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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО 

НАУЧНАТА ОБЛАСТ МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО (50806) НА 
ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ 

 
На 04.06.2020 година, врз основа на Одлуката на Деканот на Факултетот за 

безбедност - Скопје (Одлука бр. 04-319/1 од 1.06.2020), Универзитет „Св. Климент 
Охридски“- Битола, во дневните весници „Слободен Печат“ и „Коха“ е објавен конкурс 
за избор на наставник во сите наставно-научни звања на научната област Меѓународно 
јавно право (50806) на Факултетот за безбедност-Скопје, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“- Битола.  

Врз основа на конкурсот Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност 
во Скопје на седницата одржана на 18.06.2020 година одлучи (Одлука бр. 08-354/3) да 
формира рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-научни звања во 
научната област Меѓународно јавно право (50806) во состав: професор д-р Владимир 
Ортаковски, професор д-р Татјана Петрушевска и професор д-р Наташа Пеливанова. 

Комисијата во состав редовен професор д-р Владимир Ортаковски, редовен 
професор д-р Татјана Петрушевска и редовен  професор д-р Наташа Пеливанова, со 
внимание ги разгледа поднесените документи и на Наставно-научниот совет на 
Факултетот за безбедност во Скопје му го поднесува следниот: 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс за избор на наставник во сите наставно-научни звања на 
научната област Меѓународно јавно право (50806) на Факултетот за безбедност -  
Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“- Битола навремено, во предвидениот 
рок, се пријави вонреден професор д-р Марија Миленковска. Кон пријавата кандидатот 
ги достави доказите за исполнетост на општите и посебните услови согласно 
објавениот конкурс, како и сите останати потребени документи и материјали.  
 
 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ 
 

Д-р Марија Миленковска е родена на 26.10.1980 година во Крива Паланка, 
каде завршила основно и средно образование. Во академската 1999/2000 година се 
запишува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, а дипломира на 23.06.2003 година со просечна оценка 9,05. Во 
академската 2004/2005 година се запишува на последипломски студии по Меѓународно 
право и меѓународна политика на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје. 
Испитите предвидени со студиската програма ги положила со просечна оценка 9,86, и 
во 2008 година магистрира на темата „Политиката на економска и социјална кохезија 
на ЕУ и Република Македонија“ и се стекнува сo научен степен  Магистер на правни 
науки, насока меѓународно право. На 08.03.2011 година ја одбранила нејзината 
докторска дисератација на тема „Позитивните обврски за Република Македонија од 
Европската конвенција за правата на човекот и основните слободи во однос на правото 
на живот и третманот на фетусот“ (од областа на меѓународното право) на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“ во Скопје и се здобила со научен степен Доктор на правни 
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науки. Кандидатката, исто така, положила правосуден испит при Министерството за 
правда во 2006 година. 

По докторирањето, д-р Марија Миленковска посетува различни програми со цел 
професионално и стручно усовршување, вклучително и на универзитети коишто се 
високо рангирани на Шангајската листа. Во 2015 година учествува на Венецијанска 
академија за човекови права – (тема: (Дез)интеграција преку човекови права: граѓани, 
судови, заедници) во Венеција (Лидо), Италија. Кандидатаката добива и стипендија на 
Вајзер Центарот за Европа и Евроазија (Weiser Professional Development Award) и во 
2014 година оди во истражувачка посета (студиски престој) на Универзитетот 
Мичиген, Ан Арбор, САД. Во 2013 година е учесник на летно школо (човекови права и 
транзициска правда, човекови права, истражување на факти и меѓународни 
злосторства) во Гроциус центарот за меѓународно право, Универзитет Лајден, во Хаг, 
Холандија. Во 2013 година таа ја посетува и Академија за Европско право, XXIV сесија 
на Акдемијата за европско право за човекови права на Европскиот универзитетски 
институт во Фиренца, Италија (Аcademy of European Law, XXIV Session of the Academy 
of European Law on Human Rights Law, European University Institute, Florence, Italy). Во 
2012 година учествува на Венецијанска академија за човекови права (тема: Границите 
на човековите права) на  Европски интеруниверзитетски центар за човекови права и 
демократизација, во Венеција, Италија. Кандидатката продолжува да посетува 
програми за стручно и професионално усовршување и по нејзнинот избор за вонреден 
професор. Така, во 2016 година таа го посетува курсот „Разновидноста на човековите 
права: Човекови права и безбедност“ организиран од Интеруниверзитетскиот центар во 
Дубровник (Inter University Center Dubrovnik – Course „The Diversity of Human Rights: 
Human Rights and Security“). 

Кандидатот д-р Марија Миленковска има искуство во наставно-образовната 
дејност. Во 2006 година од страна на Наставно-научниот совет на Полициската 
академија е избрана во соработничко звање помлад асистент на Катедрата за 
општествено-политички и правни науки по предметот Меѓународно јавно право, а како 
помлад асистент работи и на предметите Полиција и меѓународно хуманитарно право и 
Европско право. Во 2009 година, од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот 
за безбедност - Скопје при Универзитетот „Св.Климент Охридски“- Битола, е избрана 
за соработник (асистент) во областите Меѓународно јавно право и Европско право на 
Катедрата за општествено-политички и правни науки. По докторирањето, во 2011 
година кандидатката од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност - Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола е избрана за 
доцент во научната област Меѓународно јавно право. На 24.12.2015 година д-р Марија 
Миленковска од страна на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - 
Скопје, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола е избрана за вонреден 
професор во научната област Меѓународно јавно право.  

Покрај педагошките обврски и научно истражувачката работа, д-р Марија 
Миленковска професионално пристапува и кон другите ангажмани на Факултетот за 
безбедност - Скопје. Посебно треба да се нагласи дека кандидатот има дадено 
придонес во процесот на изработка и акредитација на нови студиски програми. 
Кандидатот бил и Секретар на Катедрата за општествено-политички и правни науки на 
Факултетот за безбедност, како и Координатор за ЕКТС на истата катедра.  

Кандидатот д-р Марија Миленковска има работно искуство и надвор од 
академската заедница. Така, во 2004 година кандидатот е ангажиран на Проектот за 
усогласување со Светската трговска организација (USAID Macedonia, Booz Allen 
Hamilton, „WTO Compliance Activity Project“ – Skopje).  
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II. НАУЧНО - ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Вонреден професор д-р Марија Миленковска, e автор на магистерски труд и 
докторска дисертација. Таа е автор/коавтор или коедитор и на 36 други научни и 
стручни трудови. Има објавено трудови во земјата и во странство. Најголем дел од нив 
се објавени во референтна научна публикација согласно Законот за високо образование 
(Службен весник бр. 82/18). Во продолжение следува краток приказ на трудовите што 
се дел од нејзиниот творечкиот опус во последните пет години пред објавување на 
огласот за избор, како и приказ на нејзината целокупна научно-истражувачка работа.  

 
Научни и стручни трудови објавени во последните пет години пред објавување на 
огласот за ибор во звање: 
1. Macedonia after the 2001 Conflict: Towards Social Cohesion and Reconciliation? Co-
author, Southeast European and Black Sea Studies Vol 16 (3) September 2016.  
(списание индиксирано во Thomson Reuters Social Sciences Citation Index).  

Трудот има за цел да придонесе во тековната дебата во литературата за 
помирување по вооружен конфликт преку презентирање на македонското искуство. Тој 
се фокусира на следниве прашања: Дали Охридскиот рамковен договор (ОРД), кој 
стави крај на вооружениот конфликт во земјата, е поддржан со процес на помирување? 
Дали државата го најде вистинскиот начин да се справи со минатото (злосторствата 
направени во текот на конфликтот)? Во првиот дел од трудот се идентификува видот 
на системот на поделба на власт воспоставен од страна на ОРД преку анализа на 
договорот во рамките на интегративната и консоцијалната теорија, а во вториот дел од 
трудот критички се анализира начинот на којшто државата се справила со минатото.  
 
2. Research Utilization in the Prison Security Policymaking Process: The Macedonian 
Experience, Conference Proceedings, International Conference, Criminal Justice and Security 
in Central and Eastern Europe, From Common Sense to Evidence-based Policy-making, 25-
27 September, Ljubljana, Slovenia, (eds.) Gorazd Meško, Branko Lobnikar, Kaja Prislan and 
Rok Hacin, University of Maribor Press, Maribor, September 2018. 
(зборникот е дел од серија насловена Criminal Justice and Security in Central and Eastern 
Europe (previously Policing in Central and Eastern Europe) индексиран во Conference 
Proceedings Citation Index. 

Во трудот се анализира односот помеѓу научното истражување и креирањето на 
политики преку презентирање на македонското искуство. Тој се фокусира на 
прашањато дали и како креаторите на политиките во државата ги користат податоците 
од истражувањата за развој и реформа на безбедносната политика во затворите. За да 
одговори на прашањата авторот прво ја анализра постоечката литература во овој дел и 
стратешките документи од оваа област. Потоа, ги анализира податоците собрани преку 
полуструктурирани интервјуа со лица кои биле вклучени во изготвувањето на правни 
акти што се однесуваат безбедноста во затворите. На крајот, авторот повикувајќи се на 
основните модели на користење на истражувањата (models of research utilization) 
развиени во литературата, сугерира како резултатите (доказите) од истражувањата во 
затворите треба да навлезат во процесот на креирање политики во оваа област.  
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3. “False Asylum Seekers” in the EU from the Balkans: The Macedonian Experience, 3rd 
International Academic Conference on Human Security, (eds.) Svetlana Stanarević, Ivica 
Đorđević and Vanja Rokvić, University of Belgrade - Faculty of Security Studies, Birograf 
COMP Zemun, 2017. 

Tрудот критички ги анализира мерките коишто беа преземени од македонските 
власти како одговор на барањето на ЕУ за намалување на бројот на неосновани барања 
за азил од државата во ЕУ. Анализата открива дека властите се фокусирале на 
прашањето како да ги спречат граѓаните да заминат, како и дека некои од воведените 
мерки не биле/не се во согласност со правото за човекови права. Властите не успеале 
да ги адресираат корените на проблемот. Затоа, трудот истражува дали пристап 
базиран врз концептот на хумана безбедност обезбедува поодржливо решение за 
проблемот отколку засилената гранична безбедност. 
 
4. Macedonians and Albanians: Trust or Security Dilemmas among the Macedonian Citizens, 
Co-author, International Scientific Conference The Great Powers Influence on the Security of 
Small States, 23 – 25 June, 2019, Ohrid, Conference Proceedings, Volume I, Skopje, 2019.  

Трудот има за цел критички да го процени процесот на помирување во 
македонското општество по конфликтот во 2001 година. Авторите  анализирајќи ги 
одговорите на младите етнички Македонци и младите етнички Албанци, како и на 
припадниците на македонските безбедносни сили учесници во конфликтот во 2001 
години (добиени со полуструктурирани интервјуа) преку призмата на постојната 
литература за помирување се обидуваат да утврдат какво е нивото на доверба и нивото 
на комуникација меѓу етничките Македонци и етничките Албанци. 
 
5. European Court of Human Rights and National Courts: The Macedonian Experience, 
International Yearbook Faculty of Security 2018/1.  

Авторот во овој труд ги анализира одлуките на Уставниот суд (донесени по 
ратификувањето на ЕКЧП до 2016 година) со цел да утврди дали Судот во нив се 
повикува на ЕКЧП и судската пракса на Европскиот суд за човекови права, дали ја 
применува Конвенцијата и како судската пракса на Судот во Стразбур е интегрирана 
во неговите одлуки. Во продолжение се обидува да објасни зошто Судот, како што 
покажува анализата, не успеа да одигра значајна улога во европеизацијата на државата.  
 
6. Constitutional Court of Macedonia and the ECHR: Defamation, Horizons, International 
Scientific Journal, Series A Social Sciences and Humanities, Year XII, Volume 22, 
November, 2018.  

Трудот ја анализира судска пратика на Европскиот суд за човекови права со цел 
да открие како Судот ја толкува одредбата „за заштита на угледот или правата на 
другите“ како оправдано и неопходно ограничување за слободата на изразување. Во 
продолжение ги анализира одлуките на Уставниот суд (конкретни спорови) во 
случаите на клевета што не вклучуваат политичар со цел да истражи дали и колку 
Уставниот суд ја толкува слободата на изразување во светло на ЕКЧП.  
 
7. Constitutional Court of the Republic of Macedonia and Freedom of Expression, 
Conference Proceedings, Volume I, International Scientific Conference, Security, Political 
and Legal Challenges of Modern World, 19-21 October, Bitola, „St. Kliment Ohridski“ 
University - Bitola with Support of Hanns Seidel Foundation, Bitola, 2018.  

Трудот има за цел да го процени влијанието на ЕКЧП врз одлуките на 
Уставниот суд во случаите на клевета каде што е инволвиран политичар, односно да 
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утврди дали Судот го толкува правото на слобода на изразување во светло на 
Конвенцијата. За таа цел трудот во првиот дел ја анализира судската практика на 
ЕСЧП во делот на клевета и слобода на изразување, а во вториот дел ги анализира 
одлуките на Уставниот суд во случаите на клевета што инволвираат политичар.  

 
8. Planning and control of security operations under Article 2 of the ECHR: Kumanovo 9/10 
May 2015, International Scientific Conference Security Concepts and Policies – New  
Generation of Risks and Threats, 4 – 5 June, 2017, Ohrid, Conference Proceedings, Volume 
III, 2017.  

Трудот прво ја анализира судската пракса на Европскиот суд за човекови права 
со цел да ја идентификува содржината на обврската на државата според член 2 од 
ЕКЧП (право на живот) да ги планира и контролира безбедносните операции на начин 
што ќе ги минимизира, во најголема можна мерка ризиците по животите на сите 
засегнати лица. Во продолжение стандардите и критериуми што треба да се задоволат 
при планирање и контрола на безбедносните операции согласно правото на живот ги 
применува на настаните што се случија во Куманово на 9/10 мај 2015 година. Трудот се 
обидува да идентификува какви чекори македонските власти беа должни да преземат 
според член 2 од ЕКЧП за време на планирањето и спроведувањето на оваа операција.  

 
9. The impact of the European Convention on Human Rights on Judicial Reforms in 
Macedonia, 1st International Scientific Conference on Law and Social Sciences 2017 
(ISCLSS’17) “Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects and 
Transfer of Experiences” Conference proceedings, May, 2018, SEEU, Tetovo.  

