
биотехнички науки во Битола – Претседател;  

2. Проф. д-р Ѓоко Буневски, редовен професор - Факултет за земјоделски науки 
и храна во Скопје - член;  

3. Проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска, вонреден професор - Факултет за 
биотехнички науки во Битола – член; 

По разгледувањето на пристигнатите материјали по објавениот конкурс, 
комисијата го доставува следниов: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 27.02.2020 

година, за избор на наставник во сите наставно - научни звања од научните области:  
40800 - Говедарство, 40804 - Генетика и селекција на домашни животни, 40806 - 
Исхрана и диетика на животни и 40808 - Пчеларство, на Факултетот за биотехнички 
науки во Битола се пријави кандидатот: 

- Доц. д-р Весна Карапетковска – Христова  
По анализата на доставената документација, Рецензионата комисија ги дава 

следните констатации и оценки: 
 

1. Основни биографски податоци 
 
Кандидатката д-р Весна Карапетковска - Христова е родена на 30.08.1979. 

Основно и средно образование завршила во Битола, со континуиран одличен успех. 
Своето понатамошно образование го продолжила на Факултетот за биотехнички науки, 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола, каде дипломирала на насоката 
Преработка на анимални производи, со просечен успех 9.37, со што се стекнала со 
стручен назив дипломиран инженер за преработка на анимални производи. Поради 
постигнувањето на највисока средна оценка во рокот утврден со Статутот на 
високообразовната организација, била прогласена за првенец на генерација и од 
Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола, добила Благодарница за 
постигнатиот успех. Постдипломските студии ги завршува на истиот факултет, на 
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насоката Квалитет и безбедност на месо и преработки од месо, со просечен успех 9.66.  
Магистрирала во 2011 година со одбрана на магистерскиот труд “Влијание на 
прирастот врз репродуктивните и продуктивните карактеристики кај женски телиња”, 
со што се стекнува со научен степен магистер по биотехнички науки.   

Во февруари 2015 година, успешно ја одбранила докторската дисертација на 
тема: “Метаболички статус кај Холштајн Фризиски крави со репродуктивни 
нарушувања”, на Аграрен факултет, Тракијски Универзитет - Стара Загора, Р. Бугарија  
при што се стекнува со научен степен доктор на биотехнички науки, генетика и 
селекција на домашни животни.  

Кандидатот д-р Весна Карапетковска - Христова активно го владее англискиот 
јазик (Aptis – British Council Certificate), а пасивно се служи со бугарски и грчки јазик. 
Активно работи на своето стручно усовршување во доменот на едукативната, научната 
и апликативна дејност преку своето ангажирање во унапредувањето на наставата, 
објавување на стручни и научни трудови, работа на проекти, учество на конференции, 
конгреси и симпозиуми, како и дејности од поширок интерес.   
 

 
2. Наставно - образовна дејност 

 
Кандидатката д-р Весна Карапетковска – Христова активно е вклучена во 

наставно - образовната дејност на Факултетот за биотехнички науки во Битола, притоа 
извршувајќи ги своите работни ангажмани совесно, навремено и квалитетно. Во 
периодот од 2003 - 2007 година е избрана за демонстратор по група предмети на овој 
факултет. Во периодот од 2007 - 2013 година е вработена како помлад асистент, 
додека на 08.07.2013 година е избрана во звање асистент по група предмети на 
Катедрата за добиточно производство, ветеринарни науки и прехранбено - сточарска 
техника на Факултетот за биотехнички науки, Битола. На 04.09.2015 година е избрана 
во наставно - научно звање доцент од научните области: 40800 - Говедарство; 40804 - 
Генетика и селекција на домашни животни; 40806 - Исхрана и диетика на животни и 
40808 - Друго. Во својот работен ангажман изведува аудиторски и лабораториски 
вежби, како и теренска настава со студентите на сите студиски програми на 
Факултетот.  

Од изборот во звање доцент, вклучена е во реализацијата на наставата на сите 
три циклуси студии на Факултетот за биотехнички науки. На првиот циклус студии 
реализира настава по наставните дисциплини: Говедарство, Производство на суровини 
од животинско потекло, Исхрана на домашни животни, Пчеларство, Основи на 
генетика и селекција на домашни животни, Овчарство и козарство, Споредни 
производи од животинско потекло и Живинарство.  

На вториот циклус академски универзитетски студии ги води предметите: 
Избрани технологии за одгледување на преживни животни, Селекција и Современи 
концепти во исхраната на домашните животни и рибите, а вклучена е и во 
комисиите за изведување на настава од наставните дисциплини: Генетика, 
Репродукција и Традиционално земјоделско производство.  

На третиот циклус академски универзитетски студии е вклучена во комисиите 
за изведување на наставата по наставните дисциплини: Одбрани поглавја од 
менаџмент во производството на анимални производи,  Нови технологии во 
исхраната на домашните животни и рибите, Одбрани поглавја од Апикултура, а 
вклучена е и во комисиите за изведување на настава од наставните дисциплини: Нови 
технологии во аквакултурата и Биотехнологија на размножувањето. 
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Во досегашниот период, кандидатката има дадено значаен придонес кон 
оспособувањето на млади кадри: дипломанти и магистранти. Од изборот во наставно - 
научно звање доцент, ментор е на 15 (петнаесет) и член на комисија на 12 (дванаесет) 
дипломски работи. Член е на 6 (шест) комисии за подобност, оценка и одбрана на 
магистерски трудови, а ментор е на еден одбранет магистерски труд.  

Во однос на наставно - образовната дејност, во рамките на Erasmus + 
програмата (2019) има одржано предавања за студентите од прв циклус студии при 
Аграрниот Факултет, Тракијски Универзитет - Стара Загора, Р. Бугарија, на тема: 
“Квалитет на млекото како суровина во млечната индустрија во Р. Македонија”.  

Со Одлука бр. 02-335/3 од 13.04.2016 година, назначена е за член на Комисија за 
изработка на Елаборат за повторна акредитација, трансформација и деноминација на 
студиска програма од I циклус на студии како и член на Комисија за изработка на 
Елаборат за повторна акредитација и деноминација на студиска програма од II циклус 
студии (Одлука бр. 02-828/10-1 од 07.10.2016 година). Со Одлука бр. 02-470/9 од 
29.05.2018 и Одлука бр.02-543/5 од 16.06.2017 е назначена за претседател на 
Конкурсна комисија за реализација на Конкурсот за запишување на студенти на втор 
циклус студии на Факултетот за биотехнички науки –Битола за академските 2017/2018 
и 2018/2019 година.  

Потврда за успешната реализација на наставно - образовната дејност на 
кандидатот д-р Весна Карапетковска - Христова, претставува позитивната оценка од 
процесот на самоевалуација.  

Во периодот од 2014/2015 – 2019/2020 година, кандидатката била три пати 
оценувана од страна на студентите и тоа еднаш од страна на Универзитетската 
Комисија за самоевалуација (академска 2019/2020 година со просечна оценка 4.93) и 
два пати од страна на Факултетската Комисија за самоевалуација (академска 2017/2018 
година со просечна оценка 4.83 и 2018/2019 година со просечна оценка 4.80).  

Оценките се дадени по основ на соодветна подготвеност за реализација на 
наставата, посветеност и предизвикување интерес кај студентите, мотивирање и 
стимулирање на дополнителни активности за студентите, обезбедување соодветна 
основна и дополнителна литература и применување на современи технологии во 
реализацијата на наставата. Односот кон студентите е на соодветно и завидно ниво, 
оценувањето е објективно, а оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на 
студентите.  
 

3. Научно - истражувачка дејност 
 

Кандидатката д-р Весна Карапетковска – Христова, во рамките на своите 
работни ангажирања активно е вклучена и во научно - истражувачката, стручната и 
апликативната работа поврзана со унапредување на наставно - образовната дејност 
преку учество во проекти, а сопственото перманентно научно и стручно усовршување 
го гради и преку учество на работилници, курсеви, семинари и симпозиуми. 
Активностите на кандидатот на полето на научно - истражувачката и стручно -
апликативната дејност, може да се согледаат и од списокот на позначајни трудови, 
проекти и други активности во чија реализација имала активно учество.  

Кандидатката е автор на книгата Vesna Karapetkovska – Hristova, Georgi 
Bonev, Mohhamad Ali Shariati, (2017). ”Metabolic Status at Dairy Cows with Reproductive 
Disorder” Publisher: LAP Lambert Academic Publishing, March, 2017. ISBN 978-3-330-
05069-3  
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Рецензирани научни трудови објавени во Билтен бр. 403 од 17.08.2015 год. на 
Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, за избор во звање доцент на 
Факултет  за биотехнички науки – Битола  

 
1) Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., Tomovska J., Trajkovska B., 

Bonev G. (2014). Assessment of raw milk quality by Neural Networking (N-N) 
Model in Macedonia dairy farms, International Journal of Ethics in Engineering 
& Management Education (IJEEE), ISSN: 2348-4748, Vol. 1 (10), pp. 58-61. 
(Scientific Journal Impact Factor, SJIF=3.876). 
 

2) Karapetkovska - Hristova V., Ahmad A. M., Tomovska J., Popov B. B. (2014). 
Study of coagulation properties of Holstein cow’s milk depending on the level of 
milk urea nitrogen in Macedonia dairy farms, Int. J. of Enhanced R in Sci. Tech. 
and Engg. (IJERSTE), Vol. 3 (3), pp. 522-529. (IJERSTE IF=1.252). 

 
3) Karapetkovska - Hristova V., (2014). Study of chemical composition and 

coagulation propertiesof HolsteinCows’ milk in R. Macedonia, Asian Academic 
Research Journal of Multidisciplinary (AARJMD), Vol. 1 (21), pp. 222-238. 
(International Society for Research Activity, ISRA IF=2.015). 

 
4) Karapetkovska - Hristova V., Tomovska J., Bonev G., Dimitrov S., Dimitrovska 

G., Presilski S., Ahmad A. M., (2014). Interrelationship between the milk urea 
nitrogen level and milk coagulation traits in Holstein-Friesian cows with 
reproductive disorders in R. Macedonia, Int. J. of Enhanced R in Sci. Tech. and 
Engg. (IJERSTE), Vol. 3 (4), pp. 199-207. (IJERSTE IF=1.252). 

 
5) Karapetkovska - Hristova V., Tomovska J., Bonev G., Dimitrov S., Ahmad A. 

M, (2014). Study of seasonal dynamics of blood metabolic profile and Milk Urea 
Nitrogen (MUN) Level of Cows with reproductive disorders, Journal of Asian 
Academic Research Journal of Multidisciplinary, (AARJMD), Vol. 1 (22), pp. 
246-260. (International Society for Research Activity, ISRA IF=2.015). 

 
6) Karapetkovska - Hristova V., M. Ayaz Ahmad, Kitanovski D., Kocoski Lj, 

Trajkovska B. (2014). The Influence of growth rate on productive characteristics 
at dairy heifers fed with maternal whole milk and milk replacer, International J. of 
Engineering Research and Industrial Applications (IJERIA), ISSN: 0974-1518, 
Vol. 7 (II), pp. 53-64. (Journal Citation Reports, JCR IF= 0.5090). 

 
7) Bogdanova P. B., Petrovska M., Karapetkovska - Hristova V., Ahmad A M., 

(2014). Monitoring of heavy metals and trace elements contamination in the soil 
and vegetables and air pollution in the Republic of Macedonia. International 
Journal of Enhanced Research in Science Technology & Engeneering; Vol. 3, 
Issue 1, January- 2014, pp: (205-214). (IJERSTE IF=1.252). 

 
8) Bogdanova P. B., Karapetkovska - Hristova V., Ahmad A M, (2014). 

Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES), 
Approach for the Determination of Heavy Metals, Metalloid and Trace Element in 
Soil and Vegetables. Indian Horticulture Journal; 4 (2): pp. 98-104. 
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9) Tomovska J., Gjorgievski N., Nedelkovska M., Karapetkovska - Hristova V., 
Trajkovska B, (2013). Determination of persistent organochlorne pesticides in 
milk by GC/ECD. Journal of Hygienic Engineering and Design. UDC 
637.12.054:632.95.028, pp.21-29. 

 
10) Trajkovska B., Kochoski Lj., Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B, 

Tomovska J., (2014). Influence of management practices on somatic cell count 
and total bacteria count in cows bulk milk, Food Quality & safety, Health & 
Nutrition, I Conference, 27-28 November, 2014, Skopje, Macedonia, Book of  
Abstracts, pp. 42-43.  

 
11) Tomovska J., Karapetkovska - Hristova V., Trajkovska B., Gjorgievski N., 

(2013). Examination of organochlorine pesticides in goat’s milk, CBU 
International Conference Proceedings, jun. 2013, Pragua, Czech Republic, ISSN 
1805-9961, Vol.1, pp. 368-373.  

 
12) Tomovska J., Stefanovska V., Gjorgievski N., Karapetkovska - Hristova V., 

Trajkovska B., (2013). Examination of aflatoxin in raw milk, commercial milk, 
dairy products and storage sour cream, III International congress “Engineering, 
environment and materials in processing industry”, Jahorina, Bosnia and 
Herzegovina, 03/2013, Proceedings, pp. 691-705. 

 
13) Blazhekovikj - Dimovska D., Trajkovska B., Makarijoski B., Karapetkovska -

Hristova V. (2013). The content of essential oil and physical - chemical 
properties of Ocimum basilicum (Lamiaceae) plants cultivated in Pelagonia 
(Bitola, Macedonia). Conference of agronomy students with international 
participation. Vol. 8. Cacak, R. Serbia, 28-30 August. pp. 15-24. 

 
14) Dolevska S., Karapetkovska - Hristova V., Petrovska E., Krstanovski A., 

Veleska S., Presilski S. (2013). Nutritional and chemical properties as a 
comparative indicators of the quality of cow milk and soybean milk, (Review 
article), International Conference of Young Scientists, Vol. XVI, ISSN 1311-
9192, 13-15 June 2013, Plovdiv, Bulgaria, pp. 9-12. 

 
15) Trajkovska B., Makarioski B., Karapetkovska - Hristova V., Blazekovic – 

Dimovska D., Mihajlovski G., (2013). Hazards And Risks Analysis of Milking, 
Affecting the Milk Hygienic Safety, Conference of agronomy students, Vol. 8, 
Issue 8, Cacak, R. Serbia, pp. 7-14. 

 
16) Karapetkovska - Hristova V., Dimovska - Blazekovic D., Stevanovski V., 

(2012). Comparative indicators of physical-chemical characteristics of feed and 
starved common carp (Cyprinus carpio L.), International Conference of Role of 
research in sustainable development of agriculture and rural areas, Podgorica, 
Montenegro, May 23-26, 2012, Book of abstracts, pp. 138. 

 
17) Trajkovska B., Karapetkovska - Hristova V., Kalevska T., Kocoski Lj. (2011). 

Influence Of Somatic Cells In Raw Milk On Yield Of Dairy Products, Zbornik 
radova, Cacak, R. Serbia, ISSN 1450-7323, Vol. 7. No. 7, 2011, pp. 142-148. 
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Во продолжение се наведени објавените научно - истражувачки трудови на 
кандидатката во последните пет години (2014- 2019), односно 39 објавени трудови 
како автор и коавтор, од последниот избор во звање доцент па сè до денес.  

 
 

3.1. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации, научни труда во научно списание со импакт фактор 

 
1) Rama V., Joshevska E., Karapetkovska - Hristova V., (2019). Modern Cattle 

Slaughtering Technology and its Meat Quality “KNOWLEDGE - International 
Journal” Vol. 34. 3, pp. 667-671.  
 

2) Ismaili M., Presilski S., Makarijoski B., Karapetkovska- Hristova V., Trajchevski 
S., (2019). Starter cultures effect on pH and °SH dynamics of inoculum, during 
fermentation period of probiotic yogurt, Journal of Agriculture and Plant Sciences, 
Vol. 17, No. 1, pp. 87-91, ISSN 2545-4455.  

 
3) Limani B., Presilski S., Karapetkovska - Hristova V., Pollozhani H., (2018). 

Determination of selected heavy metals in cow’s milk from Polog region, Journal of 
Agriculture and Animal Production Science for Rural Development, Vol. VIII (2), 
2018, pp. 81-84. 

 
4) Dimitrov S. Karapetkovska - Hristova V., Kochoski Lj., Trajkovska B., Makarijoski 

B., Prodanovska – Poposka V., Ntsomboh – Ntsefong G. (2018). The effect of season 
and parity on the reproductive performance of sows, Mac Vet Rev, 2018, Vol. 41 (2), 
pp. 163-168. (Elsevier – SCOPUS, SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.195) 

 
5) Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B., Ayaz Ahmad M., Ntsomboh-

Ntsefong G., Mousa E., Trajkovska B., Dimitrovska G., (2018). Study of Fat Content 
Dynamics In Dairy Products With The Simulations Of Artificial Neural Network 
(ANN) Model", IOSR, Journal of Environmental Science, Toxicology and Food 
Technology (IOSR-JESTFT) ISSN: 2319-2402, p- ISSN: 2319-2399, Volume 12, 
Issue 3 Ver. I (March. 2018), pp. 68-74. (IF = 3.462) 
 

6) Dimitrov S., Karapetkovska - Hristova V., Kocoski Lj., Prodanovska - Poposka V., 
Ntsomboh Ntsefong G., (2018). Application of Gedis® Systems in Artificial 
Insemination Technology of Sows, IOSR Journal of Environmental Science, 
Toxicology and Food Technology (IOSR-JESTFT) e-ISSN: 2319-2402, p- ISSN: 
2319-2399.Volume 12, Issue 3 Ver. I (March. 2018), 75-80. (IF = 3.462). 

 
7) Bogdanova Popov B., Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., Ali Shariati 

M. (2017). An Overview on Applications of Guar Gum in Food systems to Modify 
Structural Properties, Saudi Journal of Medical and Pharmaceutical Sciences 
(SJMPS), Dubai, UAE, Vol. 3 (5), pp. 373-376.  

 
8) Ntsefong G.N., Shariati M.A., Khan M.U., Karapetkovska - Hristova V. (2017). 

Incidence of Avian Flu Shocks on Poor Household Livelihoods of Poultry Farmers in 
Africa. Int J Avian & Wildlife Biol. Vol 2, (1): pp: 7-11. DOI: 
10.15406/ijawb.2017.02.00008.  
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9) Makarijoski B., Presilski S., Velevski S., Tomovska J., Trajkovska B., Mihajlovski 

G., Karapetkovska - Hristova V. (2016). Influence of starter cultures on fat content 
dynamics in production of white brined cheese, HORIZONS - International Scientific 
Journal, 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P05. pp. 47-53. (Ebsco Host) 

 
10) Bogdanova Popov B., Vesna Karapetkovska - Hristova, Presilski S., Ali Shariati 

M., Najman S. (2017). Assesment of heavy metals in propolis and soil from Pelagonia 
region, Republic of Macedonia, Macedonian Journal of Chemistry and Chemical 
Engineering, Print ISSN 1857-5552; Online ISSN 1857-5625, Vol 36 (No. 1), pp. 23-
33. DOI pattern: 10.20450/mjcce.2017.1004. (SCI expanded IF= 0.40). 

 
11) Majid Majeed K., Sameen A., Usman Khan M., Ali Shariati M., Karapetkovska - 

Hristova V. (2017). Impact of cheese whey protein on growth performance of broiler: 
An approach of cheese whey utilization in poultry feed, JMBFS (ISSN 1338-5178), J 
Microbiol Biotech Food Sci/ 2017 Vol.6 (4) pp.1117-1120, 
10.15414/jmbfs.2017.6.4.1117-1120. (Web of science (2018), Scopus, Ebsco Host). 

 
12) Rehman T., Kamran Sharif M., Majeed M., Usman Khan M., Ali Shariati M., 

Karapetkovska - Hristova V. (2017). Effect of nutritional composition on shelf life 
of cereals-legumes blended flours during storage, JMBFS (ISSN 1338-5178), J 
Microbiol Biotech Food Sci/2017 Vol.6 (4), pp.1112-1116. 
10.15414/jmbfs.2017.6.4.1112-1116 (Web of science (2018), Scopus, Ebsco Host). 

 
13) Motas O. I., Chiselita D., Anton Apreutesei N., Karapetkovska - Hristova V., 

Bonacci T., Ayaz Ahmad M., (2017). Evolutionary Study of the Retinal Nerve Fiber 
Layer for the Patients with Glaucoma and Diabetes Mellitus, IOSR Journal Of 
Pharmacy (e)-ISSN: 2250-3013, (p)-ISSN: 2319-4219 Volume 7, Issue 1, Version. 1 
(Jan 2017), PP. 34-38 (IF =1.448). 

 
14) Najdovski B., Tomovska J., Mihajlovski G., Jankulovski N., Karapetkovska - 

Hristova V., Makarijoski B., Bojkovska K., Trajkovska B. (2016). Applying different 
ways of accessing and learning in information systems for e-learning, International 
Journal of Emerging Trends & Technology in Computer Science (IJETTCS), Volume 
5, Issue 6, November - December 2016. (ISRA JIF IF = 7.143 (2017), SCI and 
Scopus in process). 

 
15) Lubomirova V. Bagdassarian C., Stefanova Atanassova M., Karapetkovska - 

Hristova V., Ayaz Ahmad M. (2016). Soild-Liquid Extraction Kinetics of Total 
Phenolic, Total Flavonoid, Rutin and Tannin Contents in 50% Ethanol Extract of 
Cotinus coggygria, International Journal of Scientific & Engineering Research, Vol. 
(7) 2, pp. 1466-1472. (IF=3.20) 

 
16) Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., Trajkovska B., Presilski S., Bonev 

G. (2015). Artificial Neural Networking Model an Approach for the Coagulation 
Properties of Milk, International Journal of Scientific and Engineering Research, 
ISSN: 2229-5518, Vol 6 (4):1117-1121, May 2015 (IF=3.20) 
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17) Bonacci T., Mazzei A., Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., (2015). 
Monitoring of Aedesalbopictus (Diptera, Cilicidae) in Calabria, Southern Italy, 
International Journal of Scientific and Engineering Research 05/2015; Vol.6 (5),  pp. 
290-293. (IF =3.20). 

 
18) Trajkovska B., Kochoski Lj., Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B., 

Tomovska J. (2015). Influence of management practices on somatic cell count and 
total bacteria count in cows bulk milk, Journal of Hygienic Engineering and Design, 
Skopje, Macedonia, Vol. 11. pp. 3-8. 

 
 

3.2. Трудови објавени на меѓународни симпозиуми, конгреси и конференции 
 
 

1) Hristovska K., Makarijoski B., Limani B., Karapetkovska - Hristova V. (ментор) 
(2019). Goat farming technology and milk yield in Pelagonia region Republic N. 
Macedonia,  Balkan Conference “Health and Food Technologies”, 27-28 June 2019, 
Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, R. Bulgaria, Vol 
XIX, pp. 20-23. 

 
2) Gorcevska S., Jovcevski N., Kozarevski V., Karapetkovska - Hristova V. (ментор), 

(2019). Beekeeping technology and honey production at individual apiary from 
Dihovo province, R N. Macedonia, Balkan Conference “Health and Food 
Technologies”, 27-28 June 2019, Scientific Research of the Union of Scientists in 
Bulgaria-Plovdiv, R. Bulgaria, Vol XIX, pp.16-19. 

 
3) Shajnoska M., Dimitrovska G., Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B. 

(2019). The influence of packaging over the basic physico-chemical white brined 
cheese parameters, Balkan Conference “Health and Food Technologies”, 27-28 June 
2019, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, R. Bulgaria, 
Vol. XIX, pp.38-41. 

 
4) Limani B., Karapetkovska - Hristova V., Blazhekovikj – Dimovska D., Hristovski 

S., (2019). Assessment of Heavy metals Concentrations in Cow’s Milk collected from 
Polog Region, Republic North Macedonia, International Conference on Researches in 
Science and Technology, 27 th July, 2019, Alexandria, Egypt, Book of proceeding 
(abstract), pp.48. 

 
5) Јовчевски Н., Карапетковска - Христова В. (ментор) (2018). Традиционално 

одгледување на пчелни семејства во трмки, Десетта смотра на студентски 
трудови, Национална конференција по повод 71 годуна од основањето на 
ФЗНХ, Факултет за земјоделски науки и храна - Скопје, Македонија, 19 
Декември 2018 год. 

 
6) Karapetkovska - Hristova V., Bebic Z., Kocoski Lj., Trajkovska B., Makarijoski B., 

Bonev G., Bunevski Gj. (2018). Effect of calving season on the milk yield and 
lactation length at prim parous cows in Pelagonia region, Conference: 65th 
Anniversary, Scientific Conference with International Participation "Food Science, 
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Equipment and Technology, October 2018, Plovdiv, Bulgaria, (abstract), Book of 
proceedings, pp.15. 

 
7) Karapetkovska - Hristova V., Mohammad A. A., Atanasova M., Mousa M. A. E., 

Trajkovska B., Bonacci T. (2018), Aplication of soft computing by artificial neural 
networking (ANNs) model in dairy science and technology, Congress: 6th  
International Congress on Physics of Radiation-Matter Interactions (PIRM-VI'2018), 
7-9 May, Tangier, Morocco, pp.104. 

 
8) Jovchevski N., Makarijoski B., Presilski S., Bogdanova Popov B., Ali Shariati M., 

Usman Khan M., Karapetkovska - Hristova V. (ментор) (2017). Heavy metals 
level of propolis in R. of Macedonia, Scientific works of the Union of scientists in 
Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria Series C. Technics and Technologies, Vol. XV, ISSN 
1311-9419 (Print).  