Во трудот се истражува влијанието на Европскиот суд за човекови права врз 
судските реформи преку анализа на македонското искуство во овој дел. Тој се 
фокусира на прашањето дали преземените општи мерки како одговор на пресудите на 
ЕСЧП во коишто е утврдена повреда на член 6 од ЕКЧП од страна на државата ги 
зајакнале капацитетот, независноста и ефикасноста на македонското судство. За да 
одговори на прашањето, трудот најпрво ги идентификува главните слабости и 
проблеми со кои се соочи земјата во однос на правото на фер судење преку анализа на 
пресудите на ЕСЧП во коишто е утврдена повреда на ова право од страна на државата. 
Второ, тој ја разгледува реакцијата на државата на овие повреди користејќи ги 
постојните документи усвоени на национално и меѓународно ниво.  

 
10. Legality of Amnesty under International Human Rights Law, Conference Proceedings 
Volume I, International Scientific Conference, Researching Security - Approaches, Concepts 
and Policies, Faculty of Security - Skopje, Ohrid, Skopje, 2015.  

Во овој труд авторот се обидува да одговори на прашањето дали државата може 
да даде амнестија за сериозни повреди на човековите права имајќи ги предвид 
нејзините обврски од меѓународното право. За таа цел тој ги анализира меѓународните 
договори и меѓународната судска практика релевантни за предметот на дискусија. Во 
продолжение авторот, истакнувајќи ја зголемена тенденција во меѓународното право 
амнестиите за тешки повреди на човековите права да се третираат како неприфатливи, 
го анализира Законот за амнестија усвоен во нашата држава во 2002 година.  

 
11. European Court of Human Rights and National Courts in the New Democracies: The 
Macedonian Experience, paper presented at ICON·S 2017 Annual Conference, Courts, 
Power, Public Law, University of Copenhagen, 5-7 July 2017, Copenhagen. Трудот е 
презентиран на меѓународна конференција.  
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12. Меѓународно јавно право (практикум), Факултет за безбедност - Скопје, Ван Гог, 
Скопје, 2019.  

Рецензираното учебно помагало (практикум) адресира теми и прашања од 
областа на меѓународното јавно право и има за цел да ги поттикне студентите да бидат 
активни субјекти во наставата. Тоа ги соочува студентите со различните пристапи на 
авторите кон исти пршања или проблеми од областа на меѓународното јавно право, ги 
запознава со некои од најзначајните меѓународни акти и им дава увид во практиката на 
меѓународните судови, преку цитати на пресуди, мислења и одлуки или презентирање 
на случаи што самите треба да ги решат.  
 
13. Имплементирање на практиката на Европскиот суд за човекови права во Република 
Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Стразбур, истражувачки извештај, 
(коавтор), Факултет за безбедност - Скопје, Скопје, 2017.  

Трудот е истражувачки извештај во којшто се презентирани податоците од 
истражувањето „Имплементирање на практиката на Европскиот суд за човекови права 
во Република Македонија: Стразбур дома или Македонија пред Стразбур“ спороведено 
од страна на истражувачки тим од Факултетот за безбедност - Скопје  во периодот од 
2013 до 2017 година.  
 
14. Монографија „40 години Факултет за безбедност – Скопје“, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“- Битола“, (коедитор), Факултет за безбедност - Скопје, Скопје, 
2017 (Уредувачки одбор Наташа Пеливанова, Цане Мојаноски, Марија Миленковска). 
 Трудот претставува монографија во којашто е презентиран историскиот развој 
на Факултетот за безбедност - Скопје, неговата поставеност денес и визијата за 
правците по кои треба да се развива во иднина.  
 

При анализа и оценка на трудовите на кандидатот објавени во последните пет 
години пред распишување на огласот за избор во звање се забележува дека најголем 
дел од нив се објавени во референтна научна публикација согласно Законот за високо 
образование (Службен весник бр. 82/18).  
 
Учество на меѓународни и национални конференции, семинари и други научни и 
стручни собири (меѓународни и национални) 

Кандидатот во текот на нејзината кариера посетила голем број на научни и 
стручни собири (меѓународни и национални). Во периодот по претходниот избор 
вонреден професор Марија Миленковска учествувала на следниве настани:   

 
1. International Conference, Security System Reforms as Precondition for Euro-Atlantic 
Integrations, Faculty of Security - Skopje, 04-05 June, Ohrid, 2018 (модерирала сесија).  
2. International Conference “Knowledge Production and International Law”, The Graduate 
Institute, Geneva Department of International Law, 7 – 8 September 2018, Geneva, 
Switzerland, 2018.   
3. NATO Parliamentary Assembly 98th Rose –Roth Seminar, Skopje, 27-29 June 2018.  
4. International Conference, ICON·S 2017 Annual Conference, Courts, Power, Public Law, 
University of Copenhagen, 5-7 July, Copenhagen, 2017(презентирала труд).  
5.1st International Scientific Conference on Law and Social Sciences 2017 (ISCLSS’17) 
“Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects and Transfer of 
Experiences”, South East European University, 30 June, 2017 Tetovo (презентирала труд).  
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6. 8th International Scientific Conference “Security Concepts and Policies – New Generation 
of Risks and Threats”, Ohrid, 4-5 June, 2017 (презентирала труд). 
7. Завршна конференција на тема “Предизвици и можности за финансирање на 
научното истражување во Република Македонија организирана во рамките на 
Националниот дијалог за јавните политики – регионална програма за поддршка на 
истражувањата (RRPP), Скопје, 16.февруари 2017. 
8. 3rd International Academic Conference on Human Security, Faculty of Security Studies, 
University of Belgrade, 4-5 November, 2016, Belgrade (презентирала труд). 
9. International Scientific Conference “Contemporary Trends in Social Control of Crime”, 
Faculty of Security – Skopje, 30-31 May, 2016, Ohrid.  
10. Интеруниверзитетски центар Дубровник, Курс „Разновидноста на човековите 
права: Човекови права и безбедност“ (Inter University Center Dubrovnik – Course “The 
Diversity of Human Rights: Human Rights and Security), 2016. 
11. Форум „Родовата перспектива и улогата на жената во реформите на безбедносниот 
систем“ во организација на UN WOMEN, Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - 
Битола и Факултетот за безбедност - Скопје, 14.12.2019 година, Скопје.  
12. Regional School Security 2017, Coping with Common Security Challenges from the 
Migrant and Refuge Crisis – Challenges for the Region and Europe, organized by Faculty of 
Security – Skopje, Konrad Adenauer Stiftung, Wilfried  Martens Centre for European 
Studies, Center for Research and Policy Making, 29 September – 1 October, 2017, Ohrid. 
13. Работилница „Криминолошко-виктимолошки истражувања: предизвици во 
Македонија и искуства од проектот „МАРГИН“, Факултет за безбедност, Скопје, 2017.  
 
Научни проекти/истражувања/  

Кандидатот д-р Марија Миленковска моментално учествува во меѓународниот 
проект „Академска мрежа за подршка на политиките на ЕУ кон Западен Балкан со 
акцент на регионална соработка базирана на помирување“ (Academic network 
supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on regional cooperation 
based on reconciliation – ANETREC) во рамки на една од програмите подржани од ЕУ 
(ERASMUS+ Jean Monnet Network). Во периодот од 2017 – 2019 година таа е главен 
истражувач и раководител на научно-истражувачкиот проект „Влијанието на 
Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија врз процесот на 
помирување во Македонија“ на Факултетот за безбедност - Скопје.  Во периодот од 
2013 до 2017 година таа била член на истражувачкиот тим формиран на Факултетот за 
безбедност што го спроведе научно-истражувачкиот проект „Имплементирање на 
практиката на Европскиот суд за човекови права во Република Македонија: Стразбур 
дома или Македонија пред Стразбур“. Во рамки на дел од истражувањата д-р Марија 
Миленковска дала свој придонес и во оспособување, подготвување и развој на помлади 
колеги на Факултетот за безбедност - Скопје.  

 
Резцензии и други активности 

Кандидатот д-р Марија Миленковска во периодот по последниот избор била 
рецензент на низа трудови, вклучително и за реномирани меѓународни списанија. 
Членува во меѓународни научни друштва. Taa, била член на организацискиот одбор на 
меѓународната научна конференција „Реформи на безбедносниот систем како 
предуслов за евро-атлантски интеграции,“ одржана во Охрид, во периодот од 04 – 05 
јуни 2018 година. Во 2015 и 2016 година била член и на уредувачкиот одбор на 
Меѓународниот годишник на Факултетот за безбедност - Скопје. 
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III. НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА И СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
 

Кандидатката д-р Марија Миленковска покажува способност за наставна 
дејност и стручно-применувачка работа.  

Taa по нејзиниот избор во наставно-научно звање вонреден професор во 
научната област меѓународно јавно право во 2015 година, изведува настава во рамките 
на првиот и вториот циклус на студии на Факултетот за безбедност - Скопје. На првиот 
циклус на студии кандидатот изведувала настава на предметните програми: 
Меѓународно јавно право, Меѓународно право за права на човекот, Меѓународно 
договорно право, Полиција и меѓународно хуманитарно право и Меѓународно 
хуманитарно право. На вториот циклус на студии кандидатот била/е член на следниве 
предметни комисии: Меѓународно право на вооружени конфликти, Мировни операции, 
постконфликтна реконструкција и градење на државата и Човекови права и 
хуманитарно право.  

Посебно треба да се нагласи дека Марија Миленковска е автор на учебно 
помагало Меѓународно јавно право (практикум), како и коавтор на учебник 
Меѓународно јавно право (таа е автор на деловите (главите) во учебникот коишто се 
однесуваат на меѓународното право за правата на човекот, меѓународното договорно 
право, дипломатското и конзуларното право и регионалните организации).  

Д-р Марија Миленковска во досегашниот нејзин професионален ангажман 
вршела и други активности во рамките на наставно-образовната дејност. Таа е член на 
Комисијата за оценка на докторска дисертација „Правно-политичката димензија на 
Оптантската сопственост или Осимските спогодби (Одлука бр. 08-299/6, 21.05.2020, 
Факултет за безбедност - Скопје). Била член на Комисија за одбрана на докторска 
дисертација „ Функционирањето на меѓународната правна соработка во рамките на 
Европската унија по дипломатски пат“ (формирана со Одлука на Наставно-научниот 
совет донесена на 03.09.2015). Исто така, во последните пет години пред објавување на 
огласот за избор во звање била ментор и/или член на комисија за одбрана на дипломска 
работа, придонесувајќи на тој начин кон научниот развој на кандидатите.  

Во периодот од 2012 до 2016 година кандидатката била член на Комисијата за 
издавачка дејност на Факултетот за безбедност - Скопје. Исто така, во последните пет 
години пред распишување на огласот за избор била член и на работната група за 
изработка на студиска програма Криминалист на Факултетот за безбедност (Одлука бр. 
08-5/114 донесена од страна на Наставно-научниот совет 03.09.2015). Во периодот по 
нејзиниот избор во вонреден професор таа продолжила да посетува семинари, курсеви, 
форуми, регионални школи и слични настани од стручен или професионален карактер 
организирани од меѓународни или домашни институции.  

Таа била член на работната група формирана на Факултетот за безбедност - 
Скопје за изработка на статутот на факултетот. Учествува во реализација на проектни 
активности во проекти финансирани од ЕУ програмите (ERASMUS+ Jean Monnet 
Network), а во 2019 и 2020 година учествувала во дел од промотивни активности на 
факултетот во средните училишта во Скопје.  Исто така, кандидатот, како експерт од 
областа, е член на Клубот на дисеминатори на Националното друштво на Црвен крст. 

Треба да се истакне дека кандидатот д-р Марија Миленковска има позитивна 
оценка од спроведените самоевалуации.  Пондерираната просечна оценка во периодот 
2017 – 2020 на првиот циклус на студии на Факултетот за безбедност - Скопје изнесува 
4,39, средна оценка 4. Пондерирана просечна оценка за 2017/2018, 2018/2019 и зимски 
семестар 2019/2020 за предметната програма Меѓународно јавно право е 4,527662, а за 
Меѓународно хуманитарно право таа изнесува 4,724955. 
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IV.ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР (ТАБЕЛА) 

 
 Анализирајќи ги резултатите од научно-истражувачката работа, наставната и 
стручно применувачка дејност на кандидатот д-р Марија Миленковска, вклучително и 
одделно во последните пет години пред објавување на огласот за избор, може да се 
констатира дека покрај општите услови за избор во звање таа ги исполнува и 
посебните услови за избор во звање пропишани 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. Согласно 
Правилникот табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор во 
звање, пополнета од рецензионата комисија, е составен дел од рефератот и е дадена во 
продолжение. Условите, согласно Правилникот се вреднувани доколку се исполнети во 
последните пет години пред објавувањето на огласот за избор (освен за условите за кои 
не се бара временска ограниченост).   
 

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).  

 

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 

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 
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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 8 

 

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

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

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 7 
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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. 

Х 

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 

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 
потребите на стопанските и нестопанските дејности 

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

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

 

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

Х 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  
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                                                         

22 

 

 

V.ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
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Врз основа на целокупната документација Рецензионата комисија заклучи дека 
кандидатот д-р Марија Миленковска во целост ги исполнува условите предвидени во 
Законот за високо образование и Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, наставни, научни, и соработнички звања 
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, за избор во наставно-научно 
звање – редовен  професор на научната област меѓународно јавно право (50806). 

Кандидатот, преку нејзиниот ангажман како асистент, доцент и вонреден 
професор на Факултетот за безбедност - Скопје, покажала способност за наставно-
образовна дејност и за изведување на други видови на високоoбразовна дејност. 
Кандидатот д-р Марија Миленковска поседува соодветно образование за областа во 
којашто е распишан огласот, добила позитивна оценка од самоевалуацијата и дала 
придонес во подготвување на наставен и научно-истражувачки подмладок. Таа 
покажала исклучителна мотивирност и посветеност за континуирано професионално и 
стручно надградување и усовршување, способност за стручно-применувачка дејност и  
забележителна научно истражувачка работа. Миленковска учествувала во меѓународни 
и национални научно-истражувачки и други проекти. Таа е коавтор на учебник, а во 
последните пет година пред објавување на огласот за избор објавила рецензиран 
практикум (учебно помагало), како и повеќе трудови во референтни научни 
публикации согласно Законот за високо образование.  

Со оглед на погоре наведеното, ни претставува чест и задоволство на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје да му го поднесеме следниов 

 
 

П Р Е Д Л О Г 
 

Кандидатката д-р Марија Миленковска да биде избрана во наставно научно звање 
РЕДОВЕН ПРОФЕСОР на научната област меѓународно јавно право (50806) на 
Факултетот за безбедност - Скопје, Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола.  
 