 
9) Casitovski I., Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B., Joshevska E., 

Bojkovska K., Trajkovska B. (2017). A survey of snail farming technology (Helix 
aspersa maxima) in Pelagonia region, R. Macedonia, Scientific works of the Union of 
scientists in Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria, Series C. Technics and Technologies, Vol. 
XV, ISSN 1311-9419 (Print), 2017. 

 
10) Srbinovska E., Makarijoski B., Dimitrovska G., Karapetkovska - Hristova V., 

Presilski S. (2017). The impact of different starter cultures on salt content dynamics in 
the process of white brined cheese production, Scientific works of the Union 
of scientists in Bulgaria, Plovdiv, Bulgaria, Series C. Technics and Technologies, Vol. 
XV, ISSN 1311-9419 (Print), 2017. 

 
11) Makarijoski B., Presilski S., Karapetkovska - Hristova V., Dimitrovska D., 

Velevski S., (2017). The impact of starter cultures on pH and SH dynamics in the 
process of white brined cheese production, Scientific Works of the Union of Scientists 
in Bulgaria - Plovdiv 2017, Plovdiv, Bulgaria. Vol. XIV, pp.41-46. 

 
12) Stevanovski V., Blazhekovikj - Dimovska D., Karapetkovska - Hristova V., 

Prodanovska – Poposka V. (2016). The influence of feeding to the production 
characteristics of standard (Oncorhynchusmykiss Walbaum, 1792) and golden 
(Oncorhynchusmykiss Stevanovski, 1987) rainbow trout, Conference: XIIth 
International Symposium Biodiversity and Sustainable Economic Development, 
Tirana, Albania, 2016, Volume: Buletin, Volume VI, Issue 2, ISSN 2224-7718, 
pp.59-67. 

 
13) Presilski S., Karapetkovska - Hristova V., Makarijoski B., Bojkovska K., 

Mihajlovski G., Chokuzovski I. (2016). State and projection of the goat's herd size 
and milk production in Pelagonia region, Conference: XII th International Symposium 
Biodiversity and Sustainable Economic Development, Tirana, Albania, 2016, 
Volume: Buletin, Volume VI, issue 2, ISSN 2224-7718, pp.29-34. 

 
14) Trajkovska B., Kocoski Lj., Elmazi K., Abdullahi G., Presilski S., Fejzullah F., 

Makarijoski B., Kuzmanovska L., Seferi N., Karapetkovska - Hristova V. (2016). 
The influence of season on the cow milk quality and hygiene in dairy plant in Polog 
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region, Conference: XII th International Symposium Biodiversity and Sustainable 
Economic Development, Tirana, Albania, Volume: Buletin, Volume VI, issue 2, ISSN 
2224-7718, pp. 49-53. 

 
15) Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., Bogdanova Popov B., Tomovska J. 

(2016). Artificial Neural Networking (ANN) Model for the Study of Viscous Fluids in 
Macedonian Dairy Farms”, Book of abstracts, 4th International research and practice 
conference NANOTECHNOLOGY and NANOMATERIALS NANO-2016, August 
24 - 27, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine. 

 
16) Karapetkovska - Hristova V., Ayaz Ahmad M., Tomovska J., Bogdanova Popov B., 

Najdovski B. (2016). A Soft Computing Approach Monitoring of Heavy Metals in 
Soil and Vegetables in the Republic of Macedonia, World Academy of Science, 
Engineering and Technology, International Journal of Chemical and Molecular 
Engineering, Abstract, Vol: 3, No:1, Jeddah, Saudi Arabia. 

 
17) Presilski S., Karapetkovska - Hristova V., Dimitrovska G., Makarijoski B., Ilievska 

M., (2015). Goat farming in Pelagonia region: Proceedings book, Challenges and 
Implications of Sustainable Development, XIth International Symposium, 21 
December 2015, Tirana, Albania. pp. 30-32. 

 
18) Makarijoski B., Presilski S., Karapetkovska - Hristova V., Dimitrovska G., 

Trajkovska B. (2015). Estimation the impact of the individual control on raw milk 
yield, quality and safety “International conference of young scientist, Scientific 
Research of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Bulgaria, 11-13 June 
2015,Vol. XVII, pp. 107-111. 

 
19) Popovski N., Trombeva D., Karapetkovska – Hristova V., Ilijoska M., Presilski S. 

(2015). The effect of Prebiotic Acacia Fibregum inclusion on some technological 
properties of Probiotic Natural - set yogurt ”International conference of young 
scientist, Scientific Research of the Union of Scientists in Bulgaria - Plovdiv, 
Bulgaria, 11-13 june 2015,Vol. XVII, pp. 89-93. 

 
20) Popovski N., Trajkovska B., Karapetkovska - Hristova V., Makarijovski B., 

Kocoski Lj., (2015). Sensory analysis of traditional and industrial white cheese, 
Proceedings Conference of Agronomy Students with International Participation, 
Cacak, 26-28, August, 2015, At University of Kragujevac, Faculty of Agronomy, 
Cacak, Serbia, Volume 9, Issue 9, pp.210 -214. 

 
21) Karapetkovska – Hristova V., Ayaz Ahmad M. (2015). Estimating Dairy Product's 

Viscosity with Artificial Neural Networking (ANN) Model, In the proceedings of: 5th 
International Congress on Physics of Radiation-Matter, Interactions held on 5-7 May, 
2015, El Jadida, Morroco.   

 
Во рамките на својата научно - истражувачка работа, кандидатката се издвојува 

и како активен рецензент на трудови во Mеѓународните Научни Списанија: 
 
- Animal: an international journal of animal bioscience ISSN: 1751-7311 (Print), 

1751-732X (Online). 
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-  
- Journal of Agriculture and Plant Sciences (JAPS)- ISSN 2545-4447 (Print), ISSN 

2545-4455 (Online). 
-  

3.3. Учество во научно - истражувачки проекти 
 
Како истражувач има учествувано во реализација на следните научно - 

истражувачки проекти: 
 

- (2018 -2021) - Научно - истражувачки проект: “Намалување на ризик факторите 
на млечните фарми со цел подобрување на квалитетот на млекото и млечните 
производи”, Факултет за биотехнички науки – Битола;   

 
- (2011-2017) - Научно - истражувачки проект: “Физибилити студија за развој на 

агро-прехранбениот сектор во Пелагонија”, Факултет за биотехнички науки – 
Битола;  

 
- (2015 - 2017) - IPA-TERRA MED project: Participant in the IPA project TERRA 

MED “Soil Degradation Assessment and Rehabilitation Strategies for Sustainable 
Land Use - Planning”, IPA / 2010 / DN023658 / CN362856. 

 
- (2009 - 2014) - Меѓународен проект: Contact person in international TEMPUS 

project “Using local resources for micro regional development sustainable agribusiness 
and tourism in the Southern Balkans”, 159143-TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-
JCPR. 

 
 

4. Стручно апликативна дејност и дејности од поширок интерес 
 

Д-р Весна Карапетковска -Христова во рамките на стручно - апликативната 
дејност е ангажирана како аналитичар и во апликативната работа на Лабораторијата 
за екстракција на етерични масла од зачински и лековити растенија и детерминација на 
биолошки активни материи на Факултетот за биотехнички науки - Битола.  

Стручно се усовршувала и поседува сертификати за завршени обуки:  
 

- 06. 11. 2019 - Certificate of Completion training course for “How to step outside our 
comfort zone as commendation for exemplary performance”, European Institute of 
Management, Law and Diplomacy. 

 
- 31.03.2017 - Certificate of participation in developing methods for chemical analysis 

of soil contaminated with heavy metals - TERRA MED project, IPA Cross Border 
Programme. 

 
- 13.06 - 15.06.2016 - Сертификат за завршена обука за развој и имплементација 

на методи за микробиолошка и хемиска анализа на почви контаминирани со 
тешки метали, во рамките на проектот Тера Мед (ИПА проект). 
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- 03.03.2015 и 23.03.2015 - Сертификат за успешно извршена обука на тема: 
“Интерни оценувачи по стандардите MKCEN ISO/IEC 17025:2006 и MKC EN 
ISO/IEC 19011:2012” (MACLAB). 

 
Со Oдлука бр. 03-130/8 од 27.01.2016 и Одлука бр. 02-144/9 од 02.02.2017 

година е два пати назначена за ментор за организирање на практична настава со 
студентите во летниот семестар на Факултетот за биотехнички науки – Битола, во 
академските 2015/2016 и 2016/2017 година.  

Во март 2013 година е избрана за Секретар на Катедра за сточарство, 
ветеринарство и прехранбено сточарска техника (Одлука бр. 02-182/1 од 12.03.2013).  

Во јануари 2016 година е избрана за Секретар на Катедрата за биотехнологија 
(Одлука бр. 02-130/10 од 27.01.2016 година). 

Два мандати ја извршувала функцијата Секретар на Втор циклус студии на 
Факултетот за биотехнички науки - Битола (Одлука бр. 02-992/3 од 16.10.2015 и 
Одлука бр. 02-965/3 од 16.10.2017.  

На 01.10.2019 година (Одлука бр.02-862/6) е избрана за Раководител на Советот 
за втор циклус студии на Факултетот за биотехнички науки - Битола. 
 

 
Учество на семинари, работилници и други активности во периодот од 

последниот избор на кандидатот: 
 

- 13.09.2019, Битола – Учество на Инфо сесија: “Promoting Third RYCO Open Call 
for Project Proposals” - Regional Youth Cooperation Office (RYCO). 

- 11.09.2019, Скопје – Учество на работилница: “Training about Communication 
Skills, Training for civic organizations” – МРР, Р.Македонија. 

- 03.09.2019, Дојран – Учество на годишно собрание за: “Сегашни и идни 
активности”, МРР, Р. Македонија . 

- 24.06 - 26.06.2019, Струга – Учество на работилница: “Development of a 
management plan and action plans for managing the existing ecosystem economic 
activities in the cross-border region Ohrid-Prespa”, IPA project, IPA/2017/390-
444/WP3/A3.3.  

- 12.06. 2019, Битола – Учество на Инфо сесија: “Program for small grants within 
the project: With critical thinking to citizens with media skills – CriTink”- 
Metamorphosis and Euro think, EU foundation. 

- 03-04. 06. 2019, Охрид – Учество на Конференција: „Климатска коалиција на 
општествените организации” во рамките на проектот: Да зборуваме за 
климатските промени, финансиран од ЕУ. 

- 22.05.2019, Битола - Учество на Инфо ден: “Open call for awarding small grants 
within the project WeB4YES”- National Youth Union of R. N. Macedonia.  

- 15.05.2019, Скопје -Учество на работилница: “Training for preparing a project 
proposal”-  МРР, Р. Македонија.  

- 08.05.2019, Скопје - Учество на Инфо ден: “Call for support of project initiatives”- 
МРР, Р. Македонија.  

- 25.04.2019, Битола- Учество на работилница: "Agriculture and rural development - 
perspectives and experiences ", organized by Green Stock market, co-financed by the 
BACID Program of the KDZ Austria. 

- 23.04.2019, Битола – Учество на работилница: "Workshop for identifying 
innovative projects", во рамките на проектот: "Sustainable and Inclusive Balanced 
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Regional Development", Ministry of Local Self - Government, Swiss Agency of 
Development and Cooperation SDC. 

- 19.04.2019, Скопје – Учество на Меѓународен Форум „Presenting of the LEADER 
approach”, во рамките на проектот: "Capacity Building and Mechanisms to Support 
the Reform Process of Chapter 20", МРР, Р. Македонија. 

 
- 12.04.2019, Штип – Учество на Конференција „2nd International meeting, 

Agriscience & practice (ASP 2019)”, Земјоделски Факултет – Универзитет “Гоце 
Делчев” -Штип. 

- 08.04.2019, Преспа – Учество на работилница: „Assessment of challenges and 
oportunities for local actions concerning small-scale production, processing and 
marketing of Non-Timber Forest Production (NTFPs) in the Wider Prespa Area in 
Albania and R. North Macedonia”, CNVP, PONT (Prespa Ohrid Nature Trust). 

- 27-29.03.2019, Скопје – Учество на работилница „Зајакнување на капацитетите 
на локалните организации за следење на работата на локалната самоуправа во 
областа на животната средина”, Foundation- Open Society Macedonia.  

- 14.03.2019, Скопје – Учество на Конференција „Sustainable Development Goals 
and EU Integration” во рамките на проектот: Building Inter-Sectorial Partnerships 
for Sustainable Development, funded by the EU. 

- 08.03.2019, Битола – Учество на Конференција „Consultation with Civil Society 
Organizations” во рамките на проектот: Civil Society Mapping and Strategic Tender 
Programming of the EU Assistance to Civil Society Organisations, funded by the EU. 

- 28.02.2019, Битола – Учество на работилница на тематска дебата “Приоритетни 
теми за развој на руралните предели во Пелагониски регион”, во рамките на ЕУ 
проектот:"National rural parliament as a voice of the rural population".  

- 21.02.2019, Битола - Учество на Форум – Трет Регионален Форум во рамките на 
проектот: “Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development”, Ministry of 
Local Self-Government, Swiss Agency of Development and Cooperation SDC. 

- 14.02.2019, Битола – Учество на Форум – Втор Регионален Форум во рамките на 
проектот: “Sustainable and Inclusive Balanced Regional Development”, Ministry of 
Local Self-Government, Swiss Agency of Development and Cooperation SDC.  

- 20.12.2018, Битола – Учество на Есенски Саем за промоција на земјоделското 
производство и Панел дискусија на тема “Agribusiness talk” организиран од 
Green Stock market.  

- 07.12.2018, Битола – Член на Организирачки Одбор на регионален настан:  
“Traktoriјada 2018”, организиран од ГО ДОМ - Битола. 

- 14.11.2018, Битола – Учество на конференција, 20 години АПРЗ, "Советодавна 
служба - едукативна и информативна поддршка за земјоделството и руралниот 
развој ", организирано од АПРЗ, Р. Македонија. 

- 31.05.2018, Скопје – Учество на Конференција: "Регулативите на маса: за 
поддршка на традиционалното производство" Slow Food- Macedonia. 

- 14.04.2018, Скопје – Учесник - Делегат на  „First National Congress” of Slow 
Food- Macedonia. 

- 29.03.2018, Битола – Учесник во фокус група на тема: Климатски промени за 
Пелагонискиот регион како дел од проектот „Да зборуваме за климатските 
промени“ подржан од Европската унија и спроведуван од Еко-свест, ЦНВП и 
ДЕМ. 
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- 15.03.2018, Битола – Учество на Работилница на тема: “Органско земјоделско 
производство”, IME (Increasing Market Employability), Swiss Agency of 
Development and Cooperation SDS. 

- 22.01.2018, Битола – Учество на Работилница на тема: Локална и регионална 
конкурентност.“EU Local and Regional Competetiveness Prоjects & TheWold 
Bank. 

 
- 03-04.03.2017 – Учество на Работилници на тема: Како подобра рамка за 

решавање на проблемот со аерозагадувањето? “Проект IPA 2, Механизам на 
граѓанските асоцијации (IPA2 Mechanism for Civil Society Organisations). 

- 11.05.2017- Учество на Семинар: “Standardization on food safety and food 
packaging”, организиран во рамките на проектот: Technical Assistance for the 
capacity building of ISRM (Standardisation Institute of the Republic of Macedonia), 
funded by EU. 

- 28.10-30.10.2016 – Учество на работилница: “USAID, Municipal climate change 
strategies project” (Општински стратегии за климатски промени), ДОМ, Битола, 
Р. Македонија. 

- 13.10 - 16.10.2016 – Благодарница за учество на Изложба и Семинар: “Прихрана 
и зазимување на пчелните семејства”, Организирана од Пчеларска Асоцијација 
“Нектар”- Битола.  

- 28.09.2016 – Учество на Конференција – “Presentation of the Master Plan for the 
Rehabilitation and Upgrade of the western coastal zone of Thessaloniki, Greece” (in 
the frame of Project Terra-Med).  

- 24 - 26.06.2016, Битола, Модератор на работилница на настанот "Terra Madre, 
Macedonia - a network that inspires change" во рамките на проектот "Ecological 
Sustainable Socio-Economic Development of rural areas (ESSEDRA). 

- 14.12.2015, Битола - Учество на Консултативна средба со Младинска 
инспиративна група МК на Национален младински совет на Македонија на 
тема:“Младински инспиративни дискусии”,ДОМ, Битола, Р. Македонија. 

- 04.06.2015, Битола, Учество на Семинар ” Квалитет на живинско месо – избор 
со многу предности” – EU проект организиран од GIZ Meat industry Slovenia. 

 
Добитник е на стипендија во рамките на Erasmus+ Програмата за мобилност на 

наставен кадар при што остварила студиски престој на Аграрен Факултет, Тракијски 
Универзитет, Стара Загора, Република Бугарија во периодот од 07.10.2019 до 
11.10.2019.  

Претседател е на Оценувачка Комисија на 52, 53, 54, 55 и 56-от Регионален 
натпревар на млади техничари и природници, во натпреварувачка област Екологија, 
организиран од Народна техника – Битола (Потврда бр. 03-47 од 11.05.2015; Потврда 
бр. 03-21 од 02.04.2016; Потврда бр. 03-21 од 08.04.2017; Потврда бр. 03-21 од 
29.04.2018; Потврда бр. 03-21 од 29.03.2019  година). 

 
 
III.  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 
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Охридски“ - Битола, кандидатот д-р Весна Карапетковска -Христова ги исполnува 
следните услови од дадените критериуми во Анекс 1.  

Во табелите, условите кои кандидатот ги исполнува се одбележани со “X”.  
 
 
 
 
 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
                                          Резултати од научно-истражувачка работа 

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

 
 

X 

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

http://eprints.uklo.edu.mk/)1 

 
 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

 

Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања  
Член   е   во 
институции 

домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или 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 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 8 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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 докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за 
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за 
акредитација и евалуација. 

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор 
критериум 

10 
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ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

X 

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

X 

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

X 

Учествувал во промотивни активности на факултетот X 

Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустр
иска 

 

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 

8 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 
 

26 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на приложената документација и разгледувањето на вкупната 
досегашна наставнo - научна и стручно - апликативна дејност, учеството на домашни и 
меѓународни симпозиуми, конгреси и конференции и бројот на објавени научно - 
истражувачки трудови, позитивната оцена од самоевалуацијата и учеството во научно - 
истражувачки проекти, Рецензионата комисија констатира дека кандидатот д-р Весна 
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Карапетковска - Христова ги исполнува пропишаните услови предвидени со Законот за 
високо образование и општите акти на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – 
Битола . 

Комисијата констатира дека кандидатката има оформено солидно образование 
со исклучително висока просечна оценка, како на додипломските, така и на 
постдипломските студии, како и дека се работи за солиден кандидат со висок степен на 
професионалност и исполнетост на поставените задачи, што низ своето работење се 
потврдува како квалитетен кадар за наставно - образовната и научно-истражувачката 
работа. Кандидатот може да се оквалификува како докажан научен и стручен работник, 
успешно ангажиран во научно - истражувачката работа, со презентирани и 
верифицирани резултати.  

Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензионата комисија има чест и 
задоволство да му предложи на Наставно - научниот совет на Факултетот за 
биотехнички науки – Битола да ја избере кандидатката доцент д-р Весна 
Карапетковска – Христова, за наставник од научните области: 40800- Говедарство, 
40804 - Генетика и селекција на домашни животни, 40806 - Исхрана и диетика на 
животни и 40808 - Пчеларство во звање Вонреден Професор.  

 
РЕЦЕНЗИОНА КОМИСИЈА 

 
1. Ред. проф. д-р Димче Китановски- претседател, с.р. 

Професор во пензија, Факултет за битехнички науки - Битола 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола 

 
2. Ред. проф. д-р Ѓоко Буневски - член, с.р. 

Факултет за земјоделски науки и храна  - Скопје 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје 

 
3. Вонр. проф. д-р Дијана Блажековиќ - Димовска - член, с.р. 

 Факултет за биотехнички науки - Битола 
Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола 
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РЕЦЕНЗИЈА 

за трудот ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ 

од  проф. д-р Драгана Батиќ  и вонреден професор д-р Валентина Баиќ 

Ректорската управа на  Универзитетот „Св. Климент Охридски “-Битола,  со 
одлука на 254 седница, бр 14-434/6 од 29.04.2020 година, ме определи за рецензент на 
трудот под наслов ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ од д-р 
Драгана Батиќ, редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје и д-р Валентина 
Баиќ, вонреден професор на Криминалистичко-полициски универзитет во Белград. 

По темелната анализа на трудот, имам чест и задоволство на ННС на Факултетот 
за безбедност, да му  го поднесам следниов:   

 

И З В Е Ш Т А Ј 

Трудот ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ од авторките 
д-р Драгана Батиќ, и д-р Валентина Баиќ,  е предвиден како учебник за потребите на 
задолжителниот предмет Психологија на криминално однесување на додипломските 
студии на студиските програми: Криминалистика, Криминологија и криминална 
политика и Безбедност, со фонд на часови 3+2. 

 

Општи податоци за ракописот 

Трудот ,,ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ “ е претставен на 
355страни компјутерски обработен текст со проред 1.5. Покрај текстуалниот дел во 
ракописот се додадени  11 слики, 4 табели  и 454 референци на користена литература. 

 

Краток опис на содржината на учебникот 

Во првиот дел од текстот кој може да се посматра како воведен дел, авторките ја 
разработуваат проблематиката на одредување на поимот на психологија на криминално 
однесуваање како теоретска психолошка дисциплина и нејзиниот однос со 
применетите психолошки и други сродни дисциплни кои се занимаваат со 
проблематиката на криминалното однесување. На овој начин се обезбедува генерален 
оквир за проблематиката која е централен предмет на проучување. 

При тоа, во воведниот дел, покрај насловите:„Поим и предмет на психологијата 
на криминално однесување“обработени се и следните наслови: „Односот на 
психологија на криминално однесување со криминалистиката и други психолошки 
дисциплини“, „Историски развој на психологијата и поедини психолошки дисциплини 
кои се однесуваат на областа на криминалот“, како и „Значение на проучување на 
психологија на криминално однесување во работата на полицијата“. 
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Вториот дел (Основни психички процеси и нивното форензичко значење)  е 
фокусиран на основните психички процеси кои имаат форензичко значење, како и на 
оние психички процеси на кои се темели исказот. Обработена е проблематиката на  
поузданоста на помнењето и лажни сеќавања, при што се користени  најновите 
истражувања, кои овие процеси ги става во форензички контекст.Значајно внимание е 
посветено на обработката на емоциите и мотивацијата и нивната поврзаност со 
криминалното однесување.  

Во третиот дел „Разбирањето на личноста во психологијата на криминално 
однесување“, авторките говорат за личноста како за комплексен систем на 
психолошките структури, како и за нејзиното функционирање, посебно во 
форензичкиот контекст. Во овој дел се обработени некои од најзначајните особини на 
личноста како што е темперамент, карактер, способности, особено интелектуални, но и  
ставови и вредности, зрелост и незрелост на личноста и нејзиниот морален развој. 
Темата на идентитетот е посебно разработена и се поврзува со можноста за промена на 
криминалното однесување преку третманот на престапниците. Карактеристиките на 
криминалната личност се обработени низ прикажување на повеќе научни истражувања.   

Авторките сметатат дека покрај личноста, за разбирањето на криминалното 
однесување е  неопходно е да се уважат и тн. ситуациони дразби, на кои во овој 
контекст со право им се придава одредено значење.   

На крајот на овој дел се разработува темата  психопатија, со оглед на тоа што 
прихопатите се одликуваат со непочитување на општествените обврски и груба 
незаинтересираност за чувствата на другите. Ова го сметаат за значајно за полициските 
службеници затоа што психопатските личности се многу застапени помеѓу 
извршителите на кривични дела, одговорни се за најтежок криминал, а во затворската 
популација се јавуваат како рецидивисти. Во оваа глава накратко се опишани 
карактеристики на психопатите, по авторот Хер, кој во последните децении е еден од 
најпознатите истражувачи на ова нарушување. Зборувајќи за етиологијата, се даваат 
резултати од бројните истражувања во светот. Во делот за криминалитетот и 
психопатијата, се зборува за поврзаноста на овие појави, која се илустрира преку 
неколкуте истражувања, во кои се нагласува опасноста на безбедноста на општеството 
која доаѓа од оваа категорија на луѓе. Делот за пресметливоста на психопатите 
илустриран е со пример од пракса. 

Со цел на студентите кои не се психолози, да им се презентираат теориите на 
личност, особено оние кои го третираат криминалното однесување, авторките во 
четвртиот дел „Теории на личност и криминалитет“ ги разработуваат 
психобиолошките теории за личноста, невролошките/биохемиските теории и особено 
психолошките теории. Во тој контекст е прикажана психоаналитичката теорија на 
Фројд и психоаналитичко објаснување на криминалитетот,  емпириската теорија на 
Ајзенк, како првата теорија на личност во истражувањето на криминалот и теоријата на 
социјално учење. 