                                       
 
                                                                                  Рецензиона комисија  
                                                            
                                                               проф.  д-р Владимир Ортаковски, претседател, с.р. 
 
 
                                                               проф. д-р Татјана Петрушевска, член, с.р. 
 
 
                                                               проф. д-р Наташа Пеливанова, член, с.р.  
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
за оценка на докторска дисертација 

 

 Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл.Весник на 
РМ бр.82), а во врска со член 54 од Правилникот за условите, критериумите и 
правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ - Битола, на предлог на Советот на докторски студии на 
Факултетот, а по претходно добиено мислење на Советот на докторски студии на 
Универзитетот, Наставно - научниот совет на Факултетот за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, на седницата одржана на 03.07.2020 година 
со Одлука бр.02-332/7од 03.07.2020година, не именува за членови на Комисијата за 
оценка на докторската  дисертација под наслов: ,,Мотивираност и задоволство од 
работното место кај вработени во јавната администрација во Република 
Македонија“од кандидатор м-р Маја Георгиоска. 
 По проучувањето на поднесената докторска дисертација и по усогласување 
на мислењата на членовите, Комисијата до Наставно-научниот совет на Факултетот 
го поднесува следниов 
 

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

1. Општи напомени 
 

Докторската дисертација од кандидатот м-р Маја Георгиоска под наслов 
Мотивираност и задоволство од работното место кај вработени во јавната 
администрација во Република Македонијa обработува актуелна проблематика од 
областа на организациското однесување, поконкретно неговиот крунски аспект: 
менаџирањето со човечките ресурси во специфичната сфера на јавната 
админстрација, која во долгите години на транзиција во нашата држава постојано е 
во фокусот на интерес. 

Актуелноста на темата произлегува од потребата да се истражат и некои 
поспецифични персонални фактори на вработените кои укажуваат на нивните 
ставови кон работењето, а од кои во голема меразависи и успешната 
имплементација на новините кои во таа сфера се речиси постојани.  

Како предметни варијабли, мотивираноста, а особено задоволството од 
работното место, се доста проучувани во различните области на деловното 
работење, па и во сферата на јавната администрација. Сепак, во поново време, со 
појавата на некои теориски концепти во светот, но и поради некои актуелни 
трендови во Македонија, се наметна потребата од уште едно научно истражување 
во оваа област, кое ќе се зафати токму со нив. 

Значи, како своја теориска основа, дисeртацијата ги има неколкуте 
поставени дилеми од познати автори во оваа сфера, кои ги следеле трендовите на 
промени и последиците од нивната примена кај вработените во јавниот сектор. 
Притоа треба да се има во предвид дека истите процеси на менување доследно се 
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заговараат и применуваат и кај нас, особено со започнувањето на процесот на 
децентрализација во Р. Македонија, во 2005 година, кога и отпочна ерата на т.к.н. 
,,Новиот јавен менаџмент“ кој, како теориска мисла и пракса, веќе беше заживеан 
во земјите кон кои стремиме. Неговата суштина е во обидот за пресликување на 
најважните принципи на Менаџментот со целосен квалитет – ТQM, произлезен од 
праксата во приватните компании, во организациите од јавниот сектор и 
препознавање на ,,клиентот“ како замена за ,,корисникот“ на услуги. Клиентот со 
секој наш гест, секојдневно треба да биде воодушевен од нас, како негови партнери 
и соработници во градењето на заедничките јавни политики и добра, потребни и 
корисни за граѓанството, претставено преку свои организирани форми на делување 
и најмногу преку невладиниот – граѓански сектор.  

Секако, во тој контекст беше и воведувањето на повеќето новини кои се 
случија во овај сектор кај нас: праксата за оценување на вработените; потоа 
измените на правилниците за вработување, унапредување; праксата за формирање 
на граѓански совети за соработка, информативни центри за граѓаните; постојано 
стручно усовршување преку генерички обуки; рамноправна етничка застапеност, а 
со цел да се задоволи социјалната компонента од моделот на третман на човечки 
ресурси во заедниците и сл.  

Веројатноста за постоењето на добрата намера присето ова, воопшто не се 
поставува како прашање. Сепак, како да се соочивме со спомнатите дилеми за кои 
се пишува (Бруно Фреј и Рето Јеген / Frey, Bruno & Jegen, Reto: 2000;Џулијан ле 
Гранд / Le Grand, Julijan, 2003; Мајкал Пауер / Power Michael, 1999;Липски /Lipsky, 
1980; Трајкова, 2008), и кои најверојатно произлегуваат од самата природа на 
моделите и системите на организирање и раководење во двете различни области на 
делување, со различни критериуми за определување на вредноста и квалитетот во 
работата. 

Крајно, исамите резултати од пилот – истражувачкиот проект на 
кандидатката (делумно вклопени во дисертацијата), а кој предметно исто така се 
занимаваше со мотивираноста, но во контекст на рамковните вработувања во 
јавниот сектор во Р.Македонија, целосно  ја заокружува сликата и уверувањето за 
актуелноста на темата, која недвосмислено има своја практична општествено – 
економска димензија, согледлива преку непосакуваните трендови на апсентизмот.  

Значи, предметно, истражувањето во рамките на оваа докторска дисертација 
е насочено кон утврдување на реални состојби во функционирањето на меките 
делови на организаците од јавниот сектор во Р. Македонија, а во светло на 
промените. Притоа, кандидатката е свесна за мултифункционалноста на 
мотивацијата и за нејзината различна аспектираност во различните модели и 
школи, па својот интерес го насочува кон проучување на мотивацијата како модел 
на Менаџментот на човечки ресурси.  

Така, интересот е ставен врз утврдување на карактеристиките и нивоата на 
т.к.н.,,работна мотивација“ претставена преку желбата на вработениот да 
придонесе во организацијата, дополнително и повеќе да се залага, и со својот личен 
учинок да создаде корисни ефекти за организацијата. Притоа, потенцирајќи ги 
сознанијата дека ангажираноста на луѓето не произлегува само од материјалната 
добивка, туку и од потреба за придонес, од чувството за правда, од потребата за 
самоактуализација, од желбата за натпревар и постигнување на успех. Истотака, 
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кандидатката ја има во предвид вистинитоста на тврдењата дека: ,, ...кај некои 
професии, нивната посебна и специјална ангажираност може да се идентификува и 
со мисијата и целите на професијата“, кое за жал, во менаџирањето со промените 
кај нас, конкретно во јавната администрација, сѐ уште не евкалкулирано на 
задоволителен начин. 

Секако, истражувачкиот пристапне би бил целосен ако се потпира 
исклучиво врз солидната теориска анализа, која кандидатката м-р Георгиоска 
неоспорно ја спровела. Употребената содржина, извлечена од консултираната 
странска и домашна литература, во целост ги задоволува потребните основи на 
теорискиот фундамент на трудот, кој помогнал во обмислувањето и реализацијата 
на емпириското истражување спроведено со помош на оригинален 
инструментариум (претходно даден на увид кај колеги истражувачи од областа), со 
кој е извршено обемното теренско истражување кај вработени во јавната 
администрација во повеќео пштини во Р.Македонија. 

Истражувачката парадигма на дисертацијата е целосно позитивистичка и се 
потпира на објективно мерење на реалноста. Во однос на прашањето за видот на 
истражувањето, а согласно планираните и применети постапки и методи, во 
дисертацијата соодветно се комбинирани квантитативните и квалитативните 
методи (mixed methodѕ). Истражувањето е делумно оперативно (во дел цели кон 
докажување на теориските импликации во практиката и дали и како во практиката 
се оперира со теориските познати претпоставки), а во дел е и развојно (една од 
целите е да се види кои можности стојат на располагање за подобрување на 
детектираната состојба).  

Крајно, според пристапот и изградената структура, истражувањетое 
класична дескриптивна и емпирискаанализа, базирананасобирање на релевантни 
податоци кои ја отсликуваатреалноста. 

 

 

 

2. Податоци за кандидатот 

 
Кандидатот м-р Маја Георгиоска е родена на 27.07.1986 година во Охрид, 

Република Македонија. Дипломирала на Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид, на насоката Осигурување со висока просечна оценка 10,00 (десет) како 
првенец на генерација, за што е наградена со пофалница за постигнат најдобар 
успех и од страна на Факултетот и од страна на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски” - Битола. Втор циклус на студии запишала на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” - Скопје, каде во 2012 година, на Економскиот Институт, насока 
Меѓународна економија, магистрирала на тема од областа на интелектуалниот 
капитал. За време на студирањето користела стипендија за талентирани студенти 
доделена од Министерството за образование и наука на Република 
Македонија.Трет циклус на студии запишува на поранешниот Факултет за 
администрација и менаџмент на информациски системи, сега Факултет за 
информатички и комуникациски технологии, каде и е одобрена изработка на 
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докторската дисертација на тема “Мотивираност и задоволство од работно место 
кај вработени во јавната администрација во Република Македонија”.  

Во однос на нејзиното работно и професионално искуство, со задоволство 
може да се истакне, дека истото се одвива во нагорна линија. Кандидатот, во 2009 
година се вработува во Друштвото за осигурување Еуролинк АД - Скопје, 
подружница - Охрид како застапник во осигурувањето, а подоцна преминува во 
EVN Македонија АД - Скопје во оддел Сметководство - кредитори. Континуирано 
од 2010 година до денес кандидатот м-р Георгиоска е активно ангажирана во 
реализацијата на едукативниот процес на прв и втор циклус на студии на 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид како соработник по група предмети 
од областа на правните и економските науки и технологијата на храна. Од 2015 
година кандидатот работи и како Референт за јавни набавки на Факултетот за 
туризам и угостителство - Охрид, а е ангажирана и како член во комисии за јавни 
набавки на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола.  

Во текот на својот професионален и стручен развој, кандидатот се стекнал 
со богато проектно искуство. Во биографијата на кандидатот наброени се и низа 
активности во оваа сфера, и тоа како консултантски, така и активности поврзани со 
мотивирањето и задоволството од работното место, на национални и меѓународни 
проекти, од кои ги издвојуваме следниве: 

 асистент координатор за обука и техничка помош при реализацијата на 
проектот “LEIWW, Non formal training programme for selected tourism 
professions” заеднички проект на Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид и Германското Министерство за меѓународна соработка, период 
октомври - ноември 2017 година  

 технички координатор при реализација на Стратегијата за развој на 
туризмот во општина Чаир за период 2019-2024 

Во правец на потврдување на стручната и професионална компетентност на 
кандидатот зборуваат и неколкуте сертификати и тоа: 

 Сертификат “Active studying in large students groups - impossibility or 
challenge?”, октомври, 2010, Охрид, Р. Македонија 

 Сертификат “Food and Beverage Management” - LA FONDATION POUR LA 
FORMATION HOTELIERE,” Manchester Metropolitan University, јуни, 2014, 
Охрид, Р. Македонија 

 Сертификат “Culinary Arts and Service Quality” LA FONDATION POUR LA 
FORMATION HOTELIERE,” Manchester Metropolitan University, јуни, 2014, 
Охрид, Р. Македонија 

 Сертификат за учество на Balkans Summer University “Environment and 
economic development” заеднички проект на Centre international de formation 
europeenne и Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, септември, 
2018, Охрид, Р. Македонија 
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Во однос на научно - истражувачката работа покрај изготвените трудови во 
текот на едукативниот процес, кандидатот м-р Георгиоска ги објавила следните 
стручни трудови: 

1. Georgioska M. (2013)Assessment of the influence of the consumer capital on 
the development of the tourism capacities (case study of the Ohrid - Struga 
region) - The fifth international biennial congress “Contemporary trends in the 
hospitality industry”, The College of Hotel Management, Belgrade, Serbia 

2. Georgioska M., Rechkoski R. (2013)Research on satisfaction in the workplace 
and motivation of employees in the tourist facilities in the municipality of 
Ohrid - XII International Scientific Conference for Service Sector, Faculty of 
tourism and hospitality - Ohrid, Ohrid, Macedonia 

3. Rechkoski R., Georgioska M. (2013)New Legislation for Categorization of 
Hospitality Objects in Macedonia” - XII International Scientific Conference for 
Service Sector, Faculty of tourism and hospitality - Ohrid, Ohrid, Macedonia  

4. Georgioska M. (2012) The importance of human capital for tourism 
development in the Ohrid - Struga region” - International Conference “The 
challenges of science in knowledge-based economy: conditions and perspectives”, 
Skopje, Republic of Macedonia  

5. Rechosla G., Rechkoski R., Georgioska M. (2011) Transport of dangerous 
substances in the Republic of Macedonia - XI International Conference 
“Service sector in terms of changing environments”, Faculty of tourism and 
hospitality - Ohrid, Ohrid, Macedonia  

6. Rechkoski R., Georgioska M. (2011) Risk management during work 
interruptions - XI International Conference “Service sector in terms of changing 
environments”, Faculty of tourism and hospitality - Ohrid, Ohrid, Macedonia 

 
 
 

3. Приказ на докторскиот труд 
 

Докторската дисертација под наслов:Мотивираност и задоволство од 
работното место кај вработени во јавната администрација во Република 
Македонија,поднесена од кандидатот м-р Маја Георгиоскасодржи вовед,четири 
глави специфицирани по точките со потточки, заклучни согледувања со препораки, 
користена литература и прилози. Во прилозите е поместенупотребениот 
инструментариум, заедно со аналитичките листи дадени во табели, шеми, 
графикони. Истиот е презентиран на 362 страни, според интерните правила за 
техничко уредување на Факултетот. 

На почетокот на дисертацијата, по апстрактот на македонски и англиски 
јазик, даден е вовед во кој кандидаткатаја образложува проблематиката на 
истражувањето, детализирајќи ги предметните варијабли во контекст на 
посветеноста на вработените во јавниот сектор, а кон доследно остварување на 
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нејзината поставена мисија, за што кандидатката умешно ги потсетува 
испитаниците при теренскиот дел од истражувањето преку приложувањето на т.к.н. 
Изјава за прифаќање на декларацијата за заедничката мисија на вработените во 
јавниот сектор (дадена во прилог 1), по што следи кратко запознавање со 
содржинскиот опфат на посебните ,,делови и подделови“ на дисертацијата, како 
што самата ги нарекува. 

 Првата глава,насловена како:Системот на јавната администрација во 
Република Македонија,е специфицирана низ 4 точки, со 4 потточки – по две во 
делот на првата и третата, и во неа е дадена една целосна слика на јавната 
администрација кај нас, започнувајќи со историскиот развој на системот, поделен 
во два периода: од осамостојувањето до 1998 година, и периодот по 1999 година, 
кога се поставуваат темелите на јавната администрација и се случуваат 
најзначајните законски и подзаконски промени. Понатаму се анализира прашањето 
на  координацијата на работата на вработените во јавната администрација, а даден 
е детален приказ на класификацијата на работните места на вработените во јавниот 
сектор и на административните службеници. Крајно, оваа глава завршува со 
прашањата поврзани со етичката димензија на работењето, па тука се поместени и 
расправите за  етичките принципи и Кодексот за административни службеници. 

Комплетнатасликанаклучните предметни варијабли на истражувањето 
еизнесенавовторатаглаваоддисертацијата насловена како: Мотивираноста и 
задоволството од работното место како важни елементи за создавање на 
ефикасна јавна администрација.Истатае специфицирана низ три точки и пет 
потточки, следејќи го вообичаениот логички след на паралелно претствување на 
,,општото/специфичното“ појмовно и содржинско определување наваријаблите 
задоволството од работното место кај вработените во јавната администрација, а 
потоа подетално се анализираат теоретските аспекти и организационите/личните 
фактори кои го определуваат истото, како и ефектите од него. Во следната точка е 
анализирана имотивираноста за работакако основен елемент за создавање на 
ефикасна јавна администрација, и тоа преку трите клучни елементи:интензитет, 
насока и упорност. Тука се прикажани и теориите и моделите за развој на 
мотивираноста за работа, и тоа: теориите кои ги вклучуваат првичните аспекти на 
мотивираноста (Традиционален модел, Модел на човечки односи и Модел на 
човечки ресурси) и теориите кои содржат современ приод кон мотивираноста за 
работа (Теории на задоволство и Процесни теории за мотивираност за работа). За 
полесно разбирање на поимот и процесот на мотивираност направен е приказ и на 
концептите за надворешна и внатрешна мотивираност за работа, а оценето e и 
влијанието на т.к.н. афект на мотивираност за работа врз создавањето на ефикасна 
јавна администрација. Крајно, оваа глава завршува со точката во која е согледана  
важноста на економската и социјалната димензија на јавната администрација во 
Република Македонија и нејзината поврзаност со мотивираноста и задоволството 
од работното место. 

Третата глава со наслов:Воведување на систем на управување заснован на 
компетенции и перформанс менаџмент систем за управување со човечките 
ресурси во јавната администрација во Република Македонија, е од суштинско 
значење за утврдување на мотивираноста и задоволството од работното место кај 
вработените во јавната администрација. Всушност, управувањето/менаџментот со 
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изведбата (Performance managemеnt), е практичната операционализација на 
алатката за мотивирање на вработените. Истата целосно е превземена од 
размислувањата и практичните согледувања кои дале резултати во Менаџирањето 
со целосен квалитет (TQM management) и нејзината примена во пракса денес е 
речиси целосно имплементирана, иако не секаде се имаат во вид нејзините 
позитивни и негативни аспекти, за што и тука се зборува. Главата е специфицирана 
низ четири точки и 11 потточки,кои, иако одвоени, заедно ја создаваат целината на 
системот за правилно управување со човечките ресурси. Вообичаено се започнува 
со влијанието на Новиот јавен менаџмент,како современ концепт врз кој се 
развива и гради јавната администрација, па преку неговото дефинирање и 
анализата на неговите позитивни и негативните страни, се компарира со 
Tрадиционалниот модел на јавната администрација. Воследната е поставена 
рамката на општите работни компетенции потребни за работење во јавната 
администрација, а со која се овозможува потранспарентно вработување и пореално 
следење на работењето на вработените.Секако, истата е замислена по примерот на 
концептот на балансираните скор – карти, и нејзината функција е да служи како 
појдовна основа во практичното заживување и градење на системот за менаџирање 
со изведбата. Понатаму подетално е дадена постапката за селекција за вработување 
во јавната администрација во Република Македонија, која се одвива во 3 (три) фази 
и е во согласност со Законот за административни службеници и со Законот за 
вработени во јавниот сектор. Системот на плати и надоместоци на плати,како дел 
од ,,активирањето – енергетизирањето“ на вработените,е уште една од точките кои 
содржински следат и тука е направена кратка анализа на специфичностите на 
системот на плати и надоместоци на плати во овај сектор. Секако, логичкиот след 
во градењето на оваа глава нужно води до објаснување на праксата на 
,,оценка/проценка“ на работењето и индивидуалниот придонес на секој од 
вработените, и тоа преку утврдување на индивидуалното годишно планирање и се 
што во него е содржано: поставување работни цели и задачи; утврдување на 
индивидуалниот план за стручно усовршување; постапката за формативна и 
сумативна проценка на ефектот од работењето. Следи и приказот – неговата 
назнака, на системот за управување со слабата и незадоволителна изведба 
(перформанс), кој има за цел да ги идентификува и отстрани слабите и 
неприфатливи перформанси кај вработените. Следно, прикажани се и рамковните 
вработувања во јавната администрација како основни инструменти за забрзување 
на процесот на стабилизација, за изградба на доверба во институциите и за 
приближување на Република Македонија кон Европската Унија - нивното 
функционирање во рамките на законските решенија, како и принципот на 
соодветна и правична застапеност согласно Амандманот VI од Уставот на 
Република Македонија. Последната точка на оваа глава е посветена на 
децентрализацијата, при што се дефинира и анализира поимот и видовите на 
децентрализација, законските основи и динамиката на самиот процес на 
децентрализација во јавната администрација во Република Македонија, областите 
во кои се спроведува процесот, како и кои се ефектите од процесот врз работењето 
на јавната администрација.  

Последната глава е всушност самата Емпириска анализа на мотивираноста 
и задоволството од работното место кај вработените во јавната 
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администрација во Република Македонија. Истата, е поделена на пет точкии во неа 
е дадено сѐ што вообичаено содржи секој научно истражувачки труд кој базира на 
бехејвиористичката, социо – психолошка рамка на научно истражување. 
Имено,разработени се предметното и проблемското определување на 
истражувањето, хипотезите, методолошките аспекти и инструментариумот на 
самото истражување. Односно, дадени се појавата, проблемот и предметот на 
истражувањето, дефинирани се целите, очекуваните резултати, разработена е 
хипотетската рамка - која покрај главната хипотеза, содржи и пет посебни хипотези 
со јасно определени зависни и независни варијабли и нивните индикатори. 
Генералната хипотеза е афирмативно поставена и во неа a priori се специфицирани 
мотиваторите кои го прават задоволството кај вработените, па се претпоставува 
дека: и во услови на интензивни општествени промени во системот на јавна 
администрација во Република Македонија, кај вработените без исклучок постои 
високо ниво на мотивираност за работа. Истите тие вработени со висок степен 
ги прифаќаат најавените и воведени промени и тоа не го намалува задоволството 
од работното место кај нив. Покрај тоа, постоењето на можноста да се 
учествува во создавање на системот на управување заснован на компетенции и 
перформанс менаџмент системот во јавната администрација во Република 
Македонија, претставува дополнителен мотивирачки фактор кој ја одржува 
мотивираноста и задоволството од работното место на високо ниво.Дадени се и 
методите и техниките на истражувањето, соодветно на нив прикажани се и 
користените инструменти (оригинален анкетен прашалник; тест МИ1, користен во 
други истражувања во државата). Примерокот на истражувањето е навистина голем 
и изнесува 660 испитаници,вработени во јавната администрација во Република 
Македонија во 15 (петнаесет) општини и тоа Битола, Велес, Гостивар, Кавадарци, 
Кичево, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Охрид, Прилеп, 
Струга, Струмица, Тетово и Штип. Истите се избрани да задоволат повеќе 
критериуми во однос на: пол, националност, возраст, образование, работно 
место. Истотака, при определувањето на примерокот е водено сметка за неговата 
репрезентативност, со што е јасно дека валидноста на добиените резултати потоа е 
сосема податна за изведување на соодветни генерализации.  

Делот на Анализа на резултатите од истражувањето практично го 
операционализира самото истражување, и тоа низ квантитативната и 
квалитативната анализа на добиените резултати, тестирања и докажувања на 
поставените хипотези. Секако, тука детално се прикажани сировите податоци и 
резултатите по добиените пресметки во делот на параметриски и непараметриски 
процени (соодветни корелации; Хи - квадрат тест и сл.), а за кои е користена 
соодветна статистичка програма за работа.  

Накрајотсеизнесени Заклучни согледувања и препораки, каде се дава една 
заокружена слика на сработеното. Клучните поенти кои тука се потенцираат 
воглавно се однесуваат на утврдените општи состојби согледани со истражувањето, 
а за кои се дадени препоставките кои се можната причина, но и решение за 
целосното спроведување и заживување на процесот. Така, овде се зборува за: 
промените во тој сектор пресликани во резултатите од истражувањето, 
прилагодувањето, општествено-социјалните аспекти на работењето – 
конкретизирани во дел и преку рамковните вработувања, потоа се дава краток 
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осврт на еден од клучните концепти за кои се ,,закачи“ истражувањето, а тоа е 
,,афектот на мотивираноста“, за на крај истражувачот м-р Горгиоска да го изнесе и 
своето можеби претерано, но секако оптимистичко верување, дека: 
,,дисертацијата како целина дава насоки за зголемување на емоционалната 
интелигенција, креативноста кај самите вработени, на можноста за создавање 
идеи и давање повеќе креативни решенија за решавање на настанатите проблеми, 
затоа што секој вработен во јавната администрација кој што се труди, што 
работи, што е креативен, инвентивен и творечки треба да биде пофален за 
своите дела, соодветно награден и на останатите да им се каже дека тие дела се 
вредни“. Секако, оградата е ставена имајќи ја во вид предсѐ самата мотивираност и 
на одговорните лица во тој сектор, а уште повеќе самите вработени, да се во чекор 
со науката и да ги консултираат и останатите стручни дела, научни статии итн. 
Контекстот и општата потреба и прагма на професионалците и оние кои водат да се 
консултира науката, за жал барем до сега и не задоволува. Оттука, високата 
мотивираност за работа и промена, која е утврдена во дисертацијата, секако сама 
по себе никако нема да биде доволна за да се испорачаат ефективните промени, а за 
што всушност ни зборува реалноста во Репубика Македонија. 

Во  истражувањето кандидатот користи современа стручна литератураод 
странски и домашни автори, што ја покажува информираноста за темите и следење 
на научните достигања, а која е наведена на крајот на дисертацијата,Истата е 
класифицирана соодветно во библиографија, закони и подзаконски акти, програми, 
стратегии, извештаи и интернет литература. Во Прилози на дисертацијата дадени се 
инструментите со кои е спроведено емпириското истражување, како и листата на 
табели, графикони и шеми кои се содржани во самата докторска дисертација.  
 

 

 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
 

Членовите на Комисијата ја проучија поднесената докторска дисертација од 
кандидатот м-р Маја Георгиоска под наслов: Мотивираност и задоволство од 
работното место кај вработени во јавната администрација во Република 
Македонија, и сметаат дека таа претставува содржаен труд кој, адекватно на 
целите, го прикажува клучниот аспект на работењето, „мотивираноста и 
задоволството“ општо во секоја дејност, но и посебно, во предметната област на 
истражувањето – јавната администрација.  

Овие два феноменa својата актуелност ја добиваат непосредно од 
секојдневното работење, но уште повеќе во периоди на промени кога се 
најпотребни и нужни. Свесна за тоа, во сопствениот професионален и 
истражувачки третман, м-р Георгиоска, истите ги има како нераскинлива нишка од 
взаемни процеси, целосно објаснувајќи ги во нивната теориска и практична 
димензија, и никако не бегајќи ниту од најосетливите прашања во оваа сфера 
(влијанието на рамковните вработувања во јавната администрација врз 
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мотивираноста), а кои поради својата осетливост доскоро и се држеа настрана од 
истражувачите. 

Во дисертацијатасе акцептираните и клучните ,,алатки за мотивирање“ со 
кои се користи менаџментот на човечки ресурси во Новиот јавен менаџмент. 
Истите се целосно определении операционализирани и можат да користат како 
соодветен прирачник во делот на: Управувањето со изведбата; Градењето на 
соодветни системите за награди и плати; Систематизираниот приказ на 
работникомпетенции; Постапките при процесите на формативно и сумативно 
проценка на перформансите итн. 

 Преку обемната теориска анализа на материјалните податоци, формалните 
документи и донесени законски акти, на задоволителен начин се дефинирани 
клучните прашања поврзани со предметната рамка на истражувањето. Истата таа 
содржајност и обемност која се забележува во тој компилациски методолошки 
пристап- во теорискиот дел, со повторува и кога е во прашање емпириска анализа. 
Самиот влез во сите институции и обезбедувањето на импозантната бројка на 
испитаници, анкетирани и тестирани за осетливи прашања од нивната лична сфера, 
говорат за посветеноста, професионалноста и напорот.Секако, таквата заложба во 
прв ред произлегува од саматаакадемска профилираност на кандидатката, но и од 
нејзината свесност за супериорноста на податоците собирани на теренот. Се работи 
за една општествена сфера, која како истражувачка област е секогаш актуелна и 
податлива, но во која обично е тежок влезот на истражувачите однадвор, па затоа 
добиените изворни податоци можат да се вбројат во една драгоцена истражувачка 
граѓа која би можела да користи и во други истражувања. 

Значи, со овај обемен емпириски третман на организациските, а пред се на 
персоналните капацитети на вработените во јавната администрација, директно се 
допираат и дел од суштинските прашања кои постојано се издигнати на ниво на 
практична цел на секоја владеачка структура: Како до мала, флексибилна, 
деполитизирана, ефикасна администрација?. Секако, одговорот на тоа во дел е 
понуден и во дисертацијата - особено во неговата теориска основа, но се чини 
истиот најповеќе произлегува од самите заклучоци по емпирискатаанализа кои 
потврдуваат декагенерално, проблемот и не е во недоволната мотивираност, туку 
многу често во затекнатоста на вработените од недоволната професионалност и 
компетентност на водството, кое сигурно уште некое време ќе биде ,,назначено, 
партиско, натурено, несоодветно“. 

Според законските прописи, трудот е внесен во базата  на  податоци  на  
Министерството за образование и наука, plagijati.mon.gov.mk и врз основа на 
добиениот Извештај, а и врз основа на нашите сознанија, трудот не претставува 
плагијат. 

Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, во 
постапката за стекнување на докторат на науки. 
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................................................................................ 