Во овој дел, опсежно се разработува теоретската основа на емоционалниот развој 
и афективното врзување и се доведува во врска со криминалното однесување кај 
децата адолесцентите, но и кај возрасните. Даден е преглед на фундаменталните 
теории во психологијата за раното приврзувачкото однесување што се воспоставува во 
детството, поткрепувајќи го и со најновите невронаучни истражувања на мозокот, кои 
укажуваат на важноста на раните емоционални врски со родителите.. 
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Потоа, детално е разработена развојната теорија, поаѓајќи од постулатите на 
развојната криминологија. Детално се разработени личните и семејните фактори на 
ризик, поткрепени со наоди на бројните истражувања кои го потврдуваат ова. Посебно 
е нагласен кумулативен ефект на бројните фактори кои доведуваат до криминалното 
однесување. Ова е во согласност со најновите наоди во светската литература за 
објаснување на криминалното однесување. Дадени се два примери, како резултат на 
психолошка анализа на интервјуата и психолошките инструменти,  користени во 
сопственото истражување на авторите. 

Во петиот дел од трудот (Психолошките аспекти на поедини облици на 
насилен криминалитет)“, покрај останатото презентирани се одредени, за оваа област 
значајни научни сознанија за факторите на вршење на некои од насилните деликти 
како што е убиство и силување. Посебно се разработени психолошките аспекти на 
насилниот криминалитет во облик на: убиства (виктимолошки пристап кон убиството, 
личноста на убиецот, мотив на извршителот на кривичното делоубиство), масовни и 
сериски убијци, фемицид,  убиство на партнерот како одбрана од семејно насилство, 
силување, педофилија (типологија на педофили, друштвени мрежи, педофилија и 
детската порнографија), врсничко насилство (последиците од врсничкото насилство, 
фактори на ризик) и семејно насилство. Разработување на психолошките 
карактеристики на делата кои спаѓаат во тн. криминологија на секојдневниот живот, 
како што е семејно и врсничко насилство, кое е се позачестено  и се јавува во 
полициската работа, е значајно и е во согласност со светските трендови. Особено е 
значајно нагласување на родово базирано насилство и поширокото, социјално и родово 
гледање на оваа проблематика, односно излегување од ислучиво психолошките  рамки.  

Во шестиот дел на трудот (Психолошките аспекти на разбирањето на 
одредени имотни деликти) авториките презентираат некои истражувања која посебно 
го окупира вниманието на психолозите, а кои се однесуваат на клептоманија, 
разбојништво и разбојничка кражба, како и кривични дела на корупција.  

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Учебникот „Психологија на криминално однесување“ од авторите д-р Драгана 
Батиќ и др. Валентина Баиќ претставува целосно и систематизирано изложување на 
предметната научна материја. Авторките со елаборирање на бројни психолошки и 
криминолошки содржини, на навистина единствен, оригинален и компетентен начин 
пристапиле кон изложувањето на оваа материја. Учебникот ги задоволува сите научни 
стандарди, како и стандардите за стручноста.  

Во поглед на литературата, авторките покажуваат завидно ниво на познавање на 
современа домашна и странска литература. Особено преку користење на најновата 
странска литература, тие соопштуваат резултати од истражувања, односно теоретски и 
апликативни знаења од светската литература. Она што исто така е важно да се истакне, 
дека двете авторки, презентирале резултати од лична научно-истражувачка работа, што 
го збогатува учебникот и ги запознава студентите со најновите истражувања во 
областа, кои се однесуваат на нашите простори.  

Учебникот ги задоволува и педагошките стандарди, со оглед на тоа што е 
пишуван систематично и динамично, со јасен и разбирлив стил, погоден за усвојување 



58 
 

на нови знаења. Особена вредност се примерите со кои се илустрираат определени 
појави од областа на психологија на криминално однесување. На овој начин сметам 
дека студентите подобро ќе ја усвојат материајта која по својата природа се одликува 
со одреден степен на апстрактност. Овој ракопис ќе ја збогати не така богатата 
литература кај нас, од областа на психологијата која се занимава со личноста на 
престапникот. 

Во согласност со погоре наведеното, може да се заклучи дека ракописот  под 
наслов „Психологија на криминално однесување“, ги задоволува сите услови за 
публикување во форма на учебник, па предлагам истиот да се објави и да им стане 
достапен на студентите на Факултет за безбедност, но и на други студенти кои 
студираат право, психологија, социјална работа, социологија, и сите оние кои се 
занимаваат со  проблематиката на психологија, криминологија, криминалистика и 
безбедност. 

Имајќи ги предвид наведените констатации, ми претставува чест и задоволство да 
му предложам на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, ракописот Психологија 
на криминално однесување, од авторките д-р Драгана Батиќ и Валентина Баиќ, да 
биде објавен како учебник.  

 

 

 

                                    РЕЦЕНЗЕНТ 

                   Проф д-р Лилјана Баткоска, с.р. 
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РЕЦЕНЗИЈА 
за трудот ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ 

од  проф. д-р Драгана Батиќ  и вонреден професор д-р Валентина Баиќ 
 

Ректорската управа на  Универзитетот „Св. Климент Охридски “-Битола,  со одлука 
на 254 седница, бр 14-434/6 од 29.04.2020 година, ме определи за рецензент на трудот под 
наслов ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ од д-р Драгана Батиќ, 
редовен професор на Факултетот за безбедност-Скопје и д-р Валентина Баиќ, вонреден 
професор на Криминалистичко-полициски универзитет во Белград. 

По темелната анализа на трудот, имам чест и задоволство на ННС на Факултетот за 
безбедност, да му  го поднесам следниов:   

И З В Е Ш Т А Ј 

Трудот ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ од авторките д-р Драгана 
Батиќ, и д-р Валентина Баиќ,  е предвиден како учебник за потребите на задолжителниот 
предмет Психологија на криминално однесување на додипломските студии на 
студиските програми: Криминалистика, Криминологија и криминална политика и 
Безбедност, со фонд на часови 3+2. 

 Општи податоци за ракописот 

Трудот ,,ПСИХОЛОГИЈА НА КРИМИНАЛНО ОДНЕСУВАЊЕ “ е претставен на 
355 страни компјутерски обработен текст со проред 1.5. Покрај текстуалниот дел во 
ракописот се додадени  11 слики, 4 табели  и 454 референци на користена литература. 

Краток опис на содржината на учебникот 

Темите кои авторките ги разработуваат одговараат на теми кои се третираат во 
современите учебници по психологија на криминално однесување. Содржината на 
учебникот е распределена во шест тематски делови, според редоследот кој е прикажан во 
Извештајот.  

Првиот дел од ракописот го сочинуваат четири поглавја. Во првото поглавје 
(Поим и предмет на психологијата на криминално однесување), читателите се запознаваат 
со предметот и задачите на психологијата како наука, како и со предметот на 
криминалистичка психологија). Во второто поглавје (Односот на психологија на 
криминално однесување со криминалистиката и  другите применети психолошки 
дисциплини) се дадени објаснувања за криминалистика, полициска психологија, судска 
психологија, форензичка психологија, и за односот меѓу психологија на криминално 
однесување со криминологија и криминалистичка психологија). Во третото поглавје 
читателите се запознаваат со историскиот развој на  психологијата и поедини психолошки 
дисциплини кои се однесуваат на областа на криминалот, додека за важноста на 
изучување на психологија на криминално однесување за работата на полицијата, 
авторките пишуваат во четвртото поглавје. 

Во вториот дел (Основни  психички процеси и нивното форензичко значење) 
се разработуваат основните психички процеси кои имаат форензичко значење. Најнапред 
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се разработени содржини кои се однесуваат на осетите и перцепциите, од аспект на 
законитостите на кои се темели организирањето на информациите, односно нивното 
групирање во целина како и учеството на различни фактори кои влијаат врз перцепцијата 
(физички, физиолошки  и психолошки) и пореметувањата на перцепциите (агнозии, 
илузии, халуцинации). Следуваат содржини кои се однесуваат на процесот помнење и 
заборавање каде покрај тоа што се зборува за точноста на помнењето, се наведуваат  
сознанија во врска со лажните сеќавања, како и со квантитативни и квалитативни 
нарушувања на процесот на помнење. Овие когнитивни процеси секогаш се придружени и 
со состојбата внимание, која исто така е разработена од аспект на неговото учество во 
селектирањето и задржувањето на информациите. Покрај наведените когнитивни 
(сознајни) процеси, во овој дел се обработени содржини од афективните и конативните 
процеси. Во тој контекст се обработени теми кои се однесуваат на емоциите (димензии на 
емоционалното доживување, компонентите на емоциите, когнитивна проценка и 
емоционално искуство, субјективно доживување и емоции, склоност кон мислење и 
делување, телесни промени и емоции, фацијални експресии на емоциите, основни човечки 
емоции и нивните изрази, контрола на емоционалните доживувања, емоции и 
криминалитет и растројства на емоциите) и на мотивацијата (мотивациски циклус, 
конфликти и фрустрации, механизми на одбрана). 

Содржината прикажана во третиот дел (Разбирањето на личноста во 
психологијата на криминално однесување) разработува теми од областа на 
психологијата на личност, но од аспект на криминалното однесување. Притоа се дефинира 
поимот личност, се разработуваат нејзините карактеристики, се укажува на структурата, 
динамиката и функционирањето на личноста. Од аспект на структурата на личноста, 
посебно внимание авторките посветуваат на некои нејзини црти, како на пример 
темпераментот, карактерот, способностите (интелектуални, социјални, емоционални). Во 
овој дел авторките посебно внимание посветуваат на идентитетот на личноста. Оваа 
карактеристика на личноста се разгледува низ содржини поврзани со сликата за себе кај 
престапниците. Се определуваат одликите на зрела/незрела личност, моралниот развој на 
личноста, нејзините ставови и вредности. Во овој дел се разработуваат и карактеристиките 
на криминалната личност како и детерминантите за нејзиното однесување. На крајот од 
овој дел е разработена темата психопатија преку наведување на дефиниции на 
психопатија, карактеристики на психопатите, поврзаност на психопатијата со 
криминалитетот, убиствата, силувањата и педофилијата. Имајќи ја предвид целната група 
на читатели на крајот од овој дел авторките разработуваат содржина поврзана со 
пресметливоста на психопатите. 

Четвртиот дел од трудот (Теории на личност и криминалитет) ги разработува 
психобиолошките теории за личноста, невролошките/биохемиските теории и особено 
психолошките теории. Во тој контекст авторките го разработуваат психоаналитичко 
објаснување на криминалитетот, внимание посветуваат и на теоријата на Ајзенк и 
теоријата на социјално учење, а особено ја разработуваат теоријата на афективно 
врзување. Во рамки на оваа теорија се разработени видовите на афективна врзаност кај 
децата, несигурно афективно врзување како фактор на ризик за  престапништво, 
поврзаноста на квалитетот на афективната приврзаност со недостигот на емпатија. 
Читателите во овој дел наидуваат и на темелно разработена развојна теорија, која 
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авторките ја прикажуваат од аспект на факторите на ризик и факторите на заштита, 
индивидуалните фактори на ризик, ниската интелигенција и образованието. Објаснувајќи 
ги факторите кои го детерминираат формирањето на личноста авторките разработуваат 
содржини кои се однесуваат на улогата на семејството (родителските вештини, стилот на 
родителство, физичкото казнување, злоставувањето на децата,  криминалитетот на 
родителите, злоупотребата на супстанци од родителите), улогата на врсниците и на 
другите средински влијанија како што е соседството и училиштето.  

Во петиот дел од трудот (Психолошките аспекти на поедини облици на 
насилен криминалитет) се разработени психолошките аспекти на насилниот 
криминалитет во облик на: убиства (виктимолошки пристап кон убиството, личноста на 
убиецот, мотив на извршителот на кривичното дело убиство), масовни и сериски убијци 
(типологии на сериски убијци), фемицид (видови на фемицид, фемицид како последица на 
семејно насилство и насилство од интимниот партнер, фактори на ризик од фемицид, 
убиства-самоубиства), убиство на партнерот како одбрана од семејно насилство, 
силување (етиологија на  сексуалното престапништво кај возрасните, типологија на 
силувачи, мотивација на извршителот на силување, жртва на силување, сексуално 
однесување на извршителот на силување), педофилија (типологија на педофили, 
друштвени мрежи, педофилија и детската порнографија), врсничко насилство 
(последиците од врсничкото насилство, фактори на ризик) и семејно насилство (видови на 
семејно насилство, циклус на насилство, психолошките  карактеристики на жртвите и 
насилниците, родов карактер на насилството во партнерските односи, одговорност за 
вршење на партнерско насилство). 

Во шестиот дел од трудот (Психолошките аспекти на разбирањето на одредени 
имотни деликти) се разработени одредени имотни деликти, како клептоманија, 
разбојништво и разбојнички кражби, кривични дела на корупција. Прикажан е социо-
демографскиот профил на извршителите на кривично дело- корупција, како и обрасците 
на однесување и мотивите на извршителите на  кривичното дело корупција. 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

По анализата на трудот може да се заклучи дека тој содржи податоци со кои 
стручно и професионално се разработуваат психолошките аспекти на криминалното 
однесување. Содржината е адекватно подредена, со логичен распоред на темите. Секое 
поглавје е солидно обработено со користење на обемна современа домашна и странска 
литература.  

Врз основа на горенаведените заклучоци и мислење, сметам дека трудот може да се 
категоризира како учебник, кој разработува материја од областа на криминалното 
однесување. Во наведениот учебник, авторките успеале знаењата од областа на 
криминалното однесување, на едноставен и јасен начин да им го доближат на студентите 
по криминалистика, криминологија и криминална поитика и безбедност, нагласувајќи 
аспекти кои се за нив битни. Овој ракопис може да биде корисен извор на информации и 
за судии, обвинители, полициски службеници и сите оние кои во своето професионално 
работење се сретнуваат со луѓе со криминално однесување.   
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Имајќи ги предвид наведените констатации, ми претставува чест и задоволство да 
му предложам на ННС на Факултетот за безбедност-Скопје, ракописот Психологија на 
криминално однесување, од авторките д-р Драгана Батиќ и Валентина Баиќ, да биде 
објавен како учебник. Со неговото објавување студентите ќе добијат соодветна литература 
за совладување на предметната програма, а поширокиот круг читатели можност да ги 
прошири и продлабочи знаењата за оваа проблематика. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 
 

проф.д-р Виолета Арнаудова, с.р. 
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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ  
НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 
БИТОЛА 

 
ПРЕДМЕТ: Извештај за докторската дисертација на м-р Александар Блажески 
 

Со одлука на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет во 
Битолабр.02-106/4 од 1.04.2020, определени сме за членови на комисијата за оценка 
и одбрана на докторската дисертација со наслов ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР (НВО) 
КАКО ФАКТОР ЗА ГРАДЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И 
ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО 
РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА од кандидатот м-р Александар Блажески. 

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

И З В Е Ш Т А Ј 
 

Биографија 
 
 М-р Александар Блажески е роден на 04.01.1978 година во Охрид. 
Дипломирал на Педагошкиот  факултет во Битола во 2001 година, отсек Учители,  
во 2014 година магистрира на Педагошкиот Факултет – Битола отсек Менаџмент во 
Образование на тема “ Ефектите на Менаџирањето на основното Образование пред 
и после процесот на децентрализацијата”. 
СЕ запишува и магистрира на втора магистерска на 10.06.2016 година , насока 
Економија, и се здобива со титула Магистер по Економски Науки. 
Во академската 2016/17 година се запишува на трет циклус студии на Педагошкиот 
факултет – Битола, на студиската програма по Менаџмент.  
Своето работо искуство го отпочнува после завршувањето на Факултетот во 2002 
година како регионален координатор на програма за подобрување на животот во 
Македонија под водство на Шведката Амбасада. Потоа работи на проекти во 
образоваие преку светска банка и МОН (проектот за модернизација на 
образованието), а  продолжува да работи во секторот образование преку УСАИД и 
МОН како советник и главен обучувач на прфесори и стручни служби во основно и 
средно образование. Последно работи во Граѓанскиот сектор преку УНДП во 
повеќе области за подобрување на состојбите во реалниот сектор. 
Одлично го говори Англискиот јазик и Српскиот Јазик  има одлични вештини а 
учествува и реализира огромен број на  обуки, семинари и работилници од областа 
на менаџирањето со образовните институции, организациската култура и амбиент 
во училиштата, тимската работа, комуникацијата и сл., во повеќе средни училишта 
во Македонија. 
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1. Структура на трудот 
 

Приложениот труд“ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР (НВО) КАКО ФАКТОР ЗА 
ГРАДЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ЈАКНЕЊЕ НА 
КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО Р.МАКЕДОНИЈА 
“од кандидатот м-р Блажески Александар ги содржи сите технички карактеристики 
на докторска дисертација. Пишуван е на персонален сметач на вкупно 
201страници, од кои 190 страници се основен текст, на 11 страници е наведена 
библиографија (176 извори), а останатите страници се прилози. Трудот е подготвен 
со стил на букви Times New Roman (со македонска поддршка), формат А4, фонт 12 
и големина на проред 1,5.  

Во однос на содржината на текстот на трудот, посебно се забележуваат 
следните структурни делови кои сочинуваат една функционална целина, и тоа:  

 
 

ВОВЕД 
 
I.   ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 

1. ВАЖНОСТ, ПОТРЕБА И МОЖНОСТИ ЗА КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАНИЕ 

2.  ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

- ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

- НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

- ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

3.ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАКО ОРГАНИЗАЦИСКИ 
СИСТЕМИ 

4. УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР ВО ГРАДЕЊЕ НА ОБРАЗОВНИ 
ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ И ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ 

 

5. ВИДОВИ НА СОРАБОТКА НА ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СО 
ИНСТИТУЦИИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

6. АКТИВНОСТИ И НИВО НА ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ГРАЃАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ СО ИНСТИТУЦИИТЕ НАДЛЕЖНИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ 

7.ГРАЃАНСКИОТ СЕКТОР И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРОМЕНИ ВО  

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - ВКЛУЧЕНОСТ И ВЛИЈАНИЕ 

II. МЕТОДОЛОШКИ ПРИОД КОН ИСТРАЖУВАЊЕТО 

8.ПОЈАВА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 
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9.ПРОБЛЕМ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

10.ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

11.ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

12.ДИНАМИКА И ПРИМЕРОК НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

13.МЕТОДИ И ТЕХНИКИ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ 

14.ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЊЕТО 

15.ХИПОТЕТСКА РАМКА 

16.ПОЈМОВНО-КАТЕГОРИЈАЛЕН АПАРАТ 

 
III. ЕМПИРИСКО ИСТРАЖУВАЊЕ 

 
17.КВАНТИТАТИВНА АНАЛИЗА 

18.КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА И ДОКАЗ НА ХИПОТЕЗИТЕ 

19.МОДЕЛ НА ИЗВОДЛИВА СТРАТЕГИЈА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА УЛОГАТА                            
НА НЕВЛАДИНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОБРАЗОВНИ ПОЛИТИКИ, СТРАТЕГИИ                       
И ЈАКНЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ВО             
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

20. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

21. БИБЛИОГРАФИЈА 

 
 

4. Приказ и анализа на трудот 
 
Во воведот на докторската дисертација, кандидатот го отвора прашањето за 

улогите на невладините организации (НВО) во реформите на образовните политики, 
особено на нивото на основно и средно образование во Р.С.Македонија.  

Невладините организации (НВО) се сметаат за движечка сила и клучен 
сегмент на секое граѓанско општество, особено во земјите во развој, во транзиција, 
во почетоците на демократијата, како што е Република С. Македонија. Како 
здруженија на граѓани, невладините организации во Р.С.Македонија, првенствено 
оние чијашто примарна дејност соодветствува со темата на ова истражување, 
директно обезбедуваат и поддржуваат, со повеќе или помалку успех, организиран 
граѓански ангажман кој иницира доверба, поттикнува комуникација и придонесува 
за колективни акциони модели за општото добро на образовниот систем и 
образовните институции,барајќи конструктивни начини на интеракција со сите 
учесници во образовниот процес, што е неопходно особено во општествата кои се 
уште ги чувствуваат ефектите од транзицијата, како што е Р.С.Македонија. 
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Во теоретскиот дел, кандидатот дава преглед на сите детерминанти на 
глобалниот развој на образовниот процес кои бараат нов концепт на неговата 
организација и содржина и на неговиот карактер, како и нов работен процес во 
него. На неопходните промени во  воспитно-образовниот систем влијаат и 
тенденциите во современот свет. 

Сите овие тенденции и промени посочуваат на придвижување на 
традиционалното образование кон современо образование во кое учениците ќе 
развијат нови компетенции за подобро снаоѓање во општеството. 

Овај дел изобилува со дедфинирања и објаснувања на главната цел на 
целиот проект а тоа е дефинирање на квалитетно образование, со дефинирани 
видовите форми на Образование, формално , нефромално и информално 
образование. 

Потоа теориски се објаснува граѓанскиот сектор  и неговата улога во 
градењето на образовните стратегии и политики. Тука треба да се истакне дека 
кандидатот успешно ја поврзува теоретската парадигма на квалитетните форми на 
образование со влијанието и стратешкиот сегмент на граѓанскиот сектор. 

Овој дел содржи и теоретска елаборација на програмските документи на кои 
Република Македонија е поддржувач и потписник, особено на оние предложени од 
Обединетите нации (ОН) и  Советот на Европа, како и осврт на националните 
програмски документи поврзани со образованието. 

Во рамките на овој труд се нудат голем број фактори кои се од особена 
важност за развој на квалитетот на образованиот процес.Сепак, особено внимание 
ѝ се посветува на законодавно-регулативната рамка којашто преку надлежните 
институции, на ниво на државата, има за цел поставување на јасен патоказ кон кој 
треба да се движат воспитанието и образованието. 

Главна цел на ова истражување е, врз основа на теориските сознанија и врз 
основа и анализа на емпириско истражување да се даде дијагноза на постојната 
состојба во поглед на учеството на граѓанскиот сектор како средство за градење на 
образовни политики и јакнење на капацитетите на образовните институции во 
Р.Македонија. 

Од методолошкиот пристап можеме да заклучиме дека истражувањето е 
квалитативно и квантитативно, односно за предметот на истражување постојат 
доволно достапни податоци што оставаат простор и нудат можност за примена на 
дескриптивен истражувачки метод, со техники на истражување соодветни на 
истражувачкиот метод. Истражувањето по својата природа е квалитативно со 
квантификација на дел од добиените податоци, при што е применет 
дескриптивниот метод, со опишување на постојните состојби во функција на 
пронаоѓање на причинско-последична поврзаност помеѓу варијаблите. 

Овој дел започнува со опис на појавата, предметот и проблемот на 
истражувањето, дефинирањето на основните поими и на предметот на 
истражувањето, видот, целта, задачите и оправданоста на истражувањето, 
популацијата, методите, постапките и инструментите на истражувањето, како и 
хипотетската рамка (главна, посебни и поединечни хипотези) во која главната 
хипотеза гласи:  

,,Ако се воспостави функционален модел на поврзување и соработка на 
граѓанскиот сектор и образовните институции на макро, мезо и микро ниво, тогаш 
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ќе може организирано да се дефинираат и да се имплементираат потребите и 
можностите на образовните институции во целина од аспект на креирање на 
образовни политики за стратешкиот развој на образованието и јакнење на 
капацитетите на образовните институции ,,. 

Со користење на соодветни методи, техники и инструменти за истражување 
добиени се релевантни податоци, односно информации кои ги рефлектираат 
мислењето и искуствата на сите засегнати субјекти во воспитно-образовниот 
процес и граѓанскиот сектор. 

Во емпирискиот дел на дисертацијата се прикажани резултатите од 
истражувањето, при што кандидатот прави анализа и интерпретација на податоците 
добиени од секој анкетен прашалник посебно, за наставниците и учениците, 
фондациите , НВО, единиците на локлна самоуправа, како и вкупна анализа на 
податоците со вкрстување на податоците добиени од различните прашалници. Во 
овој дел со помош на табели и графикони се презентираат резултатите добиени од 
ова истражување со дополнителна интерпретација, а со крајна цел потврдување или 
негирање на поставениот хипотетски систем. Врз основа на извршената анализа и 
интерпретација на резултатите од истражувањето, кандидатот констатира дека 
сепотврдуваат и емпириски добиените резултати на сите целни групи испитаници 
вклучени во истражувањето за потребите на оваа докторска дисертација. Согласно 
претходното, но и со доказот на посебните хипотези 1, 2 и 3 поставени во 
хипотетската рамка на овој труд, недвосмислено се потврдува и доказот на 
генералната хипотеза која гласи: ,, Ако се воспостави функционален модел на 
поврзување и соработка на граѓанскиот сектор и образовните институции на макро, 
мезо и микро ниво, тогаш ќе може организирано да се дефинираат и да се 
имплементираат потребите и можностите на образовните институции во целина од 
аспект на креирање на образовни политики за стратешкиот развој на образованието 
и јакнење на капацитетите на образовните институции,,.  

 
Апликативната вредност на ова истражување се гледа, разбирливо, 

најмногу во емпирискиот дел, од којшто се извлечени и подготвените предлози и 
решенија за правилна имплементација на промените во воспитно-образовниот 
процес.  

Моделот што во оваа докторска дисертација се предлага преферира 
подигање на на скалилата на нивоа, приближувајќи се кон централната власт и 
јавната администрација преку соодветни стратегии и координација на сите 
засегнати страни, со што се зголемува потенцијалот за влијанието на НВО врз 
владините капацитети, но обемот на вклученост на НВО се намалува. 