 

 
 Имајќи го во предвид изнесеното, Комисијата е едногласна во заклучокот 
дека кандидатот м-р Маја Георгиоска, во поднесениот докторски труд успешно 
одговори на целите и на прашањата што беа поставени при дефинирањето на 
предметот на истражувањето. Појдовните тези во дисертацијата кандидатката 
успешно ги обработила, а во делот на истражувањето и анализата на добиените 
резултати добро ги дефинирала истражувачките прашања. Добро ги поставила 
главната и посебните хипотези, и направила детална статистичка анализа 
користејќи повеќе приоди кон верификација на хипотезите. Исто така, може да се 
нагласи дека низ целиот труд протекува еден солиден, високоизграден, наративен 
стил на изразување, што секако претставува потврда и резултат на сестраната 
едуцираност и посветеност на кандидатката во изработката на дисертацијата. 

 

 

 

 Имајќи го предвид Извештајот во целост, Комисијата за оценка на 
докторската  дисертација од м-р Маја Георгиоска соособена чест и задоволство,на 
Наставно-научниот  совет  на Факултетот  за  информатички  и комуникациски 
технологии–Битола му 

 

 

 

 
П Р Е Д Л А Г А 

 

1. Да го прифати Извештајот за оценка на докторската дисертација со наслов 
„Мотивираност и 
задоволствоодработнотоместокајвработенивојавнатаадминистрацијавоР
епубликаМакедонија“ одкандидатот м-р Маја Георгиоска; 

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки; 

3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 

4. Да  се  одреди  времето  и  местото  на  јавната  одбрана  на  докторската 
дисертација. 
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Во Битола, 
Јули 2020година 
 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНКА НА  
ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

 
 

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

 
 

2. Ред.проф. д-р Моника Марковска, член, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

 
3. Ред.проф д-р Ристо Речкоски, член, с.р. 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола 
 
 
4. Ред.проф. д-р Виолета Маневска, член, с.р. 
Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

 
5. Вонр.проф. д-р Мимоза Богданоска Јовановска, член, с.р. 

Факултет за информатички и комуникациски технологии  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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РЕФЕРАТ  

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
ВО НАУЧНАТА ОБЛАСТ 50504 МЕТОДИКА НА ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ 

–БИТОЛА ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА 
 

 
Во согласност со Законот за високо образование, 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 со 
Одлуката бр. 02-149/3 од 24.06.2020 год, донесена од Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
формирана е Рецензиона комисија за избор на еден наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научната област 50504 Методика, во следниов состав:  

 
1. Проф. д-р Маја Рауник Кирков, Педагошки факултет – Скопје, Универзитет 

„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  
2. Проф. д-р Никола Смилков, Факултет за образовни науки – Штип, 

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
3. Проф. д-р Татјана Атанасоска, Педагошки факултет – Битола, Универзитет 

„Св.Климент Охридски“– Битола 
 

Врз основа на конкурсот за избор на наставник во сите наставно-научни 
звања во наставно-научната област Методика 50504 на Педагошкиот факултет – 
Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, објавен во весникот „Вечер“ 
на 04.06.2020 година и весникот „Lajm“ на 09.06.2020 година, се пријавија следните 
кандидати: 

1. Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, вонреден професор на 
Педагошкиот факултет – Битола  

2. Д-р Виолета Китановска 

Врз основа на оддел 2 Критериуми и услови за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, наставни и соработнички звања од Законот за високото образование 
член 164 – Критериуми за избор во звања, член 165 – Видови услови за избор во звања и 
член 166 – Општи услови за избор во наставно-научни звања од Законот за високото 
образование и врз основа на член 8, член 14, член 15, член 16, член 17, член 32, член 58 
од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, 
наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола, кандидатката под реден број 2 д-р Виолета Китановска не 
ги исполнува општите и законски услови за избор во наставно-научно звање предвидени 
со Законот за високото образование и Правилникот за посебните услови и постапката за 
избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

Образложение 
Кандидатката под реден број 2 д-р Виолета Китановска нема објавено 

доволен број на научни труда во референтна научна публикација согласно со Законот 
за високото образование во последните пет години пред објавувањето на огласот за 
избор.  
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Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование, како 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 
пристигнатите материјали, рецензионата комисија го поднесува следниов: 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ ВОНР. ПРОФ. Д-Р  
БИЉАНА ЦВЕТКОВА ДИМОВ 

 
Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов е родена на 10.09.1978 година во 

Битола, Р. Македонија.  Своето академско образование го започнува во 1997 година со 
запишување на додипломските студии на Факултетот за учители и воспитувачи – 
Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Во 2001 година 
дипломира на насоката Учители со просек 8,23 и се стекнува со звањето Дипломиран 
учител. Последипломските студии ги започнува во академската 2002/2003 година на 
Педагошки факултет – Битола на насоката Педагогија во областа на методиките. 
Студиите ги завршува со просек 9,9 и во 2006 по одбраната на магистерскиот труд со 
наслов: „Естетско проценување на ликовно-уметнички дела во одделенската 
настава“ се стекнува со звањето магистер по педагогија во областа на методиките. 
Докторира во 2010 година по одбраната на докторската дисертација со наслов: 
„Развивање на ликовно-естетска апрецијација во првите два образовни циклуси од 
деветгодишното основно образование“ на Педагошкиот факултет – Битола при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и се стекнува со звањето доктор по 
педагогија во областа на методиките. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ 
ПОДМЛАДОК ЗА КАНДИДАТОТ ВОНР. ПРОФ. Д-Р  БИЉАНА ЦВЕТКОВА 
ДИМОВ 

 
Кандидатката д-р Биљана Цветкова Димов од 2004 до 2006 година е 

ангажирана како демонстратор на Педагошкиот Факултет – Битола при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, по предметите: Основи на ликовно воспитание со 
методика и Основи на ликовна култура со методика. Во 2007 година е избрана за 
асистент по предметите: Основи на ликовно воспитание со методика и Основи на 
ликовна култура со методика на Педагошкиот Факултет – Битола при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола. Како асистент ги изведува вежбите по наведените 
предмети за насоката учители и воспитувачи. Активно учествува во научно-стручната 
работа, хоспитациите, практичната настава, консултации при изработка на 
семинарските работи, како и во организирањето и реализацијата на педагошката 
практика. Во 2009 година е избрана за асистент по предметите: Основи на ликовно 
образование, Методика на ликовно образование, Основи на ликовно воспитание и 
Методика на воспитно-образовна работа по ликовно воспитание.  

Во 2010 година со одлука бр.02-889/7.2 од 20.12.2010 година, д-р Биљана 
Цветкова Димов е избрана во наставно-научно звање доцент по предмети од областа на 
методиките, реализира наставно-научна работа на прв циклус на студии на следните 
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предмети: Основи на ликовно образование, Методика на ликовно образование, Основи 
на ликовно воспитание, Методика на воспитно образовна работа по ликовно 
воспитание, Кукларство и сценско изведување, на втор циклус на студии на 
предметите: Методика на ликовно естетска апрецијација, Проценување и анализа на 
детски ликовни творби во ликовното воспитание и образование и трет циклус на 
студии на предметите: Мултимедијален пристап во наставата, Методичко моделирање. 
Од 2014 година во рамките на педагошката доквалификација реализира предавања и 
вежби за предметите: Методика, Методика на воспитно - образовна работа. 

Во 2015 година со одлука број 02-293/3 од 16.06.2015 година, доцент д-р 
Биљана Цветкова Димов е избрана во наставно-научно звање вонреден професор. Од 
нејзиниот избор во вонреден професор Цветкова Димов реализира наставно-научна 
работа на прв, втор и трет циклус студии на насокитe: Воспитувач, Наставник за 
одделенска настава, Социјална и рехабилитациска педагогија, Македонски јазик и 
книжевност, Англиски јазик и книжевност, Преведување.  Цветкова Димов реализира 
настава и вежби за следните предмети на прв циклус студии: Основи на ликовно 
образование, Основи на ликовно воспитание, Методика на ликовно образование, 
Методика на ВОР по ликовно воспитание, Кукларство со сценско изведување, 
Педагошка практика, Методика на социјално педагошка работа, Инклузивно 
образование, Креативно ликовно изразување, Примена на ликовни активности во 
социјално-педагошката работа, Педагошка практика. Реализира настава и вежби за 
следните предмети на втор циклус студии: Проценување и анализа на детски ликовни 
творби, Методика на ликовно-естетска апрецијација. На трет циклус студии ги 
реализира предметите: Современи тенденции во учењето и поучувањето, Методичко 
моделирање, Мултимедијален пристап во наставата. Реализира настава и вежби за 
предмети на педагошка доквалификација: Методика, Методика на воспитна работа. 

Во текот на нејзиното работно искуство вонр. проф. д-р Биљана Цветкова 
Димов била член во комисија за изработка на елаборатите за прв, втор и трет циклус 
студии на студиски програми за: Воспитувач, Наставник за одделенска настава и 
Социјален и рехабилитациски педагог.  

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов била ментор и член во комисии за 
изработка и одбрана на дипломски трудови, како и член на комисии за подобност, 
оценка и одбрана на магистерски и докторски трудови.  

Цветкова Димов е акредитиран ментор на втор и трет циклус на студии за 
Образовни науки и Образование на надарени и талентирани (одлука бр.12-15/5 од 
27.01.2016 Одбор за Акредитација и Евалуација на Високото образование, одлука бр. 
17-1-9/4 од 27.12.2016 Одбор за Акредитација и Евалуација на Високото образование, 
одлука бр. 08-150/4 Универзитет „Св. Климент Охридски“– Битола, одлука бр. 01-62/2 
од 08.02.2017 Педагошки факултет – Битола, одлука бр. 1409-172/6 од 19.06.2018 
Одбор за Акредитација и Евалуација на Високото образование, одлука бр.08-1016/5 од 
27.06.2018 година Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, одлука бр. 01-317/5 
од 28.06.2018 година Педагошки факултет – Битола).  

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов е член на комисија за 
самоевалуација на Педагошки факултет – Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ – Битола со одлука број 02-52/4 од 02.02.2015, и одлука број 02-226/4 од 
23.05.2019. 

Потврда за успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност 
претставува и позитивната оценка од самоевалуацијата во последните пет години и 
пред тоа. 

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов активно учествува во 
професионалниот и стручниот развој на воспитниот, наставниот и стручниот кадар од 
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раниот детски развој, основното и средното образование. Се јавува во улога како 
обучувач, креатор на материјали за обучување, координатор и реализатор на 
работилници и проектни активности и тоа:    

Координатор на активностите на студентите на Педагошкиот факултет Битола 
во академската 2007/2008 година во рамките на реализацијата на проектот: Мојот 
Идентитет, Музејски и етнолошки едукативни работилници,  во организација на  НВО 
Веритас, Национална установа Завод и Музеј Битола и Амбасадата на САД во Р. 
Македонија; 

Обучувач во три обуки на наставници 20.10.2009 до 31.06.2010,  во Проектот 
за модернизација на образованието Р. Македонија, Министерство за образование; 

Примена на современи стратегии и техники на поучување во основните 
училишта,  

2.Техники за следење, вреднување и оценување на развојот на знаењата и 
способностите  на учениците,  

3.Апликација на Блумовата таксономија во процесот на оценување на 
знаењата и способностите на учениците)  

Проект Изготвување на национална програма за професионален развој за Ран 
детски развој, член на тимовите кои ги изготвија модулите за професионален развој за 
ран детски развој, 2011-2014 во организација на УНИЦЕФ. Биљана Цветкова Димов е 
еден од групата автори 2014, за следните МОДУЛИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
НА ВОСПИТЕН КАДАР: 1. ДЕТСКИ РАЗВОЈ, 2. СТАНДАРДИ ЗА РАНО УЧЕЊЕ И 
РАЗВОЈ КАЈ ДЕЦА ОД 0-6 ГОДИНИ, 3.ПРОЦЕНКА НА РАЗВОЈНИТЕ 
ПОСТИГАЊА КАЈ ДЕЦАТА, 4. СТРАТЕГИИ ЗА УЧЕЊЕ И ПОДУЧУВАЊЕ НА 
МАЛИТЕ ДЕЦА, 5. СТИМУЛАТИВНА СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ, 6. ГРАДЕЊЕ НА 
ПАРТНЕТСТВО СО РОДИТЕЛИТЕ И СЕМЕЈСТВОТО, Модулите за професионален 
развој на воспитен кадар се подготвени со стручна и финансиска поддршка од 
Канцеларијата на УНИЦЕФ Стручна рецензија на Модулите изготви Sharon Lynn 
Kagan, Ed.D. ; 

Консултатнт за Финалниот Евалуционен Извештај на УНИЦЕФ Евалуација на 
Програмата за Ран Детски Развој во Р. Македонија, УНИЦЕФ Образование за промени 
2015; 

Обучувач на наставници: Оценување на знаењата и способностите на 
учениците со примена на Блумова таксономија, Едукативен центар Алгоритам центар 
Скопје, 2014,2015; 

Во периодот од 20-24 април 2015 година реализира Студиски престој во 
Кастамону, Р.Турција (Универзитет Кастамону Педагошки факултет) во рамките на 
програмата Ерасмус + мобилност на академски кадар и реализира серија на предавања 
за Предучилишно воспитание и образование со содржина на наставната програма: 
Стандарди за рано учење и развој, Креирање на стимулативна средина за учење и 
развој, Анти-пристрасно рано учење и почување, Градење на партнерство, Зајакнување 
на родителската вклученост во раното учење и развој;  

Координатор на настанот „За една детска насмевка“ во организација на 
Педагошкиот факултет – Битола и Центарот за литература култура, уметност, 
ораторство и јазик одржан на 25.12.2017 година, 

Реализатор и координатор на ликовна работилница под мотото „Сакаме да 
твориме, да играме, да се забавуваме и да соработуваме“ на 20.12.2018 и 23.12.2019 во 
соработка со Основните училишта и предучилишните установи во Битола; 

Координатор на активностите за обука на студенти насловени Потрага по 
заедничка основа 2018, 2019 година на Педагошкиот факултет – Битола; 
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Обучувач на воспитен, наставен и стручен кадар и креатор на материјали од 
2018-денес за обуките со наслов: Инклузија во  образованието, Примена на стратегии 
за работа со деца во инклузивното образование, Проблемско учење, Игри во 
предучилишното воспитание и образование,  Индивидуализација на наставата,  
Апликација на Монтесори методата во современата училница,  Постапки и 
инструменти на поучувањето и учењето, Педагошка комуникација, во организација на 
Здружението за професионална едукација, професионален развој и демократија 
КОНТИНУУМ – Битола и во рамките на проектот за поддршка на професионалното 
учење и професионалниот развој на наставниците и стручните соработници во 
воспитно-образовните институции во Република Македонија одобрен од страна на 
Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија. 
 

3. РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 
КАНДИДАТОТ ВОНР. ПРОФ. Д-Р  БИЉАНА ЦВЕТКОВА ДИМОВ 

 
Кандидатката вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов е учесник на бројни 

меѓународни, интернационални, национални конференции, симпозиуми, конгреси, 
работилници, обуки, собири. Автор е на стручни и професионални статии во домашни 
и странски публикации во кои се објавени студии кои опфаќаат дизајнирање и 
имплементација на студии и резултати од спроведување на евалуации, анализи, 
квалитивни и квантитативни истражувања од областа на Методиката, Педагогијата, 
Ликовното воспитание и образование, Уметничко и естетско воспитание и 
образование, образование во Раниот детски развој, Инклузивно образование. Таа има 
објавено трудови кои се индексирани во ЕBSCO, Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science.  

Нејзините трудови се цитирани од страна на автори кои ги имаат објавено 
нивните трудови во референти научни публикации, во најмалку 24 референтни научни 
публикации според евиденцијата на цитираноста на Google Scholar, од кои 23 во 
последните 5 години, 19 пати според евиденцијата на Research Gate, што укажува на 
нејзиното позитивно влијание и придонес за развојот на научната мисла во глобални 
рамки. Нејзините трудови и податоци за цитираноста можат да се најдат на следните 
интернет извори и бази на податоци: 

http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/users/home 
https://www.researchgate.net/profile/Biljana_Cvetkova_Dimov 
https://scholar.google.com/citations?user=BU5y1rwAAAAJ&hl=en 
https://publons.com/researcher/3686246/biljana-cvetkova-dimov/ 
http://eujournal.org/index.php/esj/search 
http://independent.academia.edu/BiljanaCvetkovaDimov 
https://www.sciencedirect.com/search?authors=biljana%20cvetkova 
https://cyberleninka.org/article/n/1081078 
https://core.ac.uk/download/pdf/149219966.pdf 
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1820-3396/2015/1820-

33961506307C.pdf 
https://www.semanticscholar.org/paper/PERCEPTION-OF-VISUAL-ART-

ELEMENT-LINE-ON-FINE-ART-I-
Dimov/bfe6cc64f4fe0d686875d9dd9aafdd9b135346cb 

https://www.semanticscholar.org/paper/Importance-of-Investment-in-
Research's-of-Students-Dimov-
Atanasoska/9172808d21ba0e2dc5eeaf71b2ff1e25ca6fa76f 

https://europub.co.uk/journals/22453 
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http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/11/program-za-
web_FINAL-1.pdf 

https://cyberleninka.org/article/n/408654 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814008854 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028451 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814008805 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810005112 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810004659 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042809004297 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815028426 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814008854 
https://core.ac.uk/download/pdf/82194748.pdf 
https://educationdocbox.com/Homework_and_Study_Tips/84895801-

Education-and-research-across-time-and-space.html 
http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479  
http://id-ohs.eu/index.php/misearch/results и други. 
 

Кандидатката вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов е рецезент на трудови 
во: меѓународното списание Учител во издаваштво на Педагошки факултет –Битола, 
во списанието Годишњак на Педагошкиот факултет во Врање, Р. Србија, во Прилози – 
Списание за научни и стручни трудови бр.24/25, Македонско научно Друштво – 
Битола, рецензент е во Зборникот од Третата Интернационална конференција 
Образование меѓу границите 2016.  Член на организационен одбор и модератор на 4-та 
Интернационална конференција „Образование помеѓу границите“ Образованието во 21 
от век: Предизвици и перспективи / 4th International Conference „Education Across 
Borders“ Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, во организација на 
Педагошкиот факултет од Битола, Педагошкиот факултет од Лерин и Педагошко-
филолошкиот факултет од Корча која се одржа на Педагошкиот факултет –Лерин на 
19-20 октомври 2019 (http://www.educbrconf.uowm.gr/conference/conference-chair-
committee/ и http://www.educbrconf.uowm.gr/wp-content/uploads/2018/10/4th-
EDUcbr_PROGRAMME-2018_20181017.pdf, 
https://www.slideshare.net/edu4adults/conference-programme-education-across-borders). 

Цветкова Димов била претседател на организационен одбор и модератор на 
Трета Интернационална конференција, Образование меѓу границите, Образованието и 
истражувањето низ времето и просторот, Педагошки факултет – Битола, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола / The Third International Conference „Education across 
Borders“ Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. 
Clement of Ohrid), 6-7 October, 2016 University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of 
Education – Bitola, https://core.ac.uk/download/pdf/149219966.pdf. 
 

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ НАУЧНИ И СТРУЧНИ ТРУДОВИ ОД ИЗБОРОТ 
ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР ДО ДЕНЕС: 

 
1. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T. Iliev, D.  Andonovska-Trajkovska, D. 

Seweryn-Kuzmanovska, M.  (2015) Importance of Investment in Research’s of Students and 
Teachers Epistemological and Pedagogical Beliefs, Procedia Social and Behavioral Sciences 
Journal ISSN: 1877-0428 Published by Elsevier and at the same time index on the Thomson 
Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Science Direct and Scopus, 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.582, p.1299-1303. Во овој труд кој е објавен во 
меѓународна научна публикација индексирана во повеќе научни бази се расветлува 
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важноста од вложувањето во истражувањето на епистемолошките и педагошките 
верувања на студентите. 

2. Atanasoska, T. Cvetkova Dimov, B. Iliev, D. Andonovska-Trajkovska, D. 
Seweryn-Kuzmanovska, M. (2015) Inclusive Practice in R. Macedonia at the Beginning of 
Efforts, Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, ISSN: 1877-0428 Published by 
Elsevier and at the same time index on the Thomson Reuters Conference Proceedings 
Citation Index (Web of Science) Science Direct and Scopus. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.582, p.1328-1331. Во овој труд кој е објавен во 
меѓународна научна публикација индексирана во повеќе научни бази се истакнуваат 
позитивните практики во Република Македонија во поглед на инклузивното 
образование. 

3. Atanasoska, T. Cvetkova Dimov, B. Gjorgjeva, A. (2016) The importance of the 
career counseling process. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], p. pp. 376-379, june 2016. 
ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1479 . 
Трудот ја истакнува потребата и важноста од процесот на советување во кариерата 
како редовна едукативна практика во согласност со тенденциите на воспитно-
образовниот процес учењето и работењето да бидат комбинирани со анализата, 
можностите и вештините на личноста. 

4. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T.  (2016) Utilization of gained expirience 
during training for Inclusive education, Contributions-Journal of Scientific and Vocational 
Paper, XII, No.21/22, Special Edition, ISSN 0420-0950, Bitola: Macedonian Science 
Society-Bitola, p.84-88. Во рамките на напорите на македонската образовна политика во 
за концептуализирање на македонското образование според инклузивните практики, 
трудот е посветен на истакнување на неопходните чекори за инвертирање на теоријата 
во практиката. Овој труд е преглед на понудата информации и практични упатства за 
едукативните работници за она што можат да го користат во образовниот процес за 
инклузивното образование, а се темели на искуствата од страна на обучени 
национални координатори за инклузивно образование организирани и координирани 
од УНИЦЕф.   

5. Atanasoska, T. Andonovska-Trajkovska, D. Cvetkova-Dimov, B. (2016) Use Of 
The Internet – Support For Teaching And Learning In The Primary Education In Macedonia, 
Journal Conference DisCo 2016: “Towards Open Education and Information Society” Jan 
Beseda (ed), Centre for Higher Educational Studies, Creative Commons CC-BY-SA-
3.0.ISBN-978-80-86302-62-1,p.147-156, Prague, indexed in Thomson Reuters Web of 
Science database. Трудот е објавен во меѓународна научна публикација која е 
индексирана во Thomson Reuters Web of Science и во него се презентирани резултатите 
од истражувањето во поглед на примената на интернетот во наставата. 

6. Cvetkova Dimov, B. Malevska, N. (2017) Visual Art Education In The 
Curriculums Of Primary Education In The Republic Of Macedonia And The Republic Of 
Albania, Conference proceedings of Third International Conference “Education across 
Borders” Education and Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. 
Clement of Ohrid), 6-7 October 2016 Bitola, University "St. Kliment Ohridski" in Bitola, 
Faculty of Еducation-Bitola,p. 1019-1027, CIP - Каталогизација во публикација 
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје 
37.091.3(062) 821.163.1.09 Св.Климент Охридски(062) 271.2-36Св.Климент Охридски 
(062) 2017 (URL): http://www.pfbt.uklo.edu.mk/eab.,  ISBN 978-9989-100-50-5, 
COBISS.MK-ID 103722250. Трудот ги анализира и споредува курикулумите по 
Ликовно воспитание и образование од I до III одделение во Република Северна 
Македонија и Република Албанија и се истакнуваат сличностите и разликите на 
истите.  
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7. Cvetkova Dimov, B. (2017) Creativity in Visual Art Education, Contributions-
Journal of Scientific and Vocational Paper, XIII, No.23/24, Special Edition, ISSN 0420-
0950, Bitola: Macedonian Science Society-Bitola, p.69-76. Во трудот се презентирани 
резултати од испитувани ставови и мислења на наставниот кадар од I до IX одделение 
од Основното образование, за разбирањето на концептот креативност во Ликовното 
воспитание и образование.  

8. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T. (2018) Problem Solving Teaching and 
Learning-Challenge for Critical and Creative Thinking, Conference proceedings of 13 
International Balkan Education and Science Congress, Editors: Çakici,Y. TuğluY. 
PROCEEDINGS, p.480-484, 6-8 September 2018, Trakya University, Faculty of Education- 
Edirne, ISBN: 978-975-374-228-3. Во трудот се презентирани резултати од истражување 
спроведено  на воспитувачите од предучилишните установи и наставниците од 
основното образование од Битола и Прилеп за концептот на проблемското учење. 

9. Atanasoska Т. Cvetkova Dimov, B. (2018) How to Travel from Difficult to 
Challenge, Conference proceedings of 13 International Balkan Education and Science 
Congress, Editors: Çakici,Y. TuğluY. PROCEEDINGS, p.475-479, 6-8 September 2018, 
Trakya University, Faculty of Education- Edirne, ISBN: 978-975-374-228-3. Трудот ги 
презентира резултатите од спроведено истражување за ставот и мислењето на 
наставните за инлузивното образование.  

10. Cvetkova Dimov, B. (2018) Creativity in Visual Art Education, Conference 
proceedings from the International Scientific Conference The Education at The Crossroads – 
Conditions, Challenges, Solutions and Perspectives; Macedonian Science Society – Bitola, 
Republic of Macedonia, November 10-11, 2017, p. 2017-212,  ISBN 978 - 608 - 4616 - 89 – 
4. Трудот ги истакнува стратегиите, методите и постапките кои наставниците од 
Основното образование во процесот на Ликовно воспитание и образование ги користат 
за развој на креативноста кај учениците. 

11. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T. Andonovska-Trajkovska, D. (2019) School 
Discipline and School Indiscipline, Education: Journal of Education Research. 1(1-2). ISSN 
2671-3268 (print), 2671-3276 (online), Tetovo: Faculty of Pedagogy, University of Tetova. 
pp. 92-99. Трудот е објавен во научно списание со меѓународен уредувачки одбор 
составен од претставници од 10 земји (Северна Македонија, Косово, Словенија, 
Турција, Хрватска, Албанија, Унгарија, Франција, Босна и Херцеговина и Италија). Во 
трудот се објавени резултатите од истражувањето на училишната дисциплина на 
примерок од 70 предметни наставници од основното образование од Битола, Прилеп и 
Охрид. 

12. Cvetkova Dimov, B. (2019) Forming And Development Of Aesthetic Categories 
For Fine Art Works In Early Child Development, Congress Proceedings 14th International 
Balkan Congress For Education And Science QUALITY IN CONTEMPORARY 
EDUCATIONAL PROCESSES-Concepts, Strategies,  Implementation, Evaluation, Skopje: 
“Ss. Cyril and Methodius University”, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski“ – Skopje, 
ISBN-13-987-9989-823-71-8,p. 206-209. Во трудот се презентирани резултатите од 
спроведено истражување со деца од 4 до 6 години за поимите со кои децата се служат 
и ги користат како естетски категории за ликовно-уметничките дела, да се увиди 
суштината и разбирањето на овие поими со кои се служат од гледна точка и аспект на 
децата и врз кои критериуми истите ги формираат преку процесот на ликовно-естетска 
апрецијација.   

13. Cvetkova Dimov, B. (2019) Understanding Chidrens Drawings-Necessity Of 
The Work Of Social And Rehabilitation Padagogies, Congress Proceedings 14th 
International Balkan Congress For Education And Science QUALITY IN 
CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES-Concepts, Strategies,  Implementation, 
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Evaluation, Skopje: “Ss. Cyril and Methodius University”, Faculty of Pedagogy “St. Kliment 
Ohridski“ – Skopje, ISBN-13-987-9989-823-71-8, p. 268-272. Трудот ја истакнува 
потребата и важноста од разбирањето на стадиумите на детски ликовен развој и 
потребата од разбирањето и проучувањето на детскиот цртеж од страна на социјалните 
и рехабилитациски педагози  како значаен сегмент во нивниот процес на работа со 
деца. 

14. Cvetkova Dimov, B. (2020) Improving Inclusive Practice in Early Child 
Development with Visual Art Activities, Book of Abstracts and Book of Proceedings The 1st 
International Artistic and Scientific Conference  Persons with Disabilities in Arts, Science 
and Education, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Akademija za umjetnost i 
kulturu, ISBN 978-953-8181-19-1,p.52,53. Во вој труд се понудени практични примери  
и објаснувања за примена на Визуелни активности за подобрувањее на инклузивните 
практики во периодот на Раниот детски развој. 

15. Цветкова Димов, Б. (2020) Методика на ликовно-естетска апрецијација - 
универзитетски учебник, Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ − Битола. 
Педагошки Факултет, Битола: Графопром. Учебникот претставува оригинален 
авторски труд врз основа на консултирана квалитетна домашна и странска литература. 
Сознанијата од трудовите на релевантни автори се втемелени во основата на 
учебникот, поткрепени и вкрстени со оригинални погледи и концепти на авторката. 
Текстот е потврда на сериозноста на пристапот со темелната обработка на содржините 
од областа на ликовно-естетска апрецијација, ликовната теорија, ликовната експресија, 
ликовната критика и ликовното образование. Ова е прв учебник од областа на 
Mетодика на ликовно-естетска апрецијација на територија на нашата држава, со кој 
вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов дава исклучителен допринос и ги испишува 
новите страници на современата реализација на процесот на образование на 
наставници во ликовно–теоретска и практична смисла. Овој учебник претставува 
оригинален научен труд, со јасна концепциска содржина, со систематичност во 
излагањето, со теориска заснованост и компетентност во креирање на материјал за 
учење на сите идни наставници. 

 
УЧЕСТВО ВО ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ 

Проект ТЕМПУС ЈЕП 40042-2005 Интегрирање на Е-Учењето во 
курикулумот на учители учесник, Студиски престој 21-27 јануари 2008 година 
Единбург Шкотска во рамките на истиот проект 

Проект за модернизација на образованието Р. Македонија, Министерство за 
образование 20.10.2009 до 31.06.2010 обучувач и креатор на материјали за 
обучување; 

Проект Изготвување на национална програма за професионален развој за 
Ран детски развој, Член на тимовите кои ги изготвија модулите за професионален 
развој за ран детски развој, 2011,2012-2014 во организација на УНИЦЕФ,  

Проект Инклузивно образование-обуки за национални обучувачи 2011, 
2012, 2013, 2014,   во организација на УНИЦЕФ; 

-Обука Теорија и концепти за инклузивното образование 23-26 април 2012 
-Обука Училишни инклузивни тимови 25-28 јуни 2012 
-Обука Опфат на деца кои се надвор од образовниот систем 24-27 септември 

2012 
-Обука Меѓународна класификација на функционалности (ICF-CY) 26-29 

ноември 2012 
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Проект за поддршка на професионалното учење и професионалниот развој на 
наставниците и стручните соработници во воспитно-образовните институции во 
Република Македонија одобрен од страна на Министерството за образование и наука 
на Република Северна Македонија во улога на обучувач и креатор на работни 
материјали за учење (2018-денес) од Здружението за професионална едукација, 
професионален развој и демократија КОНТИНУУМ Битола. 

 
4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД 

ПОШИРОК ИНТЕРЕС ЗА КАНДИДАТОТ ВОНР. ПРОФ. Д-Р БИЉАНА 
ЦВЕТКОВА ДИМОВ 
 

Вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов е член на професионални 
организации и тоа на: Македонското Научно Друштво Битола  од 01.03.2013 година и 
на  ИНСЕА − Интернационално здружение за образование преку уметност, кое е 
официјален партнер на Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и 
култура УНЕСКО (INSEA International Society for Education through Art).  

Кандидатката вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов посетувала обуки, 
семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници од стручен и професионален 
карактер организирани од меѓународни или домашни институции и поседува 
сертификати и потврда за стручно и професионално усовршување издадени од 
релевантни институции. Активно учестува во промоција на единицата во пошироката 
јавност.  

ПРЕГЛЕД НА УЧЕСТВА ОД СТРАНА НА КАНДИДАТКАТА НА НАУЧНО-
СТРУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ, КОНГРЕСИ, РАБОТИЛНИЦИ, СИМПОЗИУМИ ВО 
ПЕРИОДОТ ОД ИЗБОРОТ ВО ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР ДО ДЕНЕС: 

 
 Учесник на ФЕС Конференција, 24-25.09.2015, Штип, УГД Факултет за 

Образовни науки 
 Учесник на 4 Светски конгрес за образовни истражувања 2016, Универзитет 

од Барселона, Шпанија / 4th.World Congress of Education Research 2016, 06-08.09.2016, 
University of Barcelona, Spain; 

 Работилница за курикулум во основното образование, Универзитет од 
Барселона, Шпанија / Workshop on Elementary Education Curriculum , 06-08.09.2016, 
University of Barcelona, Spain; 

 Работилница Третман на проблемите со учењето, Универзитет од Барселона, 
Шпанија / Workshop on Treatment Of Learning Problems, 06-08.09.2016, University of 
Barcelona, Spain; 

 Работилница Сексуално образование за деца и адолесценти, Универзитет од 
Барселона, Шпанија / Workshop on Sex Education For Children And Adolescents, 06-
08.09.2016, University of Barcelona, Spain; 

 Работилница Когнитивно бихевиорален третман на проблемите во детството, 
Универзитет од Барселона, Шпанија / Workshop on Advanced Cognitive-Behavioral 
Treatment Of Childhood Problems, 06-08.09.2016, University of Barcelona, Spain; 

 Работилница Развој на вештини за Самодоверба и самопочитување, 
Универзитет од Барселона, Шпанија / Workshop on Self-Confidence And Self-Esteem 
Skills Training, 06-08.09.2016, University of Barcelona, Spain; 

 Учесник на Трета Интернационална конференција, The Third International 
Conference “Education across Borders” Education and Research across Time and Space 
(1100th Death Anniversary of St. Clement of Ohrid), 6-7 October, 2016 University “St. 
Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Education – Bitola; 
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 Учесник на ДиСЦО 2016 Конференција, Прага (Conference DisCo 2016: 
“Towards Open Education and Information Society” Jan Beseda (ed), Centre for Higher 
Educational Studies, Creative Commons, Prague;  

 Учесник на Интернационална Научна Конференција: „Проблеми и Дилеми 
во поучувањето и Учењето во Формалното Образование“, Универзитет во Белград, 
Учителски Факултет, Аранџеловац, Србија, 26-27.05.2017 / International Scientific 
Conference: Problems and Dilemmas of Teaching and Learning Theory and Practice in 
Formal Education, Belgrade University, Faculty of Education, Arandjelovac, Serbia, 26-
27.05.2017, http://naucniskup.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/PROGRAM-SKUPA-
Arandjelovac-2017-CIRILICA.pdf; 

 Учесник на Интернационална Научна Конференција „Образованието на 
крстопат, Состојби, Предизвици, Решенија и Перспективи“, Македонско Научно  
Друштво – Битола, 10-11.11.2017 / INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
“EDUCATION AT THE CROSSROADS - CONDITIONS, CHALLENGES, SOLUTIONS 
AND PERSPECTIVES”, MACEDONIAN SCIENCE SOCIETY – BITOLA, Bitola, 10th and 
11th  November, 2017; 

 Учесник на работилница за споделување искуства за техники на евалуација 
на наставни програми и нивна примена во практиката како дел од Твининг проектот „ 
Развивање соработка помеѓу Високообразовните институции, приватниот сектор и 
релевантните органи“, 12.04.2017 година, Педагошки факултет – Битола; 

 Учесник на работилница: Современи тенденции во Високото образование на 
воспитувачите и поврзаноста со практиката, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” –
Скопје, Педагошки факултет „Св.Климент Охридски” – Скопје, реализирана во 
соработка со Фондацијата Отворено Општество-Македонија, 13 и 14.12.2018 година, 
Охрид; 

 Учесник на 4 та Интернационална Конференција „Образование помеѓу 
границите, Образованието во 21 век Педизвици и Перспективи“, Универзитет од 
Западна Македонија, Педагошки фаултет – Флорина, Р. Грција / „Education across 
Borders“ Education in the 21-st Century: Challenges and Perspectives, 19-20.10.2018 
University of Western Macedonia – Faculty of Education, Florina Greece; 

 Учесник на 13 Интернационален Балкански Конгрес за Образование и Наука: 
Тракија Универзитет, Едирне, Турција / 13 International Balkan Education and Science 
Congress, 6-8 September 2018, Trakya University, Faculty of Education- Edirne; 

 Учесник на Тркалезна маса: Образование, Уметност, Култура, Педагошки 
факултет – Битола, 05.10.2018; 

 Учесник на Научна конференција Педагошката Теорија и Пракса во Време на 
Промени, Педагошки факултет – Тетово, 07.12.2018 / 1st International Scientific 
Conference Pedagogical Theory and Practice In a Time of Change, Faculty of Pedagogy, 
Tetovo, 07.12.2018; 

 Учесник на Конференција „Учењето пат кон успешен бизнис“, во рамки на 
проектот Претприемничко учење за млади, Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија, 
Битола, 08.12.2018; 

 Учесник на Интернационален симпозиум за Активно учење, во организација 
на Асоцијацијата за Активно учење, Адана Р. Турција / ISAL-2019 International 
Symposium on Active Learning, 6,7, 8.09.2019 Adana by Active Learning Association at 
Adana TED College; 

 Учесник на 14 Меѓународен Балкански Конгрес За Образование и Наука, 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје Педагошкиот факултет „Св. Климент 
Охридски“, 5-7.09.2019 година во Охрид, Република Северна Македонија / 14th 
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INTERNATIONAL BALKAN CONGRESS FOR EDUCATION AND SCIENCE 
QUALITY IN CONTEMPORARY EDUCATIONAL PROCESSES Concepts, Strategies, 
Implementation, Evaluation; 

 Учесник на 1ва Меѓународна уметничка и научна конференција: „Лицата со 
инвалидитет во уметноста, науката, воспитанието и образованието“, Осијек 2019, 
Академија за уметност и култура Осијек / The 1st International Artistic and Scientific 
Conference  Persons with Disabilities in Arts, Science and Education / 1. Međunarodna 
umjetnička i znanstvena konferencija  Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i 
obrazovanju, Osijek, 5th and 6th of December 2019, Akademija za umjetnost i kulturu u 
Osijeku. 

Кандидатката вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов активно зборува 
англиски, бугарски, српски, хрватски јазик и има основно ниво на познавање на 
германски јазик. Кандидатката вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов има 
организациски и социјални вештини и компетенции. Има искуство во тимска работа, 
организација и реализација на педагошка практика, искуство за развој на курикулум, 
организирање и водење на проектни активности, организирање на настани, собири, 
конференции,  искуство во спроведување на евалуации, анализи, квалитивни и 
квантитативни истражувања. 

Цветкова Димов изготвила дизајни на корици на неколку книги и списанија, 
изработка на лого и дизајн на неколку постери.  

 
5. ПРЕГЛЕД НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 

ИЗБОР ВО  НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА КАНДИДАТОТ   ВОНР. ПРОФ. 
Д-Р  БИЉАНА ЦВЕТКОВА ДИМОВ 
 

Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за 
високо образование, кандидатката, вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, исто така 
ги исполнува и посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и 
постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и 
соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, 
кандидатката исполнува вкупно 24 услови од дадените критериуми во Анекс 1. 
Условите коишто ги исполнува кандидатката, во табелите се означени со „X“. 

 
 

АНЕКС 1 
 

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

 
 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ 

 
 

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

 
x 
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Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, 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) 

 
x 

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

 

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

 
x 

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

 
x 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
x 

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

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

 

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

2 

 

 x 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
9 

 
 
 
 

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   
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странска високообразовна установа по различни основи 
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на 
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец 
на мобилност 

 
 

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

 

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

 x 

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

 x 

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

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

 
x 

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

 x 

Има  стекнато  искуство  во  високо-образовна  дејност  како:  ректор; проректор; 
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна 
организациона единица/лабораторија;  член  на  универзитетски  сенат;  член  на  
факултетска  или универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на 
Универзитет/единица; член на Совет на докторски студии на 
Универзитет/Единица; член во Комисија за самоевалуација; член на 
Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација и евалуација x 
Има позитивна оценка од најмалку 3,5 од спроведените самоевалуации во 
последните 5 години 

 

 x 

вкупно исполнети услови од втор критериум  
8 

 
 

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  
 

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

 
x 
 

Учествувал во промотивни активности на факултетот 
  

 x 
 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

 
x 
 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  
7 

 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ 24 
 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ВИОЛЕТА 

КИТАНОВСКА 

Кандидатката д-р Виолета Китановска е родена на 01.04.1977 година во Битола. 
Основно образование завршила во ОУ „Стив Наумов“ во Битола, средно образование 
завршила во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Битола со одличен успех. Дипломирала 
на Факултетот за учители и воспитувачи – Битола, на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола во 2000 година со просек 9.66 и се стекнала со називот 
Дипломиран учител. Во 2001 се запишува на постдипломски магистерски студии на 
Филозофскиот факултет – Скопје, Институт за педагогија на дидактичко-методички 
смер. Магистрира во 2005 година  со просечен успех 9.33 со одбрана на магистерскиот 
труд со наслов „Значењето и ставовите на учениците од завршеното одделение на 
основното училиште од областа на екологијата“ и се стекнува со научниот степен 
магистер на педагошки науки. На 27.05.2014 година ја одбранува нејзината 
докторска дисертација со наслов „Супстратните основи на методиките и начините 
на методичко обликување на воспитно-образовниот процес“ на Педагошкиот 
факултет – Битола при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола и се стекнува 
со научниот степен доктор по педагогија од областа на методиките. 

 
2. РЕЗУЛТАТИ И ИСКУСТВО ВО НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ И 

ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАСТАВЕН И НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ 
ПОДМЛАДОК ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ВИОЛЕТА КИТАНОВСКА 

 
Во текот на учебната 2003-2004 година, кандидатката д-р Виолета Китановска 

е ангажирана како наставник во одделенска настава во ОУ „Гоце Делчев“ во Битола, а 



50 
 

 
 

во периодот од 2004 и 2005 година е ангажирана како наставник во одделенска настава 
во ОУ „Тодор Ангелевски“ Битола. 

Од 2011 година кандидатката д-р Виолета Китановска е управител на ДООЕЛ 
„Скидинг“ Битола каде ги продлабочува своите комптенеции во делот на организација 
на работата, менаџирање и лидерство. 

 
3. РЕЗУЛТАТИ ОД НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 

КАНДИДАТОТ Д-Р ВИОЛЕТА КИТАНОВСКА 
 
Кандидатката д-р Виолета Китановска има настапувано со свои трудови на 

неколку симпозиуми и научни собири. Во продолжение следува преглед на трудовите: 
Трудот со наслов „Екопедагошките настојувања на современиот свет и 

нивна имплементација во Македонија“ го презентира на Меѓународниот симпозиум 
„Учителот во 21-от век“ организиран од страна на Педагошки факултет – Битола на 
26.05.2002 во Охрид. Во трудот се истакнуваат препораки  за изградба на еколошка 
култура и еколошка свест како појдовна основа за изградба на концепцијата за 
воспитанието и образованието на учениците во областа на животната средина и 
екологијата; 

Трудот со наслов „Еколошката едукација на учениците во одделенската 
настава-состојби, можности, перспективи“  го презентира на Научниот собир со 
меѓународно учество Современото предучилишно и основно образование-состојби и 
перспективи во организација на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“– 
Скопје одржан во септември 2002 година.  