Преферираните нивоа на активности и вклученост на граѓанските 
организации и фондации се одразуваат на нивните активности на терен, кои се 
поврзани со области за кои тие сметаат дека се клучни за развојот во рамките на 
образовниот сектор. По разгледување на опсегот на вклученост, нивоата на 
интервенции се класифицирани според три различни, но сепак преклопни 
стратегии: 

(1)   Градење на капацитетите на училиштата, 
(2) Процес од долу нагоре на организациска промена во делот на 

образование во рамките на локалната самоуправа и 
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(3)   Процес од горе надолу за вклучување во главните политики и учество 
во политиките преку директно партнерство и соработка на релација граѓански 
сектор - владини институции. 

 
Овие предлози се употребливи и апликативни во практиката, односно се готови 

решенија, кои што, секако, во текот на примената, во зависност од укажаните 
потреби, оставаат простор за модификација, дополнување или скратување, но во 
контекстот во којшто е правено истражувањето претставуваат добра основа за 
полесно разбирање на процесот на имплементација за одржлив развој на 
образованието. 

 
5. Оцена и предлог за трудот 

 
Врз основа на претходното, слободни сме да констатираме дека 

приложениот ракопис претставува оригинален труд на кандидатот и по својот 
формат, содржината и добиените научни сознанија во целост ги задоволува 
критериумите  и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација. Имено, трудот елаборира и афирмира практични решенија за да даде 
свој придонес во градењето на теоретска основа, но, пред сè, да даде апликативно 
решение во форма на предлози за начинот и формата на успешна имплементација  
на промените во регулативата и соодносот на Граѓанскиот сектор и Образовните 
институции во Република С. Македонија, како и за подигање на квалитетотна 
образовниот процес. 

На тој начин, овој труд претставува значаен придонес за образовната наука 
и со тоа во висок степен ги исполнува критериумите за докторска дисертација. 
Поради тоа, комисијата има чест на Наставно-научниот совет на Педагошкиот 
факултет да му предложи да го усвои овој извештај и да ја закаже неговата јавна 
одбрана.  
 
Битола, април 2020 г. 
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Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола на својата редовна 
седница одржана на 1.04.2020 година донесе Одлука за формирање Комисија за оценка 
на докторски труд на тема Влијанието на синтаксичката структура на реченицата во 
македонскиот јазик врз писменото изразување на учениците во наставата по 
Германски јазик. Со одлуката бр. 02-106/5 избрани сме за членови на Комисијата: 
Проф. д-р Јаготка Стрезовска, Проф.д-р Гзим Џафери, Проф. д-р Елена Цицкоска, 
Проф. д-р Билјана Ивановска и Проф. д-р Виолета Јанушева. Врз основа на темелното 
разгледување на предложената докторска дисертација, имаме чест до Наставно-
научниот совет на Педагошкиот факултет - Битола да го доставиме следниот  
 

И З В Е Ш Т А Ј  
за оценка на докторската дисертација на тема Влијанието на синтаксичката 

структура на реченицата во македонскиот јазик врз писменото изразување на 
учениците во наставата по Германски јазик  од м-р Евдокија Галовска  

 
Докторската дисертација под наслов Влијанието на синтаксичката структура 

на реченицата во македонскиот јазик врз писменото изразување на учениците во 
наставата по Германски јазик  изработена од кандидатот м-р Евдокија Галовска 
претставува самостоен научен труд во кој се обработува интерференцијата и 
трансферот како извор на грешки кај учениците од основното образование кои го 
изучуваат германскиот јазик како втор странски јазик во РМ. 

Целта на оваа докторска дисертација е да се истакнат компаративните 
согледувања, аво тој контекст, и придобивките од позитивниот трансфер во делот 
синтаксичката  структура во македонскиот и германскиот јазик. Клучните аспекти што 
се обработуваат во докторската дисертација се: странскиот јазик (во случајот, 
германскиот јазик), перформансите на учениците (компетенциите за писмено 
изразување), синтаксата и јазичниот трансфер. Германскиот јазик се изучува преку 
настава во училница. Од аспект на перформансите на учениците, станува збор за 
разработување на активната употреба на Германскиот јазик. Истражувањето се 
однесува на писменото изразување на учениците од 7., 8. и 9. одделение во основните 
училишта, на разликите помеѓу нив, како и на релацијата меѓу мајчиниот и странскиот 
јазик.  

Синтаксата претставува дел од граматиката што ја проучува способноста на 
зборовите да се поврзуваат меѓу себе. Така, и самиот поим синтакса значи 
„составување“, „средување“, или „редење на зборовите“. Синтаксата тргнува од самите 
зборови преку кои се создаваат синтаксички единици. Основната единица во 
синтаксата е реченицата. Во однос на релацијата мајчин – странски јазик, доминантна 
улога има јазичниот трансфер, познат како интерференција што се однесува на 
учениците кои го применуваат знаењето од еден јазик за да научат друг странски јазик.  

Докторската дисертација е структурирана во четири дела, и тоа: теоретски 
основи на истражувањето, методологија на истражувањето, статистичка обработка на 
податоците и заклучни согледувања: 
Содржина  
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Секој од овие делови има свои аспекти што се истражуваат и што имаат големо 
значење во проблематиката за влијанието на синтаксичката структура на реченицата во 
македонскиот јазик врз писменото изразување на учениците во наставата по Германски 
јазик.  

Во првиот дел се истражуваат димензиите на трансферот, видовите трансфери, 
како и значењето на позитивниот и негативниот трансфер.  

Во вториот дел се поставени основите на она што ќе се истражува во 
докторската дисертација. Исто така, во овој дел детално се обработува постапката за 
истражувањето, преку примената на соодветни техники за собирање на податоците врз 
точно определена популација и определен примерок.  

Третиот дел вклучува статистичка обработка на податоции интерпретација на 
хипотетската рамка.  

Во четвртиот дел се дадени заклучните согледувања од истражувањето, што се 
добиени врз основа на обработените податоци, а во овој дел, исто така, преку дадените 
препораки, се истакнува придонесот за развојот на обработуваната проблематика На 
крајот од оваа докторска дисертација, се прикажани прилозите и користената 
литература. 

Денес, во современото живеење од сè поголемо значење се вештините за 
странски јазици. За да може учениците успешно да комуницираат на германски јазик 
од примарно значење е доволниот степен на знаења од делот граматика и вокабулар, 
имајќи го предвид фактот дека предметот на истражување е од практична, односно 
прагматична природа и дека го вклучува утврдувањето на влијанието на синтаксичката 
реченица од македонскиот во наставата по Германски јазик. Оттука произлегува и 
важноста од правилно формирање на реченична рамка која резултира со успешност во 
писменото изразување кај учениците од основните училишта во Р Македонија. Од 
теоретското и емпириското истражување, произлегуваат следните заклучни 
согледувања: 

1. Изучувањето на германскиот јазик претставува процес во кој ученикот ги 
усвојува структурните елементи и правила за формирање на реченици 

2. Процесите на јазично усвојување кај секој ученик се засноваат на претходно 
специјализирана шема или стратегија за учење.  

3. Истражувањето се реализираше во две насоки, и тоа: истражување и анализа 
на интерференцијата и транферот, односно на влијанието на мајчиниот јазик врз 
формирањето на правилна реченична структура на германски јазик. 

4. Наставниците ги применуваат наставните методи што го стимулираат 
позитивниот трансфер, а го намалуваат негативниот.  
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5. Наставниците во наставата по Германски јазик користат современи наставни 
методи што им овозможуваат на учениците да ги совладуваат наставните содржини по 
Германски јазик.  

6. Наставниците го ставаат акцентот на елементите на реченицата, односно им 
ги објаснуваат на учениците значењето и местото на предикатот, субјектот и објектот.  

8. Предвидениот број на часови 2/72 во овој момент може да се карактеризира 
како доволен, но со зголемување на бројот на часови од два на три часа неделно, 
секако, би имале подобри резултати во изучуванњето на предметот Германски јазик.  

9. Компонентите што се изучуваат и што ги сочинуваат крајните јазични 
вештини што ученикот треба да ги усвои на крајот на соодветното ниво не може да се 
издвојат, односно не може да се планира бројот на часовите по одделни компоненти.  

Препораки и совети за надминување на грешките што се појавуваат при 
интерференција и трансфер би биле следниве:  

1. Редовно учење на граматичките правила на вториот јазик. 
2. Од особена важност е наставникот теоретски да ги објаснува граматичките 

правила за да може учениците полесно да ги совладуваат знаењата што се однесуваат 
на синтаксичката структура на реченицата во германскиот јазик.  

3. Употреба на граматички вежби, и тоа: вежби со дополнување на празни 
места, вежби со употреба на бои, вежби со листови и форми итн. , што значи дека 
теоретските знаења мора да бидат проследени со вежби.  

4. Учениците мора фокусирано да учат со цел полесно да ги совладаат 
правилата на јазикот што го изучуваат.  

5. Наставниците мора да ги приспособуваат стратегиите, методите и техниките 
преку кои на учениците ќе им го олеснат усвојувањето на знаењата по предметот 
Германски јазик.  

6. Практичната употреба на јазикот овозможува учениците да ја надминат 
интерференцијата на различните нивоа.  

7. Редовна идентификација на грешки и учење од нив.  
8. Без познавање на граматичките правила, учениците многу тешко ќе можат да 

конструираат реченици зашто, во овој случај, ќе доминира интерференцијата.  
9. Илустративните материјали имаат голема улога зашто им овозможуваат на 

учениците многу полесно да ги совладуваат наставните содржини.  
10. Учениците мора да бидат мотивирани за изучување на странски јазик.  
11. Комуникативната компетенција се стекнува и се развива преку активна 

употреба на германскиот јазик во конкретни ситуации, а не само за време на наставата.  
12. Мислете на германски и граматиката ќе биде природна. (непознат автор)  
13. Посебно е препорачливо на оваа возраст да се употребува мајчиниот јазик 

при објаснување на граматички правила и наслови на вежби. 
 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Изработката на докторската дисертација под наслов Влијанието на 
синтаксичката структура на реченицата во македонскиот јазик врз писменото 
изразување на учениците во наставата по Германски јазик претставува сериозен обид 
да се утврди потребата од добро познавање на синтаксичката структура на реченицата 
во македонскиот јазик врз писменото изразување на учениците во наставата по 
Германски јазик со цел да се подобри и унапреди наставата по германски јазик. Преку 
теоретски и апликативни истражувања, кандидатот м-р Евдокија Галовска успеала 
мошне умешно да обработи современа тема која се однесува на наставата по германски 
јазик, како важен наставен предмет во образованието во Република Македонија. 
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Поаѓајќи од извршените истражувања, кандидатот м-р Евдокија Галовска продуцира 
резултати кои се директно апликативни во образовниот процес, а при тоа истите да 
можат да го подобрат успехот на учениците при изучувањето на германскиот јазик. 

Според добиениот Извештај од системот за проверка на плагијати при 
Министерството за образование и наука на Република Македонија, се потврдува дека 
овој труд е оригинален (со процент 4,74%). 

 Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, Комисијата 
едногласно смета дека докторската дисертација под наслов Влијанието на 
синтаксичката структура на реченицата во македонскиот јазик врз писменото 
изразување на учениците во наставата по Германски јазик, во целост ги задоволува 
критериумите и барањата со кои се дефинира успешно изработена докторска 
дисертација и дека кандидатот успеал да реализира квалитетен и оригинален научно - 
истражувачки труд.  

Врз основа на тоа, Комисијата му предлага на Наставно - научниот совет на 
Педагошкиот факултетот во Битола да го прифати овој извештај и да закаже јавна 
одбрана на докторската дисертација под наслов Влијанието на синтаксичката 
структура на реченицата во македонскиот јазик врз писменото изразување на 
учениците во наставата по Германски јазик изработена од кандидатот  од м-р 
Евдокија Галовска. 

 
 

 
Битола, 20.05.2020 год.    ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. д-р Јаготка Стрезовска с.р.  
2. Проф.д-р Гзим Џафери с.р. 
3. Проф. д-р Елена Цицкоска с.р. 
4. Проф. д-р Билјана Ивановска с.р. 
5. Проф. д-р Виолета Јанушева с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т  

 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК 
ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИЈА (50302), 

ФИНАНСИИ (50326) И ЕКОНОМСКИ НАУКИ - ДРУГО (50329) НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

 
 
 Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид, на својата редовна седница одржана на 29.04.2020 год. со Одлука бр. 02-
130/3-1 одреди Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области 
Применета економија (50302), Финансии (50326) и Економски науки – друго 
(50329) во состав:  
 

1. д-р Благоја Спиркоски, редовен професор  
2. д-р Снежана Дичевска, редовен професор 
3. д-р Ристо Гогоски, редовен професор  

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

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

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 На распишаниот Конкурс објавен на 31.03.2020 год. во весниците “Нова 
Македонија” и “Коха”, за избор на наставник од научните области Применета 
економија (50302), Финансии (50326) и Економски науки – друго (50329) се 
пријави само кандидатот проф. д-р Вера Караџова, вонреден професор на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, Универзитет “Св. Климент 
Охридски” - Битола.  

Врз основа на поднесената пријава, како и другите расположливи 
документи, комисијата ги изнесува следниве констатации: 
 
. 

1. Биографски податоци 
 

Кандидатот д-р Вера Караџова е родена на 01.01.1971 година во Охрид, 
основното и средното образование ги стекнува во Охрид со континуиран одличен 
успех, а високо образование на Економскиот факултет во Скопје на насоката 
Деловна економија со просечен успех од 9,52. По повод прославата на 50 
годишнината од основањето на Економскиот факултет во Скопје на 14.11.2000 



77 
 

година добива Пофалница за постигнатите одлични резултати во текот на 
студирањето и јубилеен златник, кои се доделија на 50-те најдобри студенти во 50-
те години на постоењето на Факултетот. Непосредно после дипломирањето ја 
посетува и успешно ја завршува обуката за работа со хартии од вредност во 
организација на Комисијата за хартии од вредност на Р.Македонија и Securities 
Institute од Лондон. Положувајќи ги испитите што следуваат се стекнува со 
Уверение за учество во работењето со хартии од вредност во Р.Македонија, како и 
меѓународен цертификат за работа со хартии од вредност издаден од Securities 
Institute од Лондон. Во септември 1998 година го завршува курсот за проценка на 
капиталот (основната главнина) на трговските друштва што го организира 
Економски факултет од Скопје, со што се стекнува со уверение за овластен судски 
проценител од областа на економијата. Во февруари 2015 година се стекнува со 
лиценца за вештачење од областа на материјалното, сметководстеното и 
финансиското работење издадена од Министерство за правда на Република 
Македонија. Имајќи го тоа во предвид, кандидатот ги поседува следните 
сертификати: 

 
 Уверение за учество во работењето со хартии од вредност во Р. Македонија 

издадено од Комисијата за хартии од вредност на РМ (КХВ) бр.01-262/1 од 
18.09.1996 год; 

 Меѓународен сертификат за работа со хартии од вредност издаден од 
Securities Institute од Лондон, број 0104 од јуни 1996 година;  

 Лиценца за вештачење од областа на материјалното, сметководстеното и 
финансиското работење број 07-290/2 од 09.02.2015 година, издадена од 
Министерство за правда на Република Македонија (нова лиценца во 2020 
година); 

 Пофалница за постигнатите одлични резултати во текот на студирањето и 
јубилеен златник, кои се доделија на 50-те најдобри студенти во 50-те 
години на постоењето на Економскиот факултет во Скопје. 
 
Заради продлабочување на стручните и научните знаења од областа на 

економската наука се запишува на последипломски студии на Економскиот 
факултет во Скопје на насоката за Монетарна економија и успешно завршува со 
полагањето на предвидените испити со просечна оценка од 9,44. На 05.12.2005 
година на Економскиот факултет во Скопје одлично го одбранува магистерскиот 
труд под наслов “Управување со ризиците во осигурувањето” (Risk management in 
Insurance) со што се здобива со академски степен магистер на економски науки од 
областа на монетарна економија.  

 
На 06.12.2010 година на Економскиот факултет во Скопје ја одбранува 

докторската дисертација под наслов “Менаџирање со ризиците кај небанкарските 
финансиски институции” (Risk Management in Non - Banking Financial Institutions) 
со што се стекнува со научен степен доктор по економски науки.   

 
Почнувајќи од 01.12.1999 година работи на Факултетот за туризам и 

угостителство во Охрид како помлад асистент за група предмети по Планирање и 
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деловна политика, Деловно планирање и Применета економија, а од 2002 година и 
по предметот Основи на менаџмент. Во 2008 година е избрана за асистент по 
предметите Применета економија, Принципи на управување со ризик и Основи на 
менаџмент. Во април 2011 година е избрана за наставник во наставно - научно 
звање Доцент од областа Применета економија и Финансиски менаџмент, односно 
во јануари 2013 од областа на Финансии и Економски науки – друго. Во октомври 
2015 година е избрана во звање вонреден професор во научните области 50302 
Применета економија, 50326 Финансии и 50329 Економски науки – друго, според 
Класификацијата на научни подрачја, полиња и области. Активностите во наставно 
– образовниот процес ги остварува на прв, втор и трет циклус на студии и има 
акредитација за ментор на втор и трет циклус на студии издадена од Одборот за 
акредитација и евалуација на високото образование. Има остварено менторства на 
додипломски, магистерски и докторски студии. Во текот на работењето во 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид своите наставни, научни, стручни 
и други работни задачи ги извршува совесно и одговорно, на високо научно и 
стручно ниво. Кандидатот проф. д-р Вера Караџова има одлични познавања на 
англиски, српски и хрватски јазик, а чита и разбира руски и бугарски јазик. 

 
Во текот на обавувањето на наставно - научните активности на Факултетот 

за туризам и угостителство во Охрид кандидатот д-р Вера Караџова има остварено 
и учества во повеќе проекти и има обавувано други работни ангажмани, меѓу кои: 

 
 2011 - 2014 - секретар на II циклус на студии; 
 2011 - 2013 - член на Комисија за самоевалуација на ФТУ – Охрид; 
 2014 - 2018 - раководител на ННОЕ/и по Царина и шпедиција, Менаџмент 

на услужен сектор, Безбедност и финансиска контрола. 
 2015 - денес - член на Комисија за самоевалуација на ФТУ – Охрид 
 2017 - денес - локален координатор на CEEPUS мрежа за меѓународна 

мобилност на студенти и наставен кадар 
 2018 - денес - раководител на ННОЕ Осигурување 

 
Во досегашната научно - истражувачка работа има настапувано на повеќе 

меѓународни и домашни симпозиуми, конференции и конгреси презентирајќи свои 
научни и стручни трудови. Има објавено преку 80 научни и стручни трудови 
објавени во меѓународни научни списанија, списанија со импакт фактор, зборници 
од конференции и други научни публикации. Член е на меѓународен научен одбор 
на меѓународни конференции и меѓународни научни списанија и учествува во 
рецензирање на научни трудови во земјата и странство. Се јавува и како автор или 
коавтор на неколку универзитетски учебници. Има остварено студиски престои на 
странски универзитети преку програми за меѓународна мобилност на наставен 
кадар. Учествувала на меѓународна летна школа како предавач. Во текот на 
наставно - научните активности на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид има обавувано и други работни ангажмани кои се претходно наведени. 
Учествува или менаџира со повеќе научно-истражувачки и апликативни 
меѓународни проекти во рамките на матичниот факултет, но е и експертски 
ангажирана во проекти надвор од матичниот факултет. Покрај учеството во 
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наставно образовниот процес на матичниот факултет, била ангажирана како 
наставник на друг факултет во рамките на Универзитетот, како и на друг државен 
универзитет во земјата. Учествува во реализирање на наставни програми на 
македонски и англиски јазик.  

    
 

2. Наставно образовна дејност  
 

Кандидатот проф. д-р Вера Караџова учествува во изведувањето на 
наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид 
од 01.12.1999 година, изведувајќи вежби по повеќе предмети: Планирање и деловна 
политика, Деловно планирање, Применета економија, Основи на менаџмент, 
Стратегиски менаџмент, Меѓународен менаџмент и Принципи на управување со 
ризик. Почнувајќи од април 2011 година д-р Вера Караџова во звање доцент на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид изведува настава на прв и на втор 
циклус на студии, а од 2015 година во звање вонреден професор и на трет циклус 
на студии.  
  

Тековно на првиот циклус на студии проф. д-р Вера Караџова ги предава 
предметите: Принципи на управување со ризик, Економика на Европски 
интеграции, Инвестиционен менаџмент, Техники на мерење на ефикасноста на 
пропагандата,  Ризици во финансиското работење и Хартии од вредност со 
фиксен принос.  

 
На вториот циклус на студии кандидатот е вклучен во комисиите за 

изведување на наставата по следниве предмети: Капитал и ризик, Даночно 
сметководство, Портфолио менаџмент, Студии на случај од осигурување и 
управување со ризик, Современи даночни системи, Управување со ризици во 
осигурителни компании, Финансиско инвестиционен менаџмент, Сообраќај во 
туризмот (напредно ниво) и Управување со ризици.  

 
На третиот циклус на студии учествува во комисиите за изведување на 

наставата по следниве предмети: Истражување и менаџирање со ризиците во 
туристичкиот бизнис, Управување со ризици во осигурување (напредно ниво), 
Портфолио менаџмент и Управување со средства и извори на средства (АЛМ).  

 
Покрај тоа што учествува во изведувањето на наставно-образовниот процес 

на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, кандидатот проф. д-р Вера 
Караџова учествува и во изработка на елаборати за прв, втор и трет циклус на 
студии на македонски и англиски јазик за студиски програми на Факултетот за 
туризам и угостителство, кои се акредитирани од Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование.  

 
Кандидатот проф. д-р Вера Караџова е активна во комисии за одбрана на 

дипломски работи, како и во комисии за подобност, оцена и одбрана на 
магистерски и докторски трудови. Има учествувано во повеќе комисии за 
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подобност, оцена и одбрана на магистерски и докторски трудови, а  има остварено 
и менторства на магистерски и докторски трудови, со што има остварено искуство 
како во наставната дејност, така и во подготвувањето на наставен и научно-
истражувачки подмладок. 

 
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 

таа е акредитирана за ментор на трет циклус студии на студиските програми на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид (решение бр. 1409-29/4 од 
09.06.2017 година) и е акредитирана за ментор на втор циклус студии (решение бр. 
12-151/3 од 12.02.2016 год.).   

 
Кандидатот проф. д-р Вера Караџова во текот на реализацијата на 

наставните активности применува современи и напредни наставни методи, кои што 
се поткрепени и со презентации и материјали кои ги следат современите трендови 
во областите кои ги покрива. Според претходно наведеното, недвосмислена е 
нејзината способност за изведување на сите видови високообразовна дејност што 
се потврдува и преку контиуираните одлични резултати од спроведената анкета 
меѓу студентите за евалуација на наставниот кадар. Врз основа на извештаите од 
Комисијата за самоеваулација на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид 
спроведени во последните пет години произлегува дека кандидатот проф. д-р Вера 
Караџова е позитивно оценета за квалитетна реализација на наставата на начин кој 
ги мотивира студентите за вклучување во интерактивна настава, предавањата ги 
обавува посветено и го задржува вниманието на студентите до крајот на 
предавањата, наставата ја спроведува јасно и разбирливо за студентите, ги 
поттикнува студентите на активност, самостојна работа и заинтересираност за 
предметот, нагласувајќи ја посебно практичната примена на стекнатото знаење во 
иднина. Кандидатот проф. д-р Вера Караџова е отворена и достапна за студентите 
преку редовни кoнсултации и други форми на соработка и транспарентно ги 
оценува резултатите од работата на студентите. Личната култура и односот на 
наставникот се оценети на мошне високо ниво. Согласно резултатите од 
извршените самоевалуации на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид во 
последниот пет годишен период, средните оценки за кандидатот се движат помеѓу 
4,6 и 5 (на скала од 1 до 5).     
 
 

3. Научно-истражувачка активност 
 
Покрај сестраното залагање за изведувањето на наставно образовниот 

процес, кандидатот покажува особен интерес за научно-истражувачка активност. 
При тоа како области на интерес на кандидатот се јавуват видовите на ризици и 
управувањето со нив, инвестициите и инвестициониот менаџмент,  
осигурувањето и макро економијата преку анализирање на монетарната 
економијa, финансиите и применетата економија пошироко. Во тие насоки 
кандидатот д-р Вера Караџова е автор или коавтор на повеќе рецензирани научно 
истражувачки и стручни трудови објавени во стручни публикации и презентирани 
на национални и меѓународни конференции, симпозиуми и семинари, како и 
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трудови објавени во меѓународни научни списанија и списанија со импакт фактор, 
а се јавува и како автор или коавтор на неколку универзитетски учебници. Со 
поднесената пријава кандидатот достави: Список на објавени трудови, меѓу кои се 
и трудови објавени во меѓународни научни списанија и трудови објавени во 
списанија со импакт фактор.  

 
Список на објавени трудови до изборот во звање вонреден професор: 
 

1. Карактеристики и суштина на европски монетарен систем, објавен во 
“Економија и бизнис” - 2000 година 

2. Стратегиско размислување и стратегиски менаџмент во насока на 
унапредување на работата, објавен во Зборник на ФТУ- 2001 година 

3. Претприемаштвото и неговото практикување во малите бизниси како 
фактор за развој, Меѓународен симпозиум “Современите процеси на 
економскиот развој во земјите од Југоисточна Европа”- Економски факултет 
- Прилеп, 06-07.12.2000 година 

4. Квалитетот низ стратегиското планирање- предуслов за создавање на 
конкурентни претпријатија, Годишна конференција на тема 
“Континуирано подобрување на процесите”, во организација на МАЗУК и 
Стопанска комора на Македонија, 08-09.11.2001 година 

5. Создавање позитивна работна клима, Меѓународна конференција 
“Мултипликативни ефекти на развојот на туризмот”, ФТУ-Охрид, 
Sveuciliste u Rijeci & Ekonomicka Uneverzita v Bratislave, Охрид, 21-
24.11.2001 година 

6. The importance of quality in strategic management for creating competative 
banks, Меѓународен научен симпозиум “Стратегиски менаџмент во 
банкарството”, во организација на Економски факултет - Суботица и АД 
Новосадска банка, Суботица 30-31.05.2002 

7. The importance of quality communications in tourism and hospitality 
industries, Меѓународен конгрес “Човечки капитал, култура и квалитет во 
туристичко угостителската индустрија”, во организација на Факултетот за 
угостителски менаџмент- Опатија, 2002 

8. Cultural-historical heritage- crucial segment of the Ohrid touristic supply, 
Меѓународен конгрес “Човечки капитал, култура и квалитет во туристичко 
угостителската индустрија”, во организација на Факултетот за угостителски 
менаџмент- Опатија, 2002 

9. Management and marketing in tourism: The supervisor as leader and 
distinction between supervisor and leader in tourism industry, Меѓународен 
научен собир “Современи тенденции во туризмот и хотелиерството 2002” во 
организација на Природно-математички факултет- Нови Сад, Департман за 
географија, туризам и хотелиерство и Новосадски саем, октомври 2002 

10. Ecotourism and regional development: Regional aspects of the economic 
development and the place of tourism within (on the example of Republic of 
Macedonia), Меѓународна конференција “Развој и потенцијали на 
екотуризмот на Балканскиот полуостров” во организација на BATER, 
Thessaloniki, Greece; Географски институт “ Јован Цвијиц” Српска 
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ECONOMICS, MANAGEMENT AND AGRICULTURE - ITEMA 2018, Graz 
University of Technology, Steyrergasse 30, GRAZ, AUSTRIA, November 8, 
2018 
Balkans Journal of Emerging Trends in Social Sciences – Balkans JETSS – 
Vol. 2 – No. 1 – 2019, ISSN: 2620-164X, COBISS.SR-ID 270984460, Published 
by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade, Serbia, 
pp.28 
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_agenda.pdf  
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_proceedings_content.pd
f 
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-
2018_Book-of-Abstracts.pdf 
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/balkans_jetss_vol_2_no_1
_28-38.pdf 

79. Advantages and Disadvantages of Cooperation Between Banks and Insurance 
Companies, 2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON IT, 
TOURISM, ECONOMICS, MANAGEMENT AND AGRICULTURE - ITEMA 
2018, Graz University of Technology, Steyrergasse 30, GRAZ, AUSTRIA, 
November 8, 2018 
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_agenda.pdf  
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_proceedings_content.pd
f 
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-
2018_Conference-Proceedings-Final.pdf 
pp. 646-651 

80. Standard of Living, Quality of Life and Happiness Score as Indicators of 
Economic Development, Eight International Scientific Conference “Employment, 
Education and Entrepreneurship” (EEE 2019), Faculty of Business Economics 
and Entrepreneurship, Belgrade, Serbia, 17-19 October 2019, Thematic 
Proceedings, ISBN 978-86-6069-173-8, Publishers: Faculty of business 
economics and entrepreneurship, Belgrade, Serbia & Filodiritto Editore 
(inFOROmatica S.r.l.), Bologna, Italy, 2019, pp. 27 
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2019/e2019_sa_naslovnom.pdf 

81. Staffing and Human Resources Philosophy as Factor for Determining Risk 
Management Strategies, International Scientific Conference “Leadership and 
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Human Resources Development” (LOD 2019), organized by University Centre 
for Conflict Management and Organizational Research, the Department of 
“Social, Organizational, Clinical and Educational Psychology“, Faculty of 
Philosophy, Sofia University “St. Kliment Ohridski“, Sofia, Bulgaria, 29 - 30 
November 2019 

 
КНИГИ: 

 
[1] Применета економија, учебник; издавач: Институт за истражување на 

туризмот при Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, ISBN 
9989-767-04-01; Печати: Коста Абраш- Охрид; 445 стр.; Охрид, 2002; во 
коавторство  

[2] Управување со ризиците во осигурувањето, издавач: Центар за научно 
истражувачка работа при ФТУ - Охрид; ISBN 9989-800-89-8; печати: 
Коста Абраш- Охрид; 428 стр.; Охрид, 2006 

[3] Применета економија, учебник; издавач: ФТУ - Охрид; ISBN 9989-179-
00-X; печати: Микена- Битола; 277 стр.; Охрид, 2006; во коавторство 

[4] Принципи на управување со ризик, универзитетски учебник, основен 
учебник, издавач: Универзитет “Св. Климент Охридски – Битола, 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид;  ISBN 978-608-4676-13-3; 
печати: Коста Абраш - Охрид; 398-[413] страни, Охрид 2012 

[5] Принципи на управување со ризик, универзитетски учебник, основен 
учебник, II изменето и дополнето издание, во подготовка, 2020 

 
Трудовите од реден број 1 до реден број 9 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола од декември 2002 година.  
Трудовите од реден број 10 до реден број 18 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола број 282 од 01.03.2006 година. 
Трудовите од реден број 19 до реден број 33 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола број 313 од 01.12.2008 година.   
Трудовите од реден број 34 до реден број 41 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола број 347 од 01.04.2011 година. 
Трудовите од реден број 42 до реден број 49 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола број 370 од 31.12.2012 година. 
Трудовите од реден број 50 до реден број 60 се рецензирани во Билтенот на 
Универзитетот "Св. Климент Охридски"- Битола број 405 од 01.10.2015 година. 
Книгите од ред. бр.1 до ред. бр.3 се рецензирани во Билтенот на Универзитетот 
"Св. Климент Охридски"- Битола број 347 од 01.04.2011 година.  
Книгата под реден број 4 е рецензирана во Билтенот на Универзитетот "Св. 
Климент Охридски"- Битола број 370 од 31.12.2012 година. 
 
 Покрај наведените трудови, кандидатот проф. д-р Вера Караџова е член на 
Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција INSCOSES во 
организација на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, па во таа смисла 
дава активен придонес во организацијата и издавањето на книги на апстракти и 
зборници од Конференцијата. Исто така таа е член на Организацискиот одбор за 
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подготовка и издавање на Монографијата по повод 45 годишниот јубилеј на   
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид (Издавач: Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид, CIP Каталогизација во публикација Национална и 
универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”, Скопје).  
 
 

4. Учество во научно-истражувачки проекти 
 

 Кандидатот проф. д-р Вера Караџова има остварено учество и работа или 
менаџирање на следните проекти: 
 

 German-Macedonian Training Program and Network "Sustainable Tourism" for 
SME in Tourism Sector, Academics and Developers, Master Course "Sustainable 
Tourism Management" at the Eberswalde University for Sustainable 
Development (University of Applied Sciences) and the Faculty of Tourism and 
Hospitality Ohrid at the University St. Kliment Ohridski from Bitola (2011-2013) 

 
 Training for trainers in the field of rural tourism, Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; Local Development Agency – Struga; State of Israel; 
MASHAV – Israel’s Agency for International Development Cooperation; 
CINADCO – Centre for International Agricultural Development Cooperation 
(march, 2012) 

 
 ASPAT International Seminar (Cultural diversity in hospitality industry, 

American culture in tourism), Embassy of the United State of America; Howard 
Community College, USA; Davidson County Community College, USA; Faculty 
of Tourism and Hospitality – Ohrid (april, 2012) 
 

 Increasing Market Employability (IME), Swiss Agency for Development and 
Cooperation SDC, SWISSCONTACT, Swiss Foundation for Technical 
Cooperation, 5 years project, (2014 - ) 
 

 Социо-економски ефекти од туризмот во Општина Охрид за период 2004 – 
2014, Број на проект: Решение бр. 02-222/3-9 од 15.05.2015, Факултет за 
туризам и угостителство – Охрид, 2015 

 
 IPA CROSS BORDER PROGRAMME, Water Protection Thematic Park Actions 

WATER.NET, 2. Enhancement of the environmental resources and cultural 
heritage of programme area, 2.1. Promote and protect the environmental resources 
of the area, Edessa – Ohrid – Thessaloniki, (2015 – 2016) 
 

 Empowering Municipal Councils, Swiss Development and Cooperation project, 
implemented by the UNDP (2015-2020) 
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 Interreg – IPA CBC, Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia 
“Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources” I-
TOUR, EU IPA CROSS BORDER PROGRAMME (2018 – 2020) 
 

 Interreg Balkan – Mediterranean, WetMainAreas, Project co-funded by the 
European Union and National funds of the participating countries, (2018-2020) 
 
 

5. Учество во меѓународен Научен Одбор на меѓународни Конференции и 
меѓународни научни списанија 
 
Проф. д-р Вера Караџова е член на меѓународни научни одбори на 

меѓународни конференции и на меѓународни научни списанија кои се наведени во 
прилог (во таа смисла учествува во рецензирање на научни трудови кои се 
објавуваат):  

 
 International Conference “Employment, Education and Enterpreneurship”, 

Belgrade, Serbia 
 University “St.Kliment Ohridski”- Bitola, International Scientific Journal 

HORIZONS, Series A, Social Sciences and Humanities 
 University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, Scientific Journal 

"Poslovna izvrsnost - Business Excellence" (founded in 2007 and published twice 
a year by the Department of Trade and International Business) 

 3rd International Thematic Monograph – Thematic Proceedings Modern 
Management Tools and Economy of Tourism Sector in Present Era, Published by: 
Association of Economists and Managers of the Balkans in cooperation with the 
Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia, ISBN 978-86-80194-14-1, 
Belgrade, 2018  

 National Scientific Expert Conference with International Participation “TRENDS 
IN BUSINESS 2020“, Kruševac, Serbia 

 University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, International 
Conference – The Science and Development of Transport ZIRP 2020, 
Transformation of Transportation, Croatia  

 University of Ruse “Angel Kanchev”, Annual International Conference of Ruse 
University and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, 
Society - Projections of the Future, III., Ruse, Bulgaria 
 
 

6. Реализирана Меѓународна мобилност 
 

 Остварена мобилност - студиски престој во Хрватска на Универзитетот во 
Загреб, Факултет за сообраќај и врски (Faculty of Transport and Traffic 
Sciences), во периодот 30.10.2017-03.11.2017 година,  во рамките на CEEPUS 
мрежата од степендираната програма за размена на наставен кадар и 
студенти, CEEPUS III Network No. CIII-RS-1011-03-1718-M-108729 – 
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Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving 
applicability of logistics thinking (FINALIST) 

 Реализирана ЕРАСМУС+ мобилност – студиски престој во Словенија на 
Вишата струковна школа – Целје (Vocational College – Celje), Економска 
школа (School of Economics) во Целје, во периодот 06.05.2019 – 10.05.2019 
година, во рамките на ЕРАСМУС+ програмата (Повик 2018 - KA1 – Learning 
Mobility of Individuals – Мобилност на наставен кадар за настава и тренинг 
активности)  

 
 

7. Учество на меѓународна летна школа - Balkan Summer University 
 

Проф. д-р Вера Караџова има остварено учество како предавач на 
меѓународната летна школа – Балкански летен универзитет, на тема: “Развој на 
Балканскиот регион – економија, соработка, животна средина“ (Development of the 
Balkan region – economy, cooperation, environment), организирана од страна на ФТУ 
Oхрид, во соработка со престижниот француски високообразовен институт ЦИФЕ 
(CIFE), во септември 2019 година. Одржано предавање под наслов: INSURANCE – 
KEY STRATEGY FOR MANAGING CATASTROPHIC RISKS.  
 
 

8. Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања   
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високо образование, кандидатот д-р Вера Караџова, исто така ги исполнува и 
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички 
звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола. Имено, кандидатот 
исполнува вкупно 28 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 7) од 
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор 
во звања, од кои што 21 услов од првите две групи на критериуми (со Правилникот 
се предвидени најмалку 5). За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено 
соодветна документација и истите се нотирани 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 

 

ПРВ КРИТЕРИУМ  
Резултати од научно-истражувачка 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) 

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или X 
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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/ ) 
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 

X 

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

X 

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

 

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) 

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум 10 

 

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 

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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 докторскин студии на 

X 
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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 

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 11 

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ  
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

 

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

вкупно исполнети услови од трет критериум 7 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 28 
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З А К Л У Ч О К    И    П Р Е Д Л О Г 
 
 

Врз основа на поднесените материјали и резимирајќи ја вкупната досегашна 
наставна, научна, стручна и педагошка активност, учеството на домашни и 
меѓународни симпозиуми и конференции, подготвувањето и публикацијата на 
голем број на научно - истражувачки трудови, авторството на универзитетски 
учебници, позитивната оцена од самоевалуацијата, учеството во научно - 
истражувачки проекти, членството во меѓународни Научни Одбори на 
меѓународни Конференции и меѓународни научни списанија, реализираните 
студиски престои преку програми за меѓународна мобилност на наставен кадар,  
предавање на меѓународна летна школа и слични ангажмани на кандидатот проф. 
д-р Вера Караџова, според Комисијата, недвосмислено се наметнува заклучокот 
дека таа е извонредно солиден педагог, плоден научен работник и добар познавач 
на економската теорија и практика. Врз основа на тоа рецензионата комисија 
констатира дека кандидатот проф. д-р Вера Караџова ги исполнува пропишаните 
услови предвидени со Законот за високо образование и општите акти на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид за избор на наставник од научните области Применета 
економија (50302), Финансии (50326) и Економски науки – друго (50329) во 
наставно - научно звање Редовен Професор. 

   
Членовите на Комисијата се едногласни во заклучокот дека кандидатот 

проф. д-р Вера Караџова поседува високи квалитети во смисла на тоа дека: 
 

 има солидно образование, стекнато на Економскиот факултет во Скопје со 
висока просечна оценка, како на додипломските, така и на постдипломските 
студии, соодветно на потребите за научните области Применета економија, 
Финансии и Економски науки - друго, изучувајќи наставни предмети кои се 
во дирекна корелација со научните области кои се наведени;  

 има остварена богата научно - истражувачка работа  во земјата и странство, 
преку објавување на трудови во меѓународни научни списанија и списанија 
со импакт фактор и преку учества на конференции и симпозиуми во земјата 
и странство во подрачја тесно поврзани со областите Применета економија, 
Финансии и Економски науки – друго, преку обработка на различни аспекти 
од споменатите области;  

 при обавувањето на своите наставни, научни, истражувачки и други 
активности непречено се користи со неколку странски јазици;    

 автор е на два универзитетски учебници од сверата на финансии, 
осигурување и управување со ризици во издание на ЦНИР при ФТУ – 
Охрид, а подготвува и ново издание од едниот учебник;    

 коавтор е на два универзитетски учебници по Применета економија во 
издание на ЦНИР при ФТУ – Охрид;  
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 има стекнато богато повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното 
учество во наставно - образовниот процес на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид, а има остварено и наставни ангажмани на други 
државни факултети во земјата; 

 учествува во изведувањето на наставно - образовниот процес на прв, втор и 
трет циклус на студии и остварува менторства и учество во комисии за 
оценка и одбрана на магистерски и докторски трудови; 

 има позитивна оценка со високи резултати од самоевалуацијата на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид; 

 остварува други работни ангажмани на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид; 

 поседува други сертификати за професионални ангажмани во струката 
издадени од реферетни институции и органи;  

 остварува активно учество во научно - истражувачки и апликативни 
проекти; 

 има остварено меѓународни студиски престои и мобилност на универзитети 
во странство; 

 остварува активно учество во меѓународни научни одбори на меѓународни 
конференции и на меѓународни научни списанија.  
 
Рецензионата комисија оценува дека кандидатот проф. д-р Вера Караџова е 

исклучително одговорна и сериозна личност која сестрано, целосно и темелно им 
се посветува на обврските поврзани со нејзината стручна, научна и професионална 
надградба. Кандидатот се карактеризира со висок степен на професионалност, 
исполнителност на поставените задачи, одговорност и совесност при што низ 
своето досегашно повеќегодишно педагошко искуство и учество во наставно – 
образовниот процес се потврдува како квалитетен кадар за наставно - образовна и 
научно-истражувачка работа.  

 
Исто така, имајќи ги во предвид сите поднесени материјали може 

недвосмислено да се констатира дека се работи за извонредно солиден и 
трудољубив кандидат, плоден научен работник и добар познавач на економската 
теорија и практика. Во своите трудови кандидатот обработува аспекти поврзани со 
применетата економија, компаративни анализи на национални економии и  
економски интеграции, како и други аспекти на економската наука и практика. 
Кандидатот проф. д-р Вера Караџова посветува посебно внимание на истражување 
на финансиите, осигурувањето како дел од финансискиот систем, управувањето со 
ризици, инвестициите и други сродни подрачја на економската теорија и практика.  
Кандидатот остварува и издавачка дејност на книги и учебни помагала за 
потребите на студентите и пошироката јавност. Научните и стручните трудови со 
кои се претставува се одликуваат со студиозност и систематичност во 
истражувањето и презентираните резултати, со што придонесуваат во развојот на 
научната мисла и унапредување на  економската теорија и практика. 
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Врз основа на претходно наведеното, Рецензионата комисијата со 
задоволство му предлага на Наставно - научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид, кандидатот проф. д-р Вера Караџова да ја избере за 
наставник од научните области Применета економија (50302), Финансии (50326)  и 
Економски науки – друго (50329) во звање Редовен Професор.  

 
 
Охрид, мај 2020 год.  

 
    РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

  

     1. д-р Благоја Спиркоски, редовен професор, ср 

 

    2. д-р Снежана Дичевска, редовен професор, ср 

 

    3. д-р Ристо Гогоски, редовен професор, ср  
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ВОНПАРНИЧНО И ИЗВРШНО ПРАВО (50835) И 
МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО (50807) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – 

КИЧЕВО 
 

Врз основа на член 172, став 1, 2 и 4, од Законот за високото образование (Сл.весник 
82/2018), член 255 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
член 25, 26 и 29 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, а во врска со Конкурсот за избор на 
наставник во сите наставно – научни звања во научните области Вонпарнично и 
извршно право (50835) и Меѓународно приватно право (50807) на Правниот факултет – 
Кичево, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ на ден 07.04.2020 година и 
„Коха“ на ден 08.04.2020 година, Наставно – научниот совет на Правниот факултет – 
Кичево, на седницата одржана на 30.04.2020 година донесе одлука со бр.02-226/3 од 
30.04.2020 година за формирање на Рецензентска комисија за избор на наставник во 
сите наставно – научни звања во научните области вонпарнично и извршно право 
(50835) и меѓународно приватно право (50807)во состав: 
 

1. д-р Тони Дескоски, редовен професор на Правен факултет „Јустинијан Први“ – 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, претседател; 

2. д-р Татјана Зороска – Камиловска, редовен професор на Правен факултет 
„Јустинијан Први“ – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
член; 

3. д-р Наташа Пеливанова, редовен професор на Факултет за безбедност – Скопје, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член 
 

Врз основа на член 173 став 8 и став 10 од Законот за високото образование и член 31 и 
член 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 добиените материјали 
предвидени со условите на распишаниот конкурс, рецензентската комисија го 
поднесува следниов 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс единствено се пријави кандидатката д-р Мирјана Ристовска, 
доцент во научната област вонпарнично и извршно право (50835) на Правниот 
факултет – Кичево. Врз основа на поднесената пријава и другите приложени 
документи, комисијата ги изнесува следниве констатации: 
 
 
1. Биографски податоци  
 
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска е родена на 05.11.1981 година во Битола. 
Основното образование го завршила во ОУ „Тодор Ангелевски“ во Битола, додека 
средното во Гимназијата „Јосип Броз – Тито“ исто така во Битола. 
Д-р Ристовска во 2005 година дипломирала на Правниот факултет „Јустинијан Први“ 
во Скопје, на студиската програма по правни студии со просечна оценка 9.06 и се 
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стекнала со стручен назив дипломиран правник, по што во учебната 2005/2006 
година се запишала на последипломските студии по меѓународно право и политика на 
Правен факултет „Јустинијан Први“ - Скопје. По успешно положените испити на 
последипломските студии со просечна оценка 9.86, на 15.11.2011 година го одбранила 
магистерскиот труд на тема „Арбитражата како начин за решавање на спорови помеѓу 
државите и странските инвеститори со осврт на двостраните меѓународни договори за 
заштита на инвестициите склучени од Република Македонија“ и се стекнала со научен 
назив магистер на правни науки, насока меѓународно право. 
На 29.06.2015 година ја одбранила докторската дисертација на тема „Меѓународна 
надлежност и меродавно право за потрошувачките договори во правото на Европската 
Унија и правото на Република Македонија“ и се стекнала со научен степен доктор на 
правни науки. 
Кандидатката активно го владее англискиот јазик, а се служи и со грчкиот јазик. Во 
однос на компјутерските програми говладее и користи Microsoft Office пакетот. 
 
2. Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научно-истражувачки подмладок 
 
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска активната академска кариера ја започнала во 
септември 2007 година кога била избрана во соработничко звање - помлад асистент по 
група предмети од областа на јавната администрација на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола при Универзитетот 
Св. „Климент Охридски“ – Битола. Во 2012 година на истиот факултет била избрана во 
соработничко звање - асистент во научните области: 50800 Вовед во правото, 50802 - 
Управно право и 50806 - Меѓународно право. Во 2014 година била реизбрана во истото 
соработничко звање на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 
системи – Битола, каде што работи до септември 2014 година. Од септември 2014 
година наставно-образовната дејност како асистент ја продолжува на Правниот 
факултет – Кичево при Универзитетот Св. „Климент Охридски“ – Битола. 
На 19.10.2015 година д-р Ристовска била избрана за доцент на Правниот факултет – 
Кичево во научната област Вонпарнично и извршно право. 

 
По изборот во наставно – научното звање доцент, д-р Ристовска била ангажирана како 
предметен наставник по следните предмети: 

 На прв циклус студии: меѓународно приватно право, вонпарнично и извршно 
право, арбитражно право, римско право, човекови права и алтернативни начини 
на решавање на споровите кој за прв пат се воведува на студиската програма по 
правни студии на Правен факултет – Кичево во академската 2019/2020 година; 

 На втор циклус студии: вонпарнично и извршно право, арбитражно право, 
постапка за признавање на странски судски одлуки и отштетно право; 

 На трет циклус студии:меѓународно право (јавно и приватно), егзекватура на 
странски судски одлуки и меѓународно арбитражно право.  

 
Д-р Ристовска ги има понудено како прозорец на мобилност, предметите вонпарнично 
и извршно право и римско право. 
 
Доц. д-р Мирјана Ристовска континуирано одржувала настава, одговорно ги 
исполнувала своите обврски, остварувала контакти и консултации со студентите, со 
високо ниво на оперативност, кооперативност, одговорност и дисциплина при 
исполнувањето на обврските. Кандидатката д-р Мирјана Ристовска во континуитет е 
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позитивно оценувана на студентските анкети за самоевалуација на наставниот кадар, 
што претставува потврда за успешноста во реализацијата на наставно-образовната 
дејност од нејзина страна. Имено, според резултатите од објавените извештаи за 
самоевалуација на Правен факултет – Кичево, кандидатката во академската 2017/2018 
година во зимскиот семестар е оценета со просечна оценка од 4.53 (од вкупно 5 поени), 
додека во летниот семестар е оценета со просечна оценка од 4.36. Во академската 
2018/2019 година, во зимски семестар има добиено просечна оценка од 4.32, додека во 
летниот семестар просечната оценка изнесува 4.53. Во академската 2019/2020 година 
во зимскиот семестар, кандитатката е оценета со просечна оценка од 4.26. Во однос на 
одделните предмети, доц. д-р Мирјана Ристовска е оценета со следните просечни 
оценки: арбитражно право – 4.98, вонпарнично и извршно право - 4.36, вонпарнично и 
извршно право - 4.48, меѓународно приватно право - 4.28 и човекови права - 4.98. 
 
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска била ментор на 25 (дваесет и пет) дипломски 
трудови и член на комисија за одбрана на 15 (петнаесет) дипломски трудови. На втор 
циклус била ментор на 7 (седум) магистерски трудови, член на комисија за оцена на 31 
(триесет и еден) магистерски труд, како и член на комисија за одбрана на 23 (дваесет и 
три) магистерски трудови. Д-р Ристовска била член на комисија за оцена на темата, 
тезите и кандидатот на 1 (еден) студент на докторски студии. 
 
Д-р Ристовска била член на рецензентска комисија за изготвување на реферат за избор 
на наставник во научните области: граѓанско процесно право- 50835, граѓанско право 
50803 и друго – 50835, Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија 
при МИТ Универзитет – Скопје. 
 
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска во академската 2019/2020 година реализирала 
меѓународна мобилност во рамките на програмата ЕРАЗМУС ПЛУС на Правниот 
факултет во Пловдив, во чии рамки одржала и предавање на тема: „Law applicable to an 
international contracts in the Republic of North Macedonia and European Union.“ 
Д-р Ристовска исто така е има реализирано меѓународна мобилност за наставен кадар 
во рамките на програмата BASILEUS V во 2013 година на Факултетот за 
администрација во Република Словенија, а била и учесник во рамките на програмата 
European Union Visitor Program, финансирана од Европската Комисија во 2012 година.  
 