Во октомври 2002 го презентира трудот „Индивидуализираното учење 
предизвик на современото образование (Individualized learning-an important approach to 
modern education)“, на Јубилејната научна конференција со меѓународно учество „30 
години Педагошки колеџ гр. Добрич“  во организација на Шуменскиот универзитет 
„Епископ К.Преславски“, Педагошки колеџ гр. Добрич. Трудот се осврнува на 
индивидуализираното учење како модерен пристап во едукацијата на децата.  

Трудот со наслов „Методичко обликување-процес и стратегија“ го 
презентира во Меѓународната ревија на трудови „Фенестра“ во организација на 
Центарот за локални иницијативи – Битола во 2017 година. Трудот се однесува на 
методичкото обликување на воспитно-образовниот процес, односно ги елаборира 
начините на креирање на воспитно-образовна работа преку иновативни приоди кои во 
конкретни услови би дале ефекти. 

Трудот со наслов„ Систематски пристап при методичкото обликување на 
воспитно-образовната работа“ го презентира во Меѓународната ревија на трудови 
„Фенестра“ во организација на Центарот за локални иницијативи – Битола во 2018 
година. Преку трудот е разработен моделот на систематски пристап, неговата 
теоретска заснованост и оправданост, неговата структура, примена и ефектите кои ги 
дава во облик на јасно мерливи постигнувања на учениците. 

 
4. СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ И ДЕЈНОСТИ ОД 

ПОШИРОК ИНТЕРЕС ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ВИОЛЕТА КИТАНОВСКА 
 
Во академската 1995/96 д-р Виолета Китановска била претседател на 

Студентскиот сојуз при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Во 
академската 1996/97 д-р Виолета Китановска е претседател на Студентскиот Сојуз на 
Факултетот за учители и воспитувачи при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
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Битола и член на советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола со 
мандат од две години. 

Кандидатката д-р Виолета Китановска се служи со англискиот јазик и има 
уверение за познавање на англиски јазик ниво В1 во вештините читање, слушање, 
пишување и зборување. Д-р Виолета Китановска се служи со францускиот јазик и има 
уверение за познавање на француски јазик четврт степен за возрасни. Има посетувано 
и настава по германски јазик и се стеканал со меѓународно призната диплома за 
познавање на германски јазик ниво А2. 

Во текот на нејзиното школување била следена од Стручна комисија при 
Бирото за вработување во рамките на проектот за откривање, утврдување и пратење на 
надарени ученици, при што е утврдено дека се одликува со натпросечна ментална 
зрелост, натпросечно изразени специјални и вербални спсобности и флуидна 
интелегенција, со посебна дарба за развојна и научно-истражувачка работа. 

 
УЧЕСТВА НА СИМПОЗИУМИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОБИРИ 
 
Учесник на Меѓународниот симпозиум „Учителот во 21-от век“ организиран 

од страна на Педагошки факултет – Битола 26.05.2002 во Охрид.; 
Учесник на Научниот собир со меѓународно учество „Современото 

предучилишно и основно образование-состојби и перспективи“ во организација на 
Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“– Скопје одржан во септември 2002 
година;  

Учесник на Јубилејната научна конференција со меѓународно учество „30 
години Педагошки колеџ гр. Добрич“  во организација на Шуменскиот универзитет 
„Епископ К.Преславски“, Педагошки колеџ гр. Добрич, октомври 2002 година. 

 
 

5. ПРЕГЛЕД НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА 
ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ЗА КАНДИДАТОТ Д-Р ВИОЛЕТА 
КИТАНОВСКА 

 
Кандидатката, д-р Виолета Китановска, 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, исполнува вкупно 1 услов од дадените критериуми во Анекс 1.  

Условите коишто ги исполнува кандидатката, во табелите се означени со „X“. 
 

АНЕКС 1 
 

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

 
 
 

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

УСЛОВИ 

 
 

x 
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предвач или виш 
предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока 
стручна школа), односно три трудови (за избор во редовен професор) од автори 
чиишто трудови се објавени во референтна научна публикација. Цитираноста на 
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трудовите се потврдува преку писмен доказ со достава на трудовите каде што е 
цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност (профил на 
кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во 
списание или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, 
Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago 
Journal Rank (објавените трудови треба да се нотирани на универзитетскиот 
репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)

 

    

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

   
 

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

 
 

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

 

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

 
 

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

 
 

Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд  
 

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

 

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

 

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

 

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 коавторство)

2 

 

 
 

вкупно исполнети услови од прв критериум  
0 

 
 
 
 

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

 
  

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

 

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

 
 

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

 

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

 
 

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

 
 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд 
 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

 
 

вкупно исполнети услови од втор критериум  
0 

 
 

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  



54 
 

 
 

избира 
Реализирал превод на книга или дел од книга  

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

 

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

  
 

Учествувал во промотивни активности на факултетот 
  

  
 

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска 
сопственост 

 

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

 

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

 
Х 
 

Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик  

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  
1 

 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   1 
 

 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на анализата на целокупната доставена документација и 
податоците за резултатите од научно-истражувачката, наставната и стручно-
применувачката дејност на кандидатите, рецензионата комисија ги донесе следниве 
констатации: 

Од анализата на доставената документација за научно-истражувачката 
дејност на вонр. проф. д-р Биљана Цветкова Димов, комисијата констатира дека таа 
има забележителен број научни трудови објавени во референтни меѓународни научни 
публикации, меѓу кои и во списанија индексирани во Scopus, Thomson Reuters, Web of 
Science, стручни трудови кои се објавени во домашни и странски списанија, а 
нејзините трудови се цитирани и од домашни и од странски автори во референтни 
научни публикации. Исто така, се констатира дека резултатите од научно-
истражувачката работа ги објавувала пред научната јавност и на научни конференции и 
на тој начин придонесувала за развој и за ширење на научната мисла. Била член во 
организациски одбори на научни конференции и модератор на сесии. Биљана Цветкова 
Димов има долго и позитивно искуство во наставната дејност на факултетот и ги 
поминала сите степени на избор во наставно-научни звања сѐ до звањето вонреден 
професор и тоа во областа 50504 Методика. Реализира настава и на втор и трет циклус 
и е акредитиран ментор на втор и трет циклус студии. Учествувала и во дизајнирање и 
имплементација на елаборати за иницијално образование на наставен и воспитен кадар. 
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Член и претседател е на организациони одбори на меѓународни научни конференции и 
има искуство како модератор на научно-стручни собири, конгреси, конференции. 

 Покрај научно-истражувачките и наставно-образовните активности, 
кандидатката д-р Биљана Цветкова Димов учествува и во перманентното образование 
на наставниците и воспитувачите како обучувач за развој на нивните професионални и 
стручни компетенции во согласност со современите тенденции во воспитанието и 
образованието. 

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

 
 
 

Ренцензиона комисија: 
 
 

1. Проф. д-р Маја Рауник Кирков, редовен професор, Педагошки факултет – 
Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје 

 
 

 
2. Проф. д-р Никола Смилков, редовен професор, Факултет за образовни 

науки – Штип, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип 
 
 
 
3. Проф. д-р Татјана Атанасоска, редовен професор, Педагошки факултет – 

Битола, Универзитет „Св.Климент Охридски“– Битола 
 
 

 
 

 
Скопје,   09.07.2020 година 
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Дo 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа – Битола 

 Универзитет “Св.Климент Охридски”- 
Битола 

 
 
 
 

Р  Е  Ф  Е  Р  А Т 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ РАДИОЛОГИЈА 
 
 
            Во врска со конкурсот објавен во дневните весници "Нова Македонија" и 
"Коха" на ден 13.05.2020 год., за избор на наставник од научна област Радиологија, 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа – Битола на својата седница 
одржана на ден 11.06.2020 год. донесе одлука и ја формираше рецензионата комисија 
за избор на наставник во сите наставни звања, во состав: 
 

1. Проф. Д-р Климе Ѓорески, претседател 
2. Проф. Д-р Михаил Груневски, член 
3. Проф. Д-р Тања Јовановска, член 

 
Рецензионата комисија откако ја разгледа и проучи доставената документација на 
пријавениот кандидат на конкурсот до наставничкиот совет на Високата Медицинска 
Школа во Битола го доставува следниот 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

 
 
На конкурсот во дневниот печат "Нова Македонија" и "Коха" од 13.05.2020 год ., а 
заизбор на наставник од научна област Радиологија се пријави кандидатот Виш Пред. 
Д-р Гордана Антулеска – Белческа 
 
БИОГРАФИЈА 

 

Д-р сци.Гордана Антулеска – Белческа, вработена во ЈЗУ Универзитетски Институт за 

Радиологија  – Скопје. 

Родена 30.04.1967 год.во Прилеп. Основно и средно образование завршува во Прилеп, 

а Медицински факултет и постдипломски студии завршува на Медицински факултет 
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во Скопје, просечна оцена 9,92 од областа јавно здравство. Докторира на Медицински 

факултет во Ниш, Р. Србија. 

Брачен статус: мажена, мајка на две деца. 

Специјалист по радиодијагностика од 2010 год. 

 

Стручна кариера 

Специјалист по радиодијагностика, вработена во ЈЗУ Универзитетски Институт за 

Радиологија – Скопје, оддел неурорадиологија, на работно место КТ и МР  на глава и 

врат од 2018 год. до денес. 

Од 2006 до 2018 год. вработена во ЈЗУ Општа болница – Прилеп, специјализација по 

радиодијагностика од 2006 – 2010 год. 

Во 2013 год. стручно усовршување за дојка, двонеделен тренинг курс во Онколошки 

центар – Љубљана, Р. Словенија. 

Во 2011 год. стручно усовршување на КТ и Doppler, едномесечен тренинг курс во 

Анкара. 

Во 2008 год. стручно усовршување за core – биопсија на дојка, Медицински факултет – 

Нови Сад. 

Од 2004 до 2006 год вработена во ЦЈЗ Прилеп,  оддел за епидемиологија. 

Од 1996 до 2004 вработена во ПЗУ Медика - Прилеп, како доктор по општа медицина, 

носител на дејност, а потоа и како матичен доктор. 

 

Наставно – научна кариера 

Доктор на медицински науки од областа на радиологијата од 2014 год., Медицински 

факултет – Ниш, РСрбија, на тема ''Компаративна анализа на параметрите на 

мултислајсната компјутеризирана томографија и патохистолошки наоди кај карцином 

на белите дробови''.  

Магистер по јавно здравство од 2011 год., Медицински факултет – Скопје, на тема 

''Одредени јавно – здравствени и биомедицински аспекти на сколиозата кај 

училишната популација од 7-14 год. во РМ''. 

Од 2012 год. до денес активно вклучена како предавач ( 2012 – 2016) и Виш пред. ( 

2016-до денес) во настава на Високата Медицинска Школа,Универзитет ''Климент 

Охридски'' – Битола, прв и втор циклус студии. 
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Член на European Society of Radiology, RSNA, Maкедонско лекарско друштво, 

Друштво на радиолози на РМ, Здружение на доктори и стоматолози на РМ, ЛКМ, 

Друштво за наука и уметност – Прилеп,  и сродни асоцијации.  

Солиден познавач на англиски јазик, српски, хрватски јазик , како и солидно владеење 

на компјутерските вештини. 

 

Стручно усовршување: 

1. ''Training of health proffesionals included in breast cancer screening'', Project 

Leonardo da Vinci – mobility, Ljubljana, 2013; 

2. Ishemična bolest na srceto i Trimedazone, Skopje, RM, 2013; 

3. Hipotireoidizam, pandemija na sovremeniot svet, Skopje, 2012; 

4. ''CT and Collored Doppler''  - 2011, Ankara, Turcija; 

      3.  Seminar na Združenie na radiolozi, 2011, Dojran, RM; 

      4.  ''Breast imaging and interventional procedures'' – 2010, Novi Sad, R Srbija 

 
Симпозиуми: 

1. Novini vo pedijatrijata, 2012, Struga; 

2. Simpozium nafizijatri na RM, Skopje, 2012; 

3. Dijagnostika na zaboluvanja na aorta, beli drobovi i srce, Skopje, 2012 

 

Проекти: 

1. Proekt za tranzicija na zdravstveniot sektor, KME,Moduli 1-7 Modul 2 od Programata 

za KME; 

- Modul kurs za menagment vo zdravstveniot sistem na Programata za KME; 

- Modul za detsko zdravje na Programata za KME; 

- Modul za seksualno prenoslivi infekcii na Programata za KME; 

- Modul za glavobolka na Programata za KME; 

- Modul za kompjuterski veštini na Programata za KME; 

2. NVO Pactis: Sostojbi i predlozi za distribucija na cvrstiot otpad vo funkcija na zaštita 

na životnata sredina i zdravjeto na naselenieto, 2015 

3. NVO Agtis, stručen konsultant vo proekti 

- Da se vidam so tvoite oci 

- Gradonačalnikot ne e zlatna ripka 
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- Sprotiven role – play 

- Pals Web TV : Youth emprowement through community reporting and peers learning 

- Fasadata drži, temelite tonat 

4.Združenie na gragani so dijabetes na opština Prilep 

 - Monitoring na glikemija vo Prilep i Prilepsko 

- IKAR 

- Kreiranje praktičen sistem za pomoš na lugeto so dijabetes 

- Senzibilizacija na ruralno naselenie, marginalizirani i ranlivi grupi za otkrivanje na 

glikemija 

 

 

Kонгресии конференции: 

Cost action 18116  Aniridia: networking to address an unmet medical, scientific, and societal 

challenge, Lisabon, 2020; 

Cost action 17101 European Network on Pseudomyxoma Peritonei,Oslo, 2019; 

XIX Kongres na lekarite na RM so megunarodno učestvo, Skopje, 2015; 

IV Makedonski kongres na istorija na medicinata, Skopje,2013; 

XI Balkanski kongres na radiolozi, 2013, RM 

Kongres radiologa Srbije, 2011, Zlatibor, RS; 

Petti Kongres na zduženie na pedijatri na RM so megunarodno učestvo, Ohrid, 2011; 

Tret Makedonski kongres za istorija na medicinata, Stip,2008 ; 

Tret Kongres po preventivna medicina na RM so megunarodno učestvo, Ohrid, 2006; 

Prv Kongres na asocijacijata na lekarite po opšta / familijarna medicina na Jugoistočna 

Evropa, Ohrid