Д-р Ристовска била претседател на комисијата за изработка на студиската програма по 
правни студии на прв циклус студии во академската 2017/2018 година и на комисијата 
за изработка на студиска програма по граѓанско право на втор циклус студии во 
академската 2018/2019 година. Исто така, таа била член на комисијата за изработка на 
студиска програма по човекови права и владеење на право на втор циклус студии во 
академската 2019/2020 година и член на комисијата за изработка на студиска програма 
по меѓународно право на трет циклус студииво академската 2018/2019 година.  
 
Во академската 2016/2017 година д-р Ристовска била избрана за продекан за настава на 
Правниот факултет – Кичево.  

 
3. Резултати од научно-истражувачка работа 
 
Доц. д-р Мирјана Ристовска е автор и/или коавтор на поголем број рецензирани научни 
и стручни трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија и 
меѓународни научни публикации кои се презентирани на меѓународни научни 
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конференции во земјата и/или странство. Дел од трудовите се објавени во публикации 
кои се индексирани во Ebsco и Scopus. Нејзините трудови се внесени во 
Репозиториумот на УКЛО:     
(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Ristovska=3AMirjana=3A=3A.html) 
(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/RISTOVSKA=3AMIRJANA=3A=3A.html), како 
и на сајтовите: Google Scholar 
(https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IBE_LCoAAAAJ&view_op=list_works&
authuser=1) и Research Gate (https://www.researchgate.net/profile/Mirjana_Ristovska). На 
базата на Google Scholar нотирани се 6 цитирања.  
До изборот во наставно-научното звање доцент, кандидатката д-р Мирјана Ристовска 
има објавено вкупно 25 научни трудови во референтни научни публикации и 4 стручни 
трудови во меѓународни и домашни стручни списанија. Списокот на тие трудови е 
даден во претходниот реферат за избор во наставно-научното звање доцент, објавен во 
Анекс на Билтен бр. 404 од 11.09.2015 година на Универзитетот „Св. 
КлиментОхридски“ – Битола. 

Од изборот во доцент до денес, д-р Мирјана Ристовска има објавено 21 научен и 
стручен труд: 
 

1. RistovskaMirjana (2019) „ChoiceofLaw in Electronic Consumer Contracts within 
European Union and Republic of North Macedonia“, Digital transformation of the 
economy and society: shaping the future Conference proceedings, 11. pp. 433-444, 
ISSN ISBN 978-9989-695-65-0; 

2. Ristovska Mirjana and Pelivanova Natasa (2019) „Execution of the Decisions of the 
European Court of Human Rights in the Legal System of the Republic of 
Macedonia“, Conference Proceedings, Volume II, pp. 14-23, ISSN ISBN 978-608-
4670-05-6; 

3. Hristoski Ilija, Stanojoska Angelina, Ristovska Mirjana and Masalkovski 
Ile (2019) „Towards the Performance Analysis of the Macedonian JudiciarySystem“, 
International Scientific Conference „Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice” Conference Proceedings, Volume II, pp. 145-160 
ISSN ISBN 978-608-4670-05-6; 

4. Ristovska Mirjana (2019) „Recognition and Enforcement of Foreign Court 
Judgment in the Law of the Republic of North Macedonia and in the European Union 
Law“, Collection of papers from the International Scientific Conference, pp. 109-123, 
ISSN 978-86-7148-242-4; 

5. Masalkovski Ile and Ristovska Mirjana (2018) „Judicial Immunity of Diplomatic 
Missions as part of the Scope of the Diplomatic Protocol“, Horizons international 
Scientific Journal Series A, 22 (XII), pp. 87-97, ISSN 1857-9884; 

6. Ristovska Mirjana (2018) „The Poverty Right for Foreigners in the Non - 
Contentious Proceedings in front of the Courts of the Republic of 
Macedonia“, Horizons International Scientific Journal Series A, 22 (XII), pp. 109-
117, ISSN 1857-9884; 

7. Ristovska Mirjana and Stanojoska Angelina (2018) „The Application of the 
Principle of Fair Trial in the Republic of Macedonia: The Case of Smichkovski v 
Macedonia“, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series 
X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, pp. 392-398, ISSN 978-9989-
695-62-9; 

8. Ristovska Mirjana and Pelivanova Natasa (2018) „Human Rights and Democracy 
vis-à-vis National Security: Is there an Antagonism?“, International Scientific 
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Conference “Security, Political and Legal Challenges of the Modern World”, 
Conference Proceedings, II, pp. 36-42, ISSN 978-9989-870-79-8; 

9. Ristovska Mirjana and Pelivanova Natasa (2018) „Party Autonomy (Lex Voluntatis) 
in International Consumer Contracts“, International Scientific Conference “Towards a 
Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development” 
Conference Proceedings, I, pp.95-102, ISSN 978-608-4670-00-1; 

10. Kostoska Olivera, Spirovski Marko, Ristovska Mirjana and Hristoski 
Ilija (2017) „EU Regional Policy and Pre-Accession Support for The Republic of 
Macedonıa“, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series 
VI. IBANESS Congress Series-Ohrid / Macedonia, pp. 401-413, ISSN 978-9989-695-
57-5; 

11. Ristovska Mirjana and Pelivanova Natasa (2017) „Human Rights as Part of Ordre 
Public (Public Policy) in the European Union Law and the Law of the Republic of 
Macedonia“, International Scientific Conference Security Concepts And Policies - 
New Generation of Risks and Threats, Conference Proceedings, pp. 302-310, ISSN 
978-608-4828-08-2; 

12. Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2017) „Higher Administrative Court and 
its Efficiency, Case Republic Of Macedonia“, Security Concepts and Policies - New 
Generation of Risks and Threats, Conference Proceedings, pp. 214-224. ISSN 978-
608-4828-08-2; 

13. Stanojoska Angelina, Jurtoska Julija, Tilovska-Kechedji Elena and Ristovska 
Mirjana (2017) „Lives in a Pocket: In The Labyrinth of Smuggling of Migrants 
Business Along the Balkan Route in Times Of “Closed Doors”“, Institute for 
International Politics and Economy - Belgrade, Serbia, ISBN 978-86-7067-243-7; 

14. Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2016) „Justice and Law in Modern 
Democratic Societies“, St. Clement's Messages For Ethics, Morality and Values, 
Conference Proceedings, pp. 64-72, ISSN 978-608-4828-11-2; 

15. Stanojoska Angelina, Ristovska Mirjana and Jurtoska Julija (2016) „Out of Sight, 
Out of Trouble?: Imprisonment as Sanction in the Republic of Macedonia“, Balkan 
Social Science Review, 8 (8). pp. 79-98. ISSN 1857 – 8799; 

16. Dimeski Branko, Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2016) „Strategic 
Planning of Local Development in the Republic of Macedonia with Focus on Makstat 
Database“, Horizons, 19 (X), pp. 227-236. ISSN 1857-9884; 

17. Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2016) „Functioning of the Law in Cases 
of Social Conflicts“, International Scientific Conference Contemporary Trends in 
Social Control of Crime, Conference Proceedings, pp. 97-111, ISSN 978-608-4532-
94-1; 

18. Ristovska Mirjana and Pelivanova Natasa (2016) „Proportional Pragmatism among 
the Right to Privacy and the Public Authority in European Law and the Law of the 
Republic of Macedonia“, International Scientific Conference: Contemporary Trends 
In Social Control Of Crime, Conference Proceedings, pp. 27-38, ISSN 978-608-4828-
00-6; 

19. Stanojoska Angelina, Tilovska-Kechedji Elena and Ristovska Mirjana (2016) „In the 
labyrinth of pain there is no such thing as selected victims: The Evolution Of 
Trafficking In Human Beings’ Definition“, Journal of Eastern – European Criminal 
Law, 3 (2), pp. 31-40, ISSN 2360 – 4964; 

20. Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2016) „Higher Administrative Dispute of 
the Full Jurisdiction and the Protection of the Parties’ Rights“,ZENITH International 
Journal of Multidisciplinary Research, 6 (7). pp. 8-16, ISSN ISSN 2231-5780; 
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21. Mojanoski Cane, Pelivanova Natasa and Ristovska Mirjana (2015) „Features of the 
Corruption in Republic of Macedonia according to the Research Results 2013-
2015“, ZENITH International Journal of Multidisciplinary Research, 5 (11). pp. 70-
84. ISSN ISSN 2231-5780. 

 
Учество на конференции: 

 
1. Меѓународна научна конференција: „DigitalTransformationofthe Economy and 

Society: Shaping the Future“, 2019 година, Прилеп, Република Северна 
Македонија;  

2. Меѓународна научна конференција: „Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice“ 2019, Битола, Република Северна Македонија; 

3. Меѓународна научна конференција „Law and Multidisciplinarity“, 2019, Ниш, 
Република Србија;  

4. Меѓународна научна конференција: „International Balkan and Near Eastern Social 
Sciences Congress Series X IBANESS“, 2018, Охрид, Република Македонија; 

5. Меѓународна научна конференција „Security, Political and Legal Challenges of the 
Modern World“, 2018, Битола, Република Македонија; 

6. Меѓународна научна конференција „Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development“,2018, Битола, Република Македонија; 

7. Меѓународна научна конференција:  „International Balkan and Near Eastern Social 
Sciences Congress Series VI. IBANESS“, 2017,Охрид, Република Македонија; 

8. Меѓународна научна конференција: „Security Concepts And Policies - New 
Generation Of Risks And Threats,“ 2017, Охрид, Република Македонија; 

9. Интерна конференција УКЛО 21 – УИК, 2017 година, Крушево, Република 
Македонија; 

10. Меѓународна научна конференција: „St. Clement's Messages for Ethics, Morality 
and Values“,2016, Скопје, Република Македонија; 

11. Меѓународна научна конференција: Contemporary Trends in Social Control of 
Crime,2016, Охрид, Република Македонија; 

12. Меѓународна научна конференција: „Researching security-approaches, concepts 
and policies“,2015,Охрид, Република Македонија. 

 
Д-р Мирјана Ристовска била член организациониот одбор за организација на 
меѓународна научна конференција на Правен факултет – Кичево во 2018 и 2019 година 
и член на уредувачкиот одбор на Годишникот на Правен факултет – Кичево. Исто така, 
во периодот по изборот во наставно – научното звање доцент, д-р Ристовска 
рецензирала трудови за меѓународното научно списание „Journal of Liberty and 
International Affairs“, меѓународното научно списание „International E-Journal of 
Advanced Social Sciences“, меѓународното научно списание „Horizons“,како и за 
меѓународните конференции во организација на Правниот факултет – Кичево и 
Факултетот за безбедност – Скопје. 
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска била модератор на панел на меѓународната 
научна конференција во организација на Правен факултет- Кичево во 2018 и 2019 
година, како и модератор на панел на меѓународната научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност- Скопје во 2017 година. 
 
Доцент д-р Мирјана Ристовска учествувала во еден научно-истражувачки проект за 
кракти професионални обуки во организација на Универзитет „Св. Климент Охридски“ 
– Битола, а поддржан од страна на Универзитетската франкофонска агенција (AUF), во 
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чии рамки одржала предавања на тема: „Право на почитување на приватниот и 
семејниот живот“ и симулативни обуки на судскиот процес пред Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур. 
Кандидатката д-р Ристовска е член на Македонското научно друштво – Битола, како и 
на Друштвото на правници на Република Северна Македонија. Исто така, таа е и 
координатор на Центарот за информации и податоци на ЕУ – EUi при УКЛО- Битола. 
 

4. Стручно-применувачка дејност и проектни активности 

 
Д-р Ристовска била член на комисијата за изработка на Статутот на Правен факултет- 
Кичево, како и член на работната група за измена и дополнување на дел од 
правилниците на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
Кандидатката д-р Мирјана Ристовска поседува уверение за положен правосуден испит 
на ден 14.11.2019 година.  
Кандидатката е избрана за предавач на ад хок листата на предавачи на Академијата за 
судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ и досега има учествувано на едно советување 
на тема „ЕУ Регулатива за надлежност, признавање и извршување на судските одлуки 
во брачните спорови поврзани со родителска одговорност (Брисел 2). 
Доц. д-р Мирјана Ристовска учествувала на повеќе обуки, трибини, семинари и 
тркалезни маси, во организација на високообразовни институции и меѓународни и 
национални невладини организации и фондации: 

 предавач на трибина организирана од ЕУи-Битола и Правен факултет - Кичево 
по повод Денот на Европа - 9ти мај „Живот во ранец“, Битола, мај, 2017 година; 

 предавач на трибина организирана од Француската алијанса – Битола, по повод 
Денот на човековите права на тема: „Сурогат мајчинството и човековите права: 
Помеѓу хуманоста и комерцијализмот“, декември 2017 година; 

 модератор на Форумот на тема: WIN-WIN - Соработка на универзитетот со 
работодавачите кон поквалитетни и поатрактивни студиски програми, во 
организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, април, 2018 
година; 

 предавач на трибина организирана од ЕУи- Битола и Правен факултет – Кичево 
по повод Денот на Европа - 9ти мај на тема: „Заштитата на човековите права и 
слободи меѓу Европскиот суд за човекови права во Стразбур и Судот на 
правдата на Европската унија во Луксембург: Кои се идните развојни тенденции 
на судската практика?“, Битола, мај, 2018 година; 

 обука на тема: „Заштита од дискриминација врз основа на сексуална 
ориентација и родов идентитет“, Институт за човекови права, април, 2019 
година; 

 предавач на летната школа „Balkan Summer University“ во организација на 
Факултетот за туризам - Охрди и Centre international de formation europeenne 
(CIFE)на тема: „Regional cooperation as a condition sine qua non for Western 
Balkan’s EU Integration“, септември, 2019 година;  

 учесник на експертската дебата на тема „Дали новите реформи ќе ги решат 
старите предизвици во судството?“ во организација на Институтот за човекови 
права – Скопје, како дел од проектот „Акција за поголема транспарентност, 
отчетност и ефективност на работата на Судскиот совет на РМ“ поддржан од 
Британската Амбасада Скопје, декември 2019 година. 

 
Кандидатката исто така учествувала во проектни активности финансирани од ЕУ, во 
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рамките на програмата ЕУ за ТЕБЕ, за кои поседува и сертификат доделен од 
Амбасадорот на Европската Унија во Република Северна Македонија. Д-р Мирјана 
Ристовска активно учествувала и во промотивни активности на Правен факултет – 
Кичево, за кои поседува и Благодарница доделена од од деканот на Факултетот. 
Од мај 2017 година, доц. д-р Мирјана Ристовска во соработка со доц. д-р Ангелина 
Станојоска го формирале Moot Court Клубот “Titus Flavius Orestes” преку кој 
студентите на Правниот факултет - Кичево учествуваат на moot court натпревари за 
симулации на судски процеси пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. 
Досегашни учества на клубот се: 
 

 регионален moot court натпревар VI FUTURA за случаи пред Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур, 2017 година; 

 pre - moot court натпревар за случаи пред Европскиот суд за човекови права во 
Стразбур, 2018 година; 

 регионален moot court натпревар VII FUTURA за случаи пред Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур, 2018 година;  

 pre - moot court натпревар за случаи пред Европскиот суд за човекови права во 
Стразбур, 2019 година; 

 регионален moot court натпревар VIII FUTURA за случаи пред Европскиот суд 
за човекови права во Стразбур, 2019 година. 

 
Покрај учеството во наведените проекти д-р Мирјана Ристовска ги имала и следните 
ангажмани и членства: 

 член на универзитетската Комисија за настава и обезбедување квалитет; 
 член во Комисија за избор на Ректор на УКЛО-Битола; 
 член на Комисијата за изработка на функционална анализа на наставниот, 

соработничкиот и административниот и помошно-техничкиот кадар на Правен 
факултет – Кичево; 

 член на Комисија за признавање на испити и пренесување кредити на 
студентите на Правен факултет – Кичево;  

 член на Комисијата за спроведување на приемен испит на втор циклус студии 
на Правен факултет – Кичево;  

 претседател на Комисијата за признавање на испити и пренесување кредити на 
студентите на Правен факултет - Кичево; 

 член на Универзитетска конкурсна комисија; 
 член на Програмскиот совет на ДОО ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКА 

АКАДЕМИЈА ПРИМА; 
 член на Комисијата за натпревар по ораторство УКЛО ТРИВИУМ; 
 член на Комисијата за оцена на есеи при УКЛО-Битола. 

 
5. Оценка на посебните услови за избор во наставно – научни звања 
 
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високообразование, кандидатката доц. д-р Мирјана Ристовска исто така ги исполнува 
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 27 (дваесет и седум)услови од дадените критериуми во Анекс 1. Условите 
коишто ги исполнувакандидатката, во табелите се означени со „X.” 
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ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА  
НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА 

 

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултати однаучно-истражувачка 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) 

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/) 

X 

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

X 

Акредитиранеза ментор на третциклус студии(безразлика даливопоследните5 години)  
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи илиучествува во 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

X 

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

X 

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

X 

Бил рецензентнанајмалкуеденнаучно-истражувачкиилистручентруд X 
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, 
монографија, практикум, збирка задачи и сл.збирка задачиисл. 

 

Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи ододобрени 
проекти 

 

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 илие вотекнареализацијана постдокторскистудиивостранство  
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучнаобластсо 
којапрофесионално се занимава 

 

Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучнатаобласт 
закоја се избира (какоавтор иливо коавторство) 

 

Вкупно исполнетиуслови од првкритериум 8 
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ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачкиподмладок 

УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или надруга 
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 
странскависокообразовна установа по различни основи 

X 

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

X 

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

X 

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

 

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

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студискапрграма 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 внатрешнаорганизациона единица/лабораторија; 
член на универзитетски сенат; член нафакултетска или универзитетска комисија; 
раководител на ЕКТС наУниверзитет/единица; член на Совет на докторскин студии на 
Универзитет/Единица;член во Комисија за самоевалуација; член на Интеруниверзитетска 
комисија; член воОдбор за акредитација и евалуација. 

X 

Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации вопоследните 5 
години 

X 

Вкупно исполнетиуслови од вторкритериум 11 
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ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

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 

X 

Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршувањеиздаден од 
релевантна институција 

X 

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

X 

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

X 

Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое сеизбира  
Реализирал превод на книга или дел од книга  
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ  
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.) 

X 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
Учествувала во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети застопанството  

Вкупно исполнетиуслови одтреткритериум 8 
 

      ВКУПНО ИСПОЛНЕТИУСЛОВИОД СИТЕТРИКРИТЕРИУМИ  27  

      
Во член 16 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – 
научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во наставно – научно 
звање вонреден професор потребно е да бидат исполнети најмалку четири посебни 
услови, од кои најмалку три треба да се од првите два критериуми. Доц. д-р Мирјана 
Ристовска од посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, вкупно има 
исполнето 27 (дваесет и седум), односно од првиот критериум – резултати од научно – 
истражувачка работа има исполнето 8 (осум); од вториот критериум - резултати и 
искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научно- истражувачки 
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подмладок има исполнет 11 (единаесет) услови; додека од последниот, трет, критериум 
- стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност има исполнет 8 (осум) услови.  
За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна документација. 
 
 
 
6. Констатација и предлог 
 
Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и податоците за 
резултатите од досегашната научно – истражувачка, наставна и стручно – 
применувачка дејност на кандидатката, рецензентската комисија дојде до следниве 
констатации: 
 
 1. Кандидатката доцент д-р Мирјана Ристовска ги исполнува предвидените 
општи услови во Законот за високо образование и посебните услови предвидени во 
Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – научни, 
наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно – научно звање вонреден 
професорво научните области вонпарнично и извршно право и меѓународно приватно 
право. 
 
 2. По изборот во наставно-научното звање доцент, кандидатката има 
забележителен број научни трудови објавени во референтни меѓународни публикации, 
а дел од трудовите се цитирани од домашни и странски автори.Комисијата констатира 
дека кандидатката покажува континуиран, сериозен и плодотворен однос кон развојот 
на професијата, притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се избира.  
 
 3. Кандидатката остварила студиски престои на Универзитетот во Пловдив и 
Универзитетот во Љубљана, во рамките на програмите за мобилност на акдемскиот 
кадар, со што имала можност да ги прошири своите знаења. Д-р Ристовска била 
рецензент на трудовиза меѓународни научни списанија и меѓународни научни 
конференции, а исто така активно е вклучена во организација на меѓународната научна 
конференција на Правниот факултет –Кичево. 
 
 5. Во однос на наставно-образовните активности на кандидатката, Комисијата 
констатира дека доц. д-р Мирјана Ристовска  се истакнува со исклучително одговорно, 
професионално и посветено исполнување на обврските, притоа секогаш со 
принципиелен, коректен и објективен однос кон студентите, што всушност е потврдено 
и со позитивните оценки на извршената самоевалуација.Кандидатката била и ментор 
на голем број дипломски работи и магистерски трудови, како и член на рецензентски 
комисии, што укажува на нејзниот придонес при оспособувањето на студентите и 
помладите кадри на Правниот факултет – Кичево. 
 
 5. Во насока на стручната и општествената дејност, доц. д-р Мирјана Ристовска 
активно учествува на голем број семинари, обуки, трибини и дебатишто укажува дека 
кандидатката е присутна во секојдневните дискусии и го споделува своето знаење и 
мислење во врска со општествените проблеми и предизвици. Исто така, како член на 
повеќе комисии и тела на Правниот факултет – Кичево и Универзитетот „Св. Клмент 
Охридски“ - Битола, кандидатката е активно вклучена во работење на истите, што 
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укажува дека д-р Ристовска поседува сериозен и одговорен однос кон 
професионалните обврски. 
 
Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија има чест и задоволство 
да му предложи на Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да ја 
избере д-р Мирјана Ристовсказа наставник во наставно-научно звањеВОНРЕДЕН 
ПРОФЕСОР во научните областивонпарнично и извршно право (50835) и 
меѓународно приватно право (50807). 
 

 
 
 

Рецензентска комисија: 
 

1. д-р Тони Дескоски, редовен професор на 
Правен факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 
претседател, с.р. 
2. д-р Татјана Зороска – Камиловска, редовен 
професор на Правен факултет „Јустинијан Први“ – 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – 
Скопје, член, с.р. 
3. д-р Наташа Пеливанова, редовен професор на 
Факултет за безбедност – Скопје, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, член, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 
НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ КРИМИНОЛОГИЈА (51603) И ДРУГО – ДЕТСКО 

ПРЕСТАПНИШТВО (51610) НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО 

 

Врз основа на член 172, став 1, 2 и 4, од Законот за високо образование 
(Сл.весник 82/2018), член 255 од Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
– Битола (2019 година), член 25, 26 и 29 од Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола (2018 
година), а во врска со Конкурсот за избор на наставник во сите наставно – научни 
звања во научните области Криминологија (51603) и Друго-Детско престапништво 
(51610) на Правниот факултет – Кичево, објавен во дневните весници „Нова 
Македонија“ и „Лајм“ на ден 07 и 08.04.2020 година, Наставно – научниот совет на 
Правен факултет – Кичево, на седницата одржана на 30.04.2020 година донесе одлука 
со бр.02-226/4 од 30.04.2020 година за формирање на Рецензентска комисија за избор 
на наставник во сите наставно – научни звања во научните области „Криминологија“ 
(51603) и „Друго- Детско престапништво“ (51610), во состав: 

1. Проф. д-р Оливер Бачановиќ – претседател; 

2. Вон. проф. д-р Ангелина Станојоска – член; 

3. Вон.проф. д-р Ице Илијевски – член. 

Рецензентската комисија по разгледувањето на добиените материјали 
предвидени со условите на распишаниот конкурс, и врз основа на член 173, став 8 и 10 
од Законот за високо образование и член 31 и 32 од Правилникот за посебните услови 
и постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола, на Наставно 
– научниот совет на Правниот факултет – Кичево му го поднесува следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

На распишаниот конкурс единствено се пријави кандидатката д-р Ивона 
Шушак, избрана за асистент-докторант во научната област „Казнено право“ на 
Правниот факултет – Кичево. 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТКАТА 

Кандидатката м-р Ивона Шушак е родена во Битола, на 31.07.1987 година.  

Дипломирала во јули 2008 година на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во 
Скопје, со просечна оценка 8.96 и се стекнала со стручен назив Дипломиран правник, 
по што во учебната 2008/2009 година се запишала на последипломските студии на 
истиот факултет. По успешно положените испити на последипломските студии со 
просечна оценка 9.25, на 01.11.2010 година го одбранила магистерскиот труд на тема 
„Феноменолошки карактеристики на трговијата со луѓе“ и се стекнала со назив 
Магистер по право. 
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Своето образование го продолжува во 2013 година на трет циклус на студии на 
Факултетот за безбедност во Скопје. По успешното положување на сите испити со 
просечна оценка 9.57, кандидатката на 26.02.2020 година ја одбранила докторската 
дисертација на тема „Групно извршување на кривичните дела кај децата во Република 
Македонија за периодот од 2005-2015 година“ и се стекнала со научен степен Доктор 
на науки од областа на безбедноста. 

Кандидатката асс. д-р Ивона Шушак одлично зборува, чита и пишува англиски 
јазик, а исто така одлично го владее и српскиот јазик. Во однос на компјутерските 
програми е напреден корисник, со дигитални вештини за креирање на содржини, 
комуникација, како и обработка на податоци. 

Кандидатката уште во текот на своето студирање работела како приправник во 
Адвокатска канцеларија во Скопје, а на 09.02.2012 година го положила и правосудниот 
испит, по што почнува да работи како стручен соработник во Нотарска канцеларија во 
Битола. 

 
2. ПЕДАГОШКА ДЕЈНОСТ 

На 25.10.2012 година кандидатката е избрана за помлад асистент на Правниот 
факултет– Кичево во научната област „Казнено право“(Одлука бр. 02-386/2 од 
25.10.2012 година).  

По изборот во помлад асистент, кандидатката била ангажирана како асистент 
по следните предмети: 

 На прв циклус, студиска програма Правни студии: Казнено право, Казнено 
процесно право, Казнено право-применета програма, Меѓународно казнено право и 
Малолетничко казнено право. 

На 07.07.2015 година кандидатката е избрана за асистент- докторант на 
Правниот факултет – Кичево во научната област „Казнено право“ (Одлука бр. 02-415/7 
од 07.07.2015 година).  

По изборот во асистент докторант, кандидатката била ангажирана како 
асистент по следните предмети: 

 На прв циклус, студиска програма Правни студии: Казнено право, Казнено 
процесно право, Казнено право-применета програма, Меѓународно казнено право, 
Малолетничко казнено право, Криминологија, Социјална патологија и Судски 
систем. 

Од спроведената внатрешна евалуација на Правниот факултет – Кичево, во 
академската 2016/2017 година, асс. д-р Ивона Шушак по предмети е оценета со 
следните просечни оценки: 

 -Казнено право (Битола) – просечна оценка 4.70; 
 -Казнено право (Струга и Кичево)- просечна оценка 4.57; 
 -Казнено процесно право (Битола)- просечна оценка 4.68; 
 -Малолетничко казнено право (Битола)- просечна оценка 5. 
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Од резултатите од извршената внатрешна евалуација, произлегува дека 
кандидатката е позитивно оценета за квалитетна реализација на наставните обврски. 

Во текот на вкупно осум академски години по однос на претходно наведените 
предмети на кои била ангажирана како асистент, асс. д-р Ивона Шушак континуирано 
покажува посветеност во подготвувањето и спроведувањето на 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. 

Надвор од наставната дејност, од 2017 година до денес, кандидатката е и 
координатор на Одделението за клиничко-правно образование (Правна клиника на 
Правниот факултет – Кичево). Покрај бројни ангажмани поврзани со работата на ова 
Одделение, кои се однесуваат на подготовка и реализација на обуки, трибини, 
работилници и слично, кандидатката била директно вклучена во и два проекти и тоа: 
Active Citizens финансиран од Британски совет и In4Child како проект на Европската 
унија. 

Исто така, од 2015 до 2019 година, асс. д-р Ивона Шушак заедно совон.проф. д-
р Никола Тунтевски, го координираат тимот студенти кои го претставуваат Правниот 
факултет на "Деновите на симулирано судење" кои се одржуваат на Правниот факултет 
во Штип. 

 

3. СТРУЧНА И ОПШТЕСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

Кандидатката асс. д-рИвона Шушак, покрај ангажманот во наставно– 
образовниот процес била избрана и учествувала во работата на повеќе тела наПравниот 
факултет – Кичево, и тоа:  

 Координатор на Одделението за клиничко- правно образование (Правна 
клиника на Правниот факултет-Кичево) 

(Одлука бр. 02-450/7 од 14.09.2017 година и Одлука бр. 02-447/11 од 
04.09.2019 година); 

 Член на работната група за изработка на Елаборат за студиската 
програма од втор циклус – Казнено право и криминологија (Одлука бр. 02-
648/1 од 13.11.2018 година); 
 Член на работната група за изработка на Елаборат за студиската 
програма од трет циклус – Казнено право и криминологија (Одлука бр. 02-
599/1 од 19.11.2019 година); 
 Член на работната група за изработка на Елаборат за формирање на 
Школа за правосудство на Правен факултет-Кичево (Одлука бр. 02-645/1 од 
13.11.2018 година); 
 Секретар на Организациониот одбор на Меѓународната научна 
конференција „Безбедносни, политички и правни предизвици на модерниот 
свет“ во организација на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Факултетот за безбедност – Скопје и Правниот факултет – Кичево (19.10 – 
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21.10.2018 година, Битола, Република Северна Македонија) (Одлука бр. 02-
81/9 од 09.02.2018 година); 
 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 
„Кон подобра иднина: Демократија, ЕУ интеграции и криминална правда“ во 
организација на Правен факултет – Кичево (10.05 – 12.05.2019 година, 
Битола, Република Северна Македонија) (Одлука бр. 02-499/9 од 12.09.2018 
година); 
 Член на Организациониот одбор на Меѓународната научна конференција 
„Кон подобра иднина: Човекови права,организиран криминал и дигитално 
општество“ во организација на Правен факултет – Кичево (15.05 – 
17.05.2020година, Битола, Република Северна Македонија) (Одлука бр. 02-
447/12 од 04.09.2019 година); 
 Член на Комисијата за усогласување на побарувањата и обврските на 
Правен факултет во Кичево за деловната 2018 година(Одлука бр. 02-676/9 од 
03.12.2018 година); 
 Член на Комисијата за усогласување на побарувањата и обврските на 
Правен факултет во Кичево за деловната 2019 година (Одлука бр. 02-683/9 од 
24.12.2019 година); 
 Член на Конкурсна комисија на Правен факултет –Кичево (дисперзирани 
студии –Битола)(Одлука бр.02-314/06 од 03.06.2017 година); 
 Член на Конкурсна комисија на Правен факултет –Кичево (дисперзирани 
студии –Битола)(Одлука бр.02-405/5 од 02.07.2018 година); 
 Член на Конкурсна комисија на Правен факултет –Кичево (дисперзирани 
студии –Битола)(Одлука бр.02-370/10 од 26.06.2019 година); 
 Член на Комисија за изработка на функционална анализа на 

наставничкиот,соработничкиот, административниот и помошно-техничкиот 
кадар вработен на Правен факултет- Кичево (Одлука бр.02-130/1 од 
18.03.2019 година). 

Кандидатката е член и основач на Здружението за безбедносни, правни и 
криминолошки истражувања “CRIMEN”.  

Кандидатката одржала предавања и надвор од редовната настава, и тоа: 

 Предавање за родово базирано насилство “Можеш ли да го препознаеш 
родово базираното насилство?“, Битола, декември, 2017 година; 

 Предавање на тема: „Евтаназија“ на трибината „Казнено - правна 
одговорност на здравствените работници“ во организација на Правната 
клиника на Правниот факултет, Битола, февруари, 2018 година; 

 Трибина на Правниот факултет „Младите и нивното место во 
општеството“, Прилеп, мај, 2018 година; 

 Трибина „Меѓуврсничко насилство“ на Правниот факултет во Битола, 
март, 2019 година; 

 Трибина за "Говор на омраза" (Битола,Прилеп, Охрид и Кавадарци), 
април, 2019 година; 
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 Трибина на тема: „Дали можеш да го препознаеш родовото базирано 
насилство? Улогата на различните општествени актери во превенцијата 
на насилството врз жените и девојчињата?“, Битола, декември, 2019 
година. 

 
4. НАУЧНА, СТРУЧНА, ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 
 
4.1. ПРЕГЛЕД И КРАТОК ОСВРТ НА ОБЈАВЕНИТЕ НАУЧНИ И СТРУЧНИ 
ТРУДОВИ 

Асс. д-р Ивона Шушак е автор на 23 рецензирани научни и стручни трудови 
објавени во референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни 
публикации, кои се презентирани на меѓународни научни конференции во земјата и 
странство. Дел од трудовите се објавени во публикации кои се индексирани во Ebsco. 
Нејзините трудови се внесени во Репозиториумот на УКЛО 
(http://eprints.uklo.edu.mk/view/creators/Susak=3AIvona=3A=3A.html), а дел од нив и на 
ResearchGate (https://www.researchgate.net/profile/Ivona_Shushak). На базата на Research 
Gate во последните пет години нотирани се 4(четири) цитирања.  

 ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ПРЕД ИЗБОРОТ ВО 
АСИСТЕНТ – ДОКТОРАНТ (07.07.2015 година) 

1. “Turkey’s strategic interests in Balkan: The Republic Of Macedonia a Case Study”, 
International Conference (MACEDONIA AND THE BALKANS, A HUNDRED 
YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-ATLANTIC 
INTEGRATIONS), Ohrid, 2014;  

2. “Violence in the  minors in the Republic of Macedonia ” (Scientific Conference with 
International Participation “Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences and 
Social Reaction”), Tara, 2014; 

3. “Implementaton of the Beijing rules in the juvenile justice system in the Republic of 
Macedonia” “International Scientific Journal “Horizons” (University “St.Kliment 
Ohridski” - Bitola, 2014). 

 

 ЛИСТА И ПРИКАЗ НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ОД 
ПЕРИОДОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ 

1. Ивона Шушак, Костадина Клечкароска, "THE ROUTINE ACTIVITIES 
APPROACH ON CO-OFFENDING", Conference Proceedings of the International 
Scientific Conference “Towards a Better Future: Democracy, EU Integration and 
Criminal Justice, Volume 1: 329-335, Bitola, 2019, 
(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/Conference_Proceedings_vol_1_maj19.pdf); 
 
Трудот дава преглед и анализа на теоријата на рутински активности на Коен 
(Cohen) и Фелсон (Felson). Комплетна се елаборирани содржинските компоненти на 
теоријата, но фокусот на трудот е насочен на нејзината применливост во 
објаснувањето на "феноменот" и генезата на криминалното здружување кај децата. 
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2.Оливер Бачановиќ, Ивона Шушак,"CO-OFFENDING AND THE AGE-CRIME 
CURVE", Conference Proceedings of the International Scientific Conference “Security, 
Political and Legal Challenges of the Modern World”, Volume 2: 153-160, 2018, 
(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings%20vol..2.pdf); 

Трудот се однесува на еден од најчесто коментираните факти во криминологијата, 
кој упатува на тоа дека односот помеѓу возраста и криминалот е криволиниски во 
вид на ѕвонче, односно дека пикот на криминалната активност се достигнува некаде 
во текот на тинејџерските години и истата почнува да опаѓа во периодот на доцна 
адолесценција. Во трудот се дадени теоретски аргументи за таквиот изглед на 
кривата, а особен акцент е даден на аргументациите дали соучесништвото кај 
децата, како битна карактеристика на криминалитетот на тоа возрасно доба, се 
јавува како фактор за таквите нагли промени.  

3. Ангелина Станојоска, Ивона Шушак, Благојче Петревски,"SURROGACY AND 
ITS LEGAL ASPECTS: BETWEEN ALTRUISM AND 
COMMERCIALISM",Conference Proceedings of the International Scientific Conference 
“Security System Reforms as precondition for Euro-Atlantic Integrations”, volume 2: 
265-272, 2018,(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2018.pdf); 

Трудот се однесува на законската регулатива во Република Македонија поврзана со 
сурогат мајчинството, односно Законот за биомедицинско потпомогнато 
оплодување. Македонската законска состојба е споредена со таа на другите земји, 
но и овозможен е преглед на најважните филозофски правци и мислења за сурогат 
мајчинството, но и можностите за негова употреба во криминални цели. 

4.Ивона Шушак, Оливер Бачановиќ, "UNDERSTANDING CO-
OFFENDING",Conference Proceedings of the International Scientific Conference 
“Towards a Better Future: The Rule of Law, Democracy and Polycentric Development”, 
Volume 1: 412-419, 2018. 
(http://pfk.uklo.edu.mk/portal/upload/fajlovi/conference_proceedings_vol1.pdf); 

Трудот се однесува на прашањето на учеството на повеќе лица во извршување на 
едно кривично дело, особено распространето кај децата како категорија на 
извршители на кривични дела. Акцентот е ставен на криминолошката димензија,  
во која преку анализа на разни теоретски аспекти е направен обид да се даде 
одговор на прашањето зошто кривичното дело се извршува во група и како се 
формира самата група. 

5. Елена Тиловска Кечеџи, Ивона Шушак, Валентина Стефановски, "THE 
BALKAN ROUTE: A NEVER ENDING TRAGIC STORY", “KNOWLEDGE – 
International Journal”, Volume 20.3:1449-1454, 2017; 

Трудот се однесува на проблематиката на мигрантската криза, траекториите на 
движење на мигрантите, со особен фокус на Балканската рута. Анализирани се и 
консеквенците, кои произлегоа и произлегуваат, од одлуките за затворање на 
границите на голем број држави, а особено од склучувањето на договорот помеѓу 
ЕУ и Република Турција. Трудот дава став и дали со ваквите одлуки го решаваме 
делумно приливот на легални бегалци или само ја отвараме вратата за нелегалната 
миграција и им ги предаваме бегалците во рацете на лицата кои криумчарат.  
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6.Ивона Шушак, Елена Тиловска Кечеџи,"FAMILY AND JUVENILE 
DELINQUENCY", “KNOWLEDGE – International Journal”, Volume 20.2:875-880, 
2017; 

Трудот го обработува семејството како еден од ризик факторите за појава на 
делинквентно и криминално однесување кај децата. Овој ризик фактор првично е 
анализиран од криминолошки аспект, а согласно таквите сознанија, е направена 
анализа на семејното милје во кое израснале и растат осудените деца од подрачјето 
на Основен суд Скопје I Скопје, се со цел извлекување на соодветни заклучоци и 
препораки.  

7.Ивона Шушак, Ангелина Станојоска, Благојче Петревски, "EUROPE’S QUIET 
CRISIS: „MISSING‟ MIGRANT CHILDREN", International Scientific Conference 
(Security Concepts and Politics - New Generation of Risks and Threats), Ohrid,Volume 
2: 219-225,2017, (fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20II2017.pdf); 

Трудот ја анализира состојбата со миграцијата на малолетниците без придружба во 
периодот на големата мигрантска криза кон земјите на Унијата, но и опасностите 
кои им се закануваат на тие лица како резултат на патувањата без придружба од 
возрасно лице. Постојат статистички податоци на ЕУРОСТАТ кои укажуваат дека 
над 10 000 малолетници без придружба станале лесен плен на организираните 
криминални групи кои се занимаваат со трговија со луѓе. Исто така, трудот ги 
обработува и регулативите кои се однесуваат на оваа област, како и ги посочува 
предизвиците со кои би се судриле креаторите на јавните политики при контролата 
на феноменот на детска миграција. 

8. Благојче Петревски, Ангелина Станојоска, Ивона Шушак,"THE ROLE OF 
MACEDONIAN POLICE IN MODERN SOCIETY: THE USE OF FORCE AS A 
LEGITIMATE AND LEGAL INSTRUMENT", Journal of Eastern European Criminal 
Law, Vol.3 (2): 70-77, 2016; 

Трудот се однесува на одредбите од Законот за полиција, пред се употребата на 
сила од страна на полициските службеници. Анализирани се законските ситуации 
на употреба на сила, но и можностите за пречекорување на законските 
овластувања. Авторите ги потенцираат и можните последици од пречекорувањата 
на полициските овластувања за употреба на сила, и како и колку е можна 
имплементација на искуствата од земјите во Западна Европа во Република Северна 
Македонија, а пред се подигнувањето на свеста и нивото на одговорност кај 
полициските службеници во ситуации кога е потребна употреба на сила. 

9. Оливер Бачановиќ, Ивона Шушак,"CO - OFFENDING AND GROUP CRIME:  
AN IMPORTANT FEATURE OF CRIME AMONG CHILDREN",International 
Scientific Conference (Contemporary Trends in Social Control of Crime), Volume 4: 
119-127, Ohrid, 2016,(http://fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Tom%20IV.pdf); 
 
Во трудот се претставени резултатите од поопсежно истражување, релизирано во 
Основниот суд во Битола, чиј главен фокус се децата сторители на кривични дела 
осудени во периодот од 2005 до 2015 година. 
Добиените податоци укажуваат на постоење на соучесништво при реализација на 
криминалната активност кај најголемиот дел од сторителите од оваа возрасна 
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категорија, а и на останати(а до сега во принцип запоставувани) феноменолошки 
карактеристики на ваквите групи. 
 
10. Ивона Шушак, "EXPLANATIONS OF CO-OFFENDING", Scientific Conference 
with International Participation (European Integration: Justice, Freedom and Security), 
Volume 2: 99-110, Tara, 2016, 
(http://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2016_Tom_2.pdf); 
 
Во трудот се пристапува кон проблемот на соучесништвото од различни теоретски 
перспективи, и притоа аспекти од теоријата на рутински активности, теоријата на 
напнатост, теоријата  на социјално учење, диференцијална асоцијација и други, се 
земаат во предвид со цел објаснување на оваа феноменолошка карактеристика. 

11. Ивона Шушак, "RECIDIVISM AND THE JUVENILE OFFENDER" , Archibald 
Reiss Days, Belgrade, Volume 3: 215-222, 2016, 
(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2016_Tom_3.pdf); 
 
Во трудот се обработува проблемот со рецидивизмот кај децата сторители на 
кривични дела. На рецидивизмот му се пристапува и од теоретски апсект и се 
разграничуваат правните, криминолошките и пенолошките сфаќања на овој поим, 
се во насока на изнаоѓање на вистинскиот пристап во поимањето кој е најадекватен 
кај децата како сторители. 
Рецидивизмот истражувачки е анализиран и како појава кај децата сторители 
изведени пред Основниот суд во Битола. 
 
12.Костадина Клечкароска, Ивона Шушак, Иван Ристов, "CHILDREN AS 
VICTIMS OF SEXUAL ABUSE", Меѓународен годишник на Факултетот за 
безбедност, 2016/2: 35-43,(https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2016-
2.pdf); 
 
Темата на трудот е сексуалната злоупотреба на девојчиња и момчиња како глобален 
проблем, проблем завиен во тишина, од кој жртвите претрпуваат доживотни 
последици врз нивното здравје, како и ментална и психо-социјална состојба и 
развој. Во овој труд се анализирани постојните податоци во однос на динамиката и 
појавата на сексуални деликти во Република Северна Македонија и Балканот, 
особено концентрирајќи се на децата како жртви. Целта е да се идентификуваат 
карактеристиките на децата жртви и профилите на сторителите на сексуална 
злоупотреба. 
 
13. Ивона Шушак, Емилија Матеска, "MEDIATION AS AN ALTERNATIVE OF 
CRIMINAL PROCEDURE", Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност, 
2016/2: 52-58,  (https://fb.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2019/07/2016-2.pdf); 
 
 Трудот ја обработува медијацијата како модел на решавање на споровите, 
навлегувајќи подлабоко во нејзината суштина, законска регулираност и принципи. 
Особен акцент е ставен на неговата примена предвидена во Законот за правда за 
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децата. За жал констатирани се сите формално правни предуслови за нејзино 
масовно и успешно користење, кое во пракса барем во доменот на кривичната 
постапка е сведено на минимум. 
 
14. Ивона Шушак, "THE IMPACT OF MEDIA VIOLENCE ON CHILDREN",  
Scientific Conference with International Participation (Countering Contemporary forms 
of Crime - Analysis of current situation, European standards and measures for 
improvement), Volume 3: 309-317, Tara, 2015, 
(http://www.nst.org.rs/cms/sites/default/files/docs/Tara_2015_Tom_3.pdf); 
 
Трудот се однесува на масовните медиуми и нивниот импакт врз современото 
живеење, но во овој случај не во поглед на придобивките кои произлегуваат од 
него, туку напротив со фокус на негативното деструктивно влијание кое го имаат 
врз развојот на детето. 
Криминолошката анализа на медиумите, како ризик фактор за појава на 
криминално однесување кај децата, во трудот е доминантно насочена кон 
изложеноста на децата на т.н. role моделикои за жал практикуваат разни видови на 
насилство. Намерно или случајно истите се постојани присутни на разни 
медиумски платформи, па оттука импактот кој така перцепираното насилство го 
има врз детскиот раст и развој се заклучува дека воопшто не е за потценување и 
бара соодветен третман, а и превенција. 
 
15. Ангелина Станојоска, Ивона Шушак, "LIFE IN A BACKPACK: EU’S ASYLUM 
POLICIES AND ITS IMPACT ON MACEDONIAN ASYLUM LEGISLATION", 
Journal of Liberty and International Affairs, Vol.1 (2): 1-14, 2015 (e-
jlia.com/papers/v2_3.pdf); 

Трудот се однесува на постојната регулатива и системот за азил на Европската 
Унија, притоа анализирајќи ја нејзината имплементација и пред се промените во 
Даблин III документите. Истовремено, трудот ја анализира и законската регулатива 
на Република Северна Македонија во однос на азилот, како и промените како 
резултат на зголемениот број бегалци и мигранти кои минуваа долж Балканската 
рута. 

 
16. Благојче Петревски, Ангелина Станојоска, Ивона Шушак, "SITUATION IN 
BALKAN FOOTBALL: CLASH BETWEEN FANS AND FOOTBALL 
FEDERATIONS (AN OBSTACLE FOR PREVENTION OF SPORT 
VIOLENCE",“International Scientific Journal “Horizons” University 
“St.KlimentOhridski” - Bitola, Volume 18, series A: 35-44, 2015, 
(http://www.uklo.edu.mk/filemanager/Horizonti/HORIZONS%20vol.XVIII%20Series%2
0A.pdf);  
Трудот се однесува на насилството на спортските терени како феномен кој не е 
непознат за Балканскиот полуостров, но кој во последните десетина години 
претставува предмет на законско регулирање и санкционирање. Анализата, 
авторите, пред се ја имаат насочено кон постојаните забелешки на УЕФА, 
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преземањето закони од развиените земји од Западна Европа и нивната неуспешна 
имплементација на терен. 

17. Ангелина Станојоска, Благојче Петревски, Ивона Шушак, "STRUCTURE OF 
ORGANIZED CRIMINAL GROUPS ORIGINATING FROM THE BALKAN 
PENINSULA: MODELS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS CRIMINAL 
GROUPS",International Conference, pp.689-700, Zagreb, 2015,  
(https://bib.irb.hr/datoteka/763769.Zbornik_radova_Konferencije.pdf); 
 
Трудот ги анализира организираните криминални групи кои оперираат на 
Балканскиот полуостров користејќи насилство. Анализата е пред се насочена кон 
албанските, бугарските и српските криминални групи, и моделот на насилство во 
процесот на трговијата со луѓе. Преку компаративна анализа, авторката прави 
разлика меѓу вертикалната и хоризонталната поделба на улогите, начинот на 
извршување (modus operandi), употребата на насилството како средство 
(instrumentum operandi) и нивната флуктуација низ годините. 

 
18. Благојче Петревски, Ивона Шушак, Ангелина Станојоска, "PREVENTIVE 
ROLE OF MEDIA IN MAINTAINING THE LEVEL OF SECURITY AT SPORT 
EVENTS: THE CASES OF SERBIA - ALBANIA, GALATASARAY - CRVENA 
ZVEZDA",International Scientific Conference (Researching Security - Approaches, 
concepts and policies), Volume 2: 91-100, Ohrid, 2015, 
(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20II.pdf); 
 
Трудот ја потенцира важноста на медиумите во превенцијата на насилството на 
спортските терени, но и нивното влијание при предизвикувањето судири и 
насилство на спортските натпревари. Постои потреба од објективност при 
известувањето поради успешна превенција на насилството на спортските терени. 
Исто така, авторите го анализираат натпреварот од квалификациите за ЕУРО 2016 
меѓу Србија и Албанија кој беше одигран во Белград, и натпреварот од Евро лигата 
во кошарка меѓу Галатасарај и Црвена Ѕвезда одигран во Истанбул. 

 
19. Ангелина Станојоска, Ивона Шушак, Благојче Петревски,"ON THE PATH OF 
SMUGGLING OF MIGRANTS’ BUSINESS: MACEDONIAN CASE", International 
Scientific Conference (Researching Security - Approaches, concepts and policies), 
Volume 3: 149-161,Ohrid,2015,  
(fb.uklo.edu.mk/fs?file=collection/Ohrid%202015%20kniga%20Tom%20III.pdf); 
 
Трудот ја анализира нелегалната миграција на територијата на Република Северна 
Македонија која од 2015 година е резултат на Арапската пролет и патувањето на 
мигрантите и бегалците преку Балканската рута до земјите на Европската Унија. 
Како резултат на ваквата ситуација се зголемува и бројот на кривични дела 
криумчарење мигранти, поради зголемената потреба од побрзо минување на 
границите кон Западноевропските земји. 
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20. Ивона Шушак, "CRIMINAL SANCTIONS FOR MINORS – SITUATION, 
APPLICATION, SUCCESS",Archibald Reiss Days, Belgrade, Volume 1: 353-360, 
2015, 
(http://www.nsar.org.rs/sites/default/files/docs/Rajs_2015_Tom_1.pdf) 
 
Во трудот е дадена анализа на законската регулатива со која се уредува казнено 
правната реакција врз децата како сторители на кривични дела. Притоа е извршена 
и анализа на статистички податоци (во поглед на изречените санкции), со цел 
утврдување на типот на криминална политика која во поглед на криминалитетот кај 
децата се води во Република Северна Македонија, со крајни коментари и сугестии 
за подобрување на определени утврдени недоследности.  
 
 ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

 

„ГрупноизвршувањенакривичнитеделакајдецатавоРепубликаМакедонијазапери
одотод 2005-2015 година“ -Факултет за безбедност, Скопје, 2020 

 
Во докторската дисертација е дадена проширена и продлабочена слика за состојбата со 
криминалитетот кај децата на територија на РепубликаМакедонија, за периодот од 2005- 
2015 година. Посебен акцент е ставен на групирањето, според кое децата, односно 
криминалитетот кој тие го вршат се разликува од тој на полнолетните. Одовојаспект, 
трудот врши мапирање на оваа негативна општествена појава и укажува на 
распространетоста и престапничката активност на групите составени од млади 
делинквенти кај нас и дава научно заснована анализа на структурата, бројноста и 
организираноста на внатрешните односи и динамиката на овој определен вид здружувања. 
(Повеќе во Извештај за оценка на докторска дисертација, Билтен на Универзитет "Св. 
Климент Охридски" – Битола бр.466 од 03.02.2020 година.) 

 
 

4.2. УЧЕСТВО НА КОНФЕРЕНЦИИ И ОБУКИ 

 
1.Меѓународна научна конференција “MACEDONIA AND THE BALKANS, A 
HUNDRED YEARS AFTER THE WORLD WAR I – SECURITY AND EURO-
ATLANTIC INTEGRATIONS”, 03-05 јуни, 2014 година, Факултет за безбедност-  
Скопје, Скопје, Република Македонија; 
2. Годишна конференција на Max Planck "Mapping the Criminological Landscape of the 
Balkans", 28-30 август, 2014 година, Загреб, Република Хрватска; 
3. Меѓународна научна конференција „Violence in Serbia – Causes, Forms, Consequences 
and Social Reaction”, 21 – 23 октомври, 2014 година, Криминалистичко полициска 

академија- Белград, Тара, Република Србија; 
4. Меѓународна научна конференција “CRIMINALISTIC EDUCATION, SITUATION 
AND PERSPECTIVES – 20 YEARS AFTER VODINELIC ”, 24-25 октомври, 2014 
година, Факултет за безбедност - Скопје,Скопје, Република Македонија; 
5. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“, 3-4 март, 2015 
година, Криминалистичко полициска академија- Белград,Белград, Република Србија; 
6. Меѓународна научна конференција „Countering Contemporary Forms of Crime – 
Analysis of the current situation, European Standards and measures for improvement”, 26 – 
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29 мај, 2015 година, Криминалистичко полициска академија- Белград, Тара, Република 
Србија; 
7. Меѓународна научна конференција “Researching security: approaches, concepts and 
policies”, 02-03 јуни, 2015 година, Факултет за безбедност - Скопје,Охрид, Република 
Македонија; 
8. Годишна конференција на European Society of Criminology “EUROCRIM 2015”, 2– 5 
септември, 2015 година, Порто, Португалија; 
9. Меѓународна научна конференција „Денови на Арчибалд Рајс“, 10 – 11 март, 2016 
година, Криминалистичко полициска академија- Белград,Белград, Република Србија; 
10. Меѓународна научна конференција „Европске интеграције: правда, слобода и 
безбедност“, 24 – 26 мај, 2016 година, Криминалистичко полициска академија- Белград, 
Тара, Република Србија; 
11. Меѓународна научна конференција “Contemporary Trends in Social Control of 
Crime”, 30 – 31 мај, 2016 година, Факултет за безбедност - Скопје,Охрид, Република 
Македонија; 
12. Меѓународна научна конференција „Security concepts and polices- New generation of 
risks and threats “, 4-5 јуни, 2017 година,Факултет за безбедност - Скопје, Охрид, 
Република Македонија; 
13. Меѓународна научна конференција “Towards a Better Future: The Rule of Law, 
Democracy and Polycentric Development”, 11 – 12 мај, 2018 година, Правен факултет- 
Кичево, Битола, Република Македонија; 
14.Меѓународна научна конференција “Security system reforms as precondition for euro-
atlantic integrations”, 04-05 јуни, 2018 година,Факултет за безбедност - Скопје, Охрид, 
Република Македонија; 
15. Меѓународна научна конференција “Security, Political and Legal Challenges of 
Modern World”, 19 – 21 октомври, 2018 година, Универзитет "Св.Климент Охридски" – 
Битола, Битола, Република Северна Македонија; 
16. Меѓународна научна конференција “Towards a Better Future: Democracy, EU 
Integration and Criminal Justice”, 10 – 12 мај, 2019 година, Правен факултет - 
Кичево,Битола, Република Северна Македонија. 
 

 

4.3. НАГРАДИ, РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКИ ПРЕСТОИ, УРЕДНИШТВО И 
РЕЦЕНЗЕНТСКА АКТИВНОСТ 

Кандидатката асс. д-р Ивона Шушаке добитник на стипендија (fellowship) за 
2015 годинаод Европското здружение за криминологија за присуство и презентација на 
годишната конференција(EUROCRIM 2015) која се одржа во Португалија.  

Кандидатката се јавува во улога на рецензент на трудови објавени во 
меѓународните научни списанија“Journal of Liberty and International Affairs”, како и за 
меѓународните научни конференции во организација на Правниот факултет – Кичево. 

Кандидатката асс. д-р Ивона Шушак реализирала  и два студиски престои и тоа: 

 Мобилност во програмата Erasmus+на Правниот факултет при Универзитетот 
во Пловдив, Република Бугарија (01.04 -06.04, 2019 година); и  

 Докторски престој на Факултетот за безбедност при Универзитетот во 
Белград, Република Србија (14.03– 19.03, 2016 година). 
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5. ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА 

Според Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – 
научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола (2018 година) предвидени се три критериуми за 
оценка на кандидатот. 

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

ПРВКРИТЕРИУМ 
Резултати однаучно-истражувачка работа 

УСЛОВИ X 
Кандидатотецитираннајмалку 
воедентруд(заизборводоцент,предвачиливишпредавач),дватрудови(заизборвовонреденпрофес
орилипрофесорнависокастручнашкола),односно 
тритрудови(заизборворедовенпрофесор)одавторичииштотрудовисеобјавенивореферентнанауч
напубликација.Цитираностанатрудовитесепотврдувапрекуписмендоказсодоставанатрудовите
кадештоецитиранкандидатотилипреуwebпребарувач за цитираност (профил на кандидатот на
Google Scholarилисличеннанего) 

X 

Одвкупнообјавенитетрудовивопоследнитепетгодини, 
имаобјавенотрудвосписаниеилипубликацијаиндексиранивонекојаодследнивебази:ЕBS
CO,Emerald,Scopus,ThomsonReuters,WebofScience,JournalCitationReport,SCImagoJourn
alRank(објавенитетрудовитребадасенотиранинауниверзитетскиотрепозиториумhttp://e
prints.uklo.edu.mk/)1

 

X 

Имаобјавенонајмалкутридополнителнитрудавореферентнинаучнипубликацииодпредв
идениотброј со општитеусловиза изборвосоодветнотозвање 

X 

Акредитиранеза ментор на третциклус студии(безразлика даливопоследните5 години)  
Раководелилиучествувалвонаучно-
истражувачкипроектилираководиилиучествувавонаучно-истражувачкипроект кој е 

 

Одржалпленарноилипочеснопредавањенамеѓународенсобирилибилмодераторнасесија 
на научна конференција 

 

Бил или е членвоуредувачки(организациски)или научен(програмски) одбор 
намеѓународна научна конференција илимеѓународнонаучно списание 

X 

Бил рецензентнанајмалкуеденнаучно-истражувачкиилистручентруд X 
Билрецензентнанајмалкуеденуниверзитетскиучебник,учебнопомагало,монографија,пр
актикум, збирка задачиисл. 

 

Билрецензентнапредлогпроектии/илипериодичнииконечниизвештаиододобренипроек
ти 

 

Бил рецензентна предлозиза државниимеѓународнинаградизанаучниостварувања  
Члене  водомашниили  странскинаучниздруженија,друштва,асоцијации  
илиинституции 

X 

Реализирал илие вотекнареализацијана постдокторскистудиивостранство  
Добилдржавнаилимеѓународнанаградазанаучнипостигнувањаодпоширокатанаучнаобл
астсо којапрофесионално се занимава 

 

Имаобјавенрецензиранучебник,монографија,практикумилизбирказадачиоднаучнатаоб
ласт закоја се избира (какоавтор иливо коавторство)2

 

 

вкупно исполнети услови од 
првкритериум 

6 
7 
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ВТОРКРИТЕРИУМ 
Резултатии искуствово наставната дејност и подготвување на наставен и научно-

истражувачкиподмладок 
УСЛОВИ X 

БилилиеангажиранкаконаставникнадругаединицанаУниверзитетотилинадругависокообразовн
аустанова од земјата илистранство 

 

Учествувалво комисијазаизбор надругинаставниции/илисоработници  
Учествувал илиучествуваво реализацијана наставата на втор илитретциклус студии  
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно
 странскависокообразовнаустанова по различниоснови 

X 

Учествуваилиучествувалвостудискапрограмачијаштонаставасеизведуванаанглискинаставенјаз
ик илипонудил предмет наанглискијазиккакопрозорецна мобилност 

 

Реализирал предавањена странскависокообразовнаустанова(гостувачко,стручно,почесно исл.) X 

Подготвилдигиталниресурси(презентации,вежби,прашања,квизовиисл.)застудентитезанајмал
куеденпредметииститегипоставилнаonlineплатформазадалечинскоучење(Moodle исл.) илина
webстраната наединицатаилиУниверзитетот 

 

Бил членвоКомисија за оценка или одбранана магистерски,специјалистичкиилидокторски 
труд 

 

Бил ментор иличленнакомисијазаодбрананадипломски труд  
Предавалили предаванов наставенпредмет кој за прв пат севоведувавостудискапрограма  

Учествувалилиучествувавоизработканаелаборатзаакредитацијанастудискапрграманапрв, втор 
илитретциклусстудии 

X 

Имастекнатоискуствововисоко-
образовнадејносткако:ректор;проректор;декан/директор;продекан/заменикдиректор;раководит
ел 
навнатрешнаорганизационаединица/лабораторија;членнауниверзитетскисенат;членнафакулте
тскаилиуниверзитетскакомисија;раководителнаЕКТСнаУниверзитет/единица;членнаСоветнад
окторскистудиинаУниверзитет/Единица;членвоКомисијазасамоевалуација;членна 

X 

Имапозитивнаоценкаоднајмалку3,5одспроведенитесамоевалуациивопоследните5години X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 5 
 

ТРЕТКРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачкаилистручно-уметничкадејност 

УСЛОВИ X 
Учествувалилиучествувавоработнагрупа/телозаизработканастудија,ревизија,елаборат,идеенпро
ект,стручнаанализа,вештачење,арихитектонскорешение,стратегија,правилник,статут, законисл. 

 

Посетувалобуки,семинари,тркалезнимаси,курсеви,форуми,работилнициисл.одструченилипроф
есионаленкарактерорганизираниодмеѓународниилидомашниинституции 

X 

Поседувасертификатилипотврдазастручноилипрофесионалноусовршувањеиздаденодрелевантн
а институција 

Х 

Ангажиранеилибилангажиранкакоекспертодстрананамеѓународнаилидомашнастручна 
организација, институција илиасоцијација 

 

(Ко)автор енакнига/монографијаод стручна област/речник/енциклопедија  



127 
 

Учествувалвореализацијанаобука/семинар/курс/работилница/летнашколазапотребитенастопан
скитеинестопанските дејности 

 

Бил илие членна национална илимеѓународна жирикомисијаодполетово кое се избира  
Реализирал превод накнига илидел од книга  
Учествувал вопроектирање,развој илиимплементацијана софтверскиилиИКТ решенија  
Учествувал во реализација на проектни активностивопроектифинансираниод ЕУ или други 
домашни или странски фондови 

Х 

Учествувалво промотивниактивностина факултетот X 
Билуредник наречникилиенциклопедија  
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за
 индустрискасопственост 

 

Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката област 
закоја се вршиизборот 

 

Имаобјавено стручна/професионалнастатијаводомашниили 
странскипубликации(списание,весник, зборникна трудовиисл.) 

 

Лекториралтрудовинастрански/македонскијазик  
Учествува(л)волабораториски и теренскиистражувањаили мерењенаменетизастопанството  

вкупно исполнетиуслови одтреткритериум 4 
 

       ВКУПНО ИСПОЛНЕТИУСЛОВИОД СИТЕТРИКРИТЕРИУМ  15  

     Согласно  член 15 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во 
наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е предвидено дека за избор во 
наставно – научно звање доцент потребно е да бидат исполнети најмалку два посебни 
услови, од било кој критериум. Асс. д-р Ивона Шушак од посебните услови 
предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно – 
научни, наставно – стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, вкупно има исполнето 15 (петнаесет), односно од 
првиот критериум – резултати од научно – истражувачка работа има исполнето 6 
(шест) услови; од вториот критериум - резултати и искуство во наставната дејност и 
подготвување на наставен и научно- истражувачки подмладок има исполнето 5 (пет) 
услови; додека од последниот, трет, критериум - стручно-применувачка или стручно-
уметничка дејност има исполнети 4 (четири) услови.  

За исполнетоста на условите, кандидатката има доставено соодветна 
документација. 

 

6. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на анализата на досегашната педагошка, стручна и општествена 
дејност, како и научна, стручна, истражувачка и апликативна активност, учеството на 
меѓународни научни конференции, реализираните студиски престои, Комисијата 
констатира дека кандидатката покажува континуиран, сериозен и плодотворен однос 
кон развојот на професијата, притоа давајќи значаен придонес во областите во кои се 
избира. Исто така, констатира дека кандидатката, асс. д-р Ивона Шушак ги исполнува 
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предвидените општи услови од член 166, став 1 од Законот за високо образование (Сл. 
весник 82/2018) и посебните услови предвидени во Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно – научни, наставно – стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (2018 
година) за избор во наставно – научно звање доцент. 

Во однос на педагошката дејност на кандидатката, Комисијата констатира дека 
асс. д-р Ивона Шушак се истакнува со исклучително одговорно, професионално и 
посветено исполнување на обврските, притоа секогаш со посветеност и иновативност 
во пренесувањето на наставните содржини на студентите, што всушност е потврдено и 
со позитивните оценки на извршената внатрешна евалуација. Исто така, доказ за 
нејзината посветеност во работата со студентите е и формирањето и работата на 
Правната клиника, преку која на студентите им овозможува различност во 
активностите од тие опфатени со теоретско образование и можност за практично 
запознавање со правото. 

Во насока на стручната и општествена дејност, асс. д-р Ивона Шушак, 
активно учествува во работата на Правниот факултет – Кичево, 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 
неговата дејност и функција. Кандидатката, покрај редовните предавања, одржала и 
поголем број предавања на трибини и други настани, што укажува дека тааи јавно го 
споделува своето знаење и мислење во врска со општествените проблеми и 
предизвици. 

 Од научната, стручна, истражувачка и апликативна дејностна 
кандидатката, асс. д-р Ивона Шушак, евидентно е дека демонстрира висока 
посветеност за следење на глобалните научно истражувачки трендови во областите од 
нејзин интерес, што е особено изразено преку бројните објавени научни трудови во 
референтни меѓународни научни списанија и меѓународни научни публикации кои се 
индексирани во меѓународни бази и се цитирани од одреден број странски 
автори.Понатаму, би ги споменале и нејзините ангажмани на меѓународните проекти, 
како и реализираните меѓународни мобилности на странски универзитети. 

Врз основа на претходно изнесеното, Рецензентската комисија констатира дека 
станува збор за кандидатка која што во својата академска кариера покажала 
исклучителна посветеност кон својата професија и која што во континуитет е активна 
како во наставно-образовната, така и во научно-истражувачката и апликативната 
дејност.  

Кандидатката перманентно работи на својата постојана интелектуална 
надградба и професионално усовршување, а она што посебно треба да се истакне е 
нејзината внатрешна мотивација, љубовта кон професијата, како и видливиот 
ентузијазам во реализацијата на наставата и останатите академски и научно-
истражувачки активности.  

Рецензентската комисија има особена чест и задоволство да му предложи на 
Наставно – научниот совет на Правниот факултет – Кичево при Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола да го прифати овој Извештај и да ја избере д-р Ивона 
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Шушак во звањето ДОЦЕНТ во научните области „Криминологија“ (51603) и 
„Друго-Детско престапништво“ (51610). 

 

Рецензентска комисија: 

1. Редовен професор д-р Оливер Бачановиќ, претседател, с.р. 
 

2. Вонреден професор д-р Ангелина Станојоска, член, с.р. 
 

3. Вонреден професор д-р Ице Илијевски, член, с.р. 
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РЕФЕРАТ 
 

за избор на наставник од областите: „Информатика“ (11000) и „Друго 
– Примена на ИКТ во високото образование“ (11011) на Правен 

факултет – Кичево при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 

 
 Врз основа на распишаниот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и 
“Лајм” за избор на наставник од областите: „Информатика“ (11000) и „Друго –
Примена на ИКТ во високото образование“ (11011), Наставно научниот совет при 
Правниот факултет Кичево, на својата редовна седница, одржана на 30.04.2020 година, 
со решение број 02-226/5 од 30.04.2020 година формира Рецензентска комисија во 
состав: 

 
1. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, претседател 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
 
2. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 
 
3. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески, член 
Економски факултет – Прилеп 
 
 На објавениот конкурс во дневните весници “Нова Македонија” и “Лајм” 
единствено се пријави кандидатот: 

 
1. Д-р Благој Неновски, дипломиран информатичар; 

 

Врз основа на поднесените материјали, во својство на членови на 
Рецензентската комисија, имаме чест на Наставно научниот совет при Правниот 
факултет Кичево да му го поднесеме следниот: 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 
Биографски податоци за кандидатот Д-р Благој Неновски 

 
 Д-р Благој Неновски е роден на 16.09.1987 година во Битола. Во учебната 
2006/2007 се запишува на Техничкиот факултет во Битола. На 10.09.2009 година со 
највисока оценка ја одбранил дипломската работа (DLNA и NONA слободна DLNA 
алтернатива), со што просечниот успех изнесува 8,63.  
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Во 2012 година магистрира на Техничкиот факултет во Битола на катедрата по 
Информатика и компјутерска техника на тема “Таблет компјутери, паметни телефони и 
уреди базирани на IOS и  Android во образованието” со просечна оценка 10,00.  

 
Во учебната 2012/2013 година е запишан на Докторски студии на Технички 

факултет во Битола. На 12.02.2020 година на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола успешно ја одбрани докторската дисертација со 
наслов „Примена на проширена реалност за временско истражување на просторот“ со 
што се стекнува со академски степен доктор на науки во областа информатика и 
компјутерска техника со просечен успех 10,00. 

 
 Активно го владее англискиот јазик и има познавање од поголем број на 
технологии како што се Windows/Linux/Unix, SpringBoot, React, Java (Android), php, 
Cisco CCNA, мрежни топологии, WordPress CMS, MS/Libre/OpenOfiice.  

 
 Работно искуство: ангажиран како демонстратор на Правниот факултет Кичево 
по предметот Информатика од 2009 до 2015 година. Дополнително бил ангажиран и на  
Ветеринарниот факултет Битола по предметот Информатика, а работел и како 
професор по предмети од областа информатика во период од 2010 до 2011 година во 
Средношколската академија за бизнис администрација во Битола. 

 
 Во 2015 година е избран за асистент-докторант во научната област: 11000 
информатика на Правниот факултет во Кичево. 

 
Научно истражувачки трудови 
 
Од научно-истражувачката дејност на кандидатот, истакнуваме 7 трудови во 

последните 5 (пет) години: 
 

1) Stojkovski, Viktorija and Nenovski, Blagoj (2020) THE USAGE OF DECISION 
SUPPORT SYSTEMS IN NORTH MACEDONIAN COMPANIES. HORIZONS 
INTERNATINAL JOURNAL, 25. pp. 113-129. ISSN 1857-9884 

2) Nenovski, Blagoj (2019) AUGMENTED REALITY HARDWARE IN THE FORM OF 
SMART GLASSES AND HMD DEVICES. TEMEL-ij, 3 (2). pp. 6-13. ISSN 2545-4390 

3) Nenovski, Blagoj (2019) THE AUGMENTED REALITY PIVOT FROM TANGO TO 
ARKIT AND ARCORE. TEMEL-ij, 3 (2). pp. 37-45. ISSN 2545-4390 

4) Nenovski, Blagoj and Nedelkovski, Igor (2019) RECOGNIZING AND TRACKING 
OUTDOOR OBJECTS BY USING ARTOOLKIT MARKERS. International Journal of 
Computer Science & Information Technology (IJCSIT), 11 (6). pp. 21-28. ISSN 0975-
4660 

5) Nenovski, B. and Nedelkovski, I. (2018) Defining a feature-rich end-to-end augmented 
reality platform for spatial exploration. “St Kliment Ohridski” University - Bitola, Faculty 
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of Information and Communication Technologies - Bitola, Republic of Macedonia, pp. 
103-108. ISBN 978-9989-870-80-4  

6) Veljanoska, Svetlana and Nenovski, Blagoj and Veljanoski, Cvetan (2016) DIGITAL 
HERITAGE THROUGH THE PRISM OF LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA. Horizons, 19 (19). pp. 45-54. ISSN 1857-9884 

7) Nenovski, Blagoj and Mitrevski, Pece (2015) Real-World ARP Attacks and Packet 
Sniffing, Detection and Prevention on Windows and Android Devices.,Conference on 
Informatics and Information Technology 2015.  

Други објавени трудови: 
 

1) Stojkovski, Viktorija and Nenovski, Blagoj (2014) NETWORK THREATS THAT 
CAN AFFECT ELECTRONIC BUSINESS. HORIZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC 
JOURNAL, 1. pp. 63-71. ISSN 1857- 8578 
2) Nenovski, Blagoj (2013) System for simulation and completion of exams with deep 
integration of Web 2.0 services.,Влијание на научно-технолошкиот развиток во областа 
на правото, економијата, културата, образобванието и безбедноста во Република 
Македонија. 
3) Nenovski, Blagoj (2013) The role of tablet computers in education, comparison to 
adopted existing technologies and the level of implementation in the Republic of 
Macedonia.,Влијание на научно-технолошкиот развиток во областа на правото, 
економијата, културата, образобванието и безбедноста во Република Македонија. 

 
Сите трудови се објавени на UKLO репозиториумот: www.eprints.uklo.edu.mk
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Резултати од самоевалуација 
  
Согласно спроведената евалуација од академската 2016/2017 година, добиени се 

следните резултати: 

  Просек 

1 Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата 4.800 

2 Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите 

4.700 

3 Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за 
вклучување во наставниот процес 

4.800 

4 Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите 4.800 

5 Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на 
знаењата од предметот 

4.900 

6 Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења 4.600 

7 Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и тежината на 
предметната програма 

4.900 

8 Наставникот редовно ја изведува наставата 4.750 

9 Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка 4.875 

10 Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 4.875 

11 Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите 5.000 

12 Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се 
оцени нивото на совладаност на материјалот 

4.875 

13 Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и 
применливи знаења и вештини 

4.875 

14 За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература 5.000 

15 Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во рамките 
на материјалот од предметната програма 

4.750 

16 Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот 
на студиската програма 

4.750 

 
Од спроведената евалуација од академската 2019/2020 година, добиени се резултати 

од 2 испитаници каде минималната просечна оцена е 3,5 а максималната просечна 
оцена е 4,00 односно просек 3,70833. 
 
 

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 Благој Неновски ги исполнува следните услови од 
дадените критериуми во Анекс 1. Во табелите, условите кои кандидатот ги исполнува 
се одбележани со “X”. 
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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, предавач 
или виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преку 
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 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) 

 

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 

 

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. 

 

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 

 

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 ко 
авторство)2 

 

вкупно исполнети услови од прв критериум 5 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научно- истражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници  
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии 

 

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

X 

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

 

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 

X 

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

 

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

 

Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на 
студиска програма 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 докторски студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација. 

X 

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

X 

вкупно исполнети услови од втор критериум 5 
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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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

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.) 

 

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум 2 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 12 

 

  



137 
 

                              Заклучок и предлог 
 

Со задоволство констатираме дека пријавениот кандидат, д-р Благој Неновски, ги 
исполнува сите услови на Конкурсот за избор на наставник – има научен степен 
доктор на науки од научните области во кои се избира, висок просечен успех на 
студиите на прв циклус (8,63), втор циклус (10,00) и трет циклус (10,00), објавени 
седум научно-истражувачки трудови во соодветните области во референтни научни 
публикации, забележителни постигнувања во примената на истражувачките резултати 
и евидентна способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност.  

Од биографијата на кандидатот д-р Благој Неновски може да се согледа дека, 
почнувајќи од 2009 година па се до денес тој е активно вклучен во образовниот процес 
на Правниот факултет во Кичево, за што зборува и неговиот ангажман како 
демонстратор, а потоа како асистент докторан, покажувајќи исклучителна посветеност, 
доследност и професионалност во извршувањето на работните задачи и коректен однос 
кон студентите и колегите. Имајќи ги предвид досегашните трудови може да се каже 
дека неговата научно истражувачка дејност се поклопува со проблематиката која ја 
опфаќаат областите од конкурсот. 

Оценувајќи ја севкупната дејност на кандидатот д-р Благој Неновски како 
успешна, согласно Законот за високото образование, Рецензентската комисија 
констатира дека тој во целост ги задоволува потребните услови и му предлага на 
Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево, кандидатот д-р Благој 
Неновски, да го избере во звањето доцент од областите: „Информатика“ (11000) и 
„Друго – Примена на ИКТ во високото образование“ (11011) 
 
 

Рецензентска комисија: 
 

1. Ред. проф. д-р. Игор Неделковски, претседател 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 
 
 

2. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола 

 
 
 

3. Ред. проф. д-р Ѓорѓи Манчески, член 
Економски факултет – Прилеп 
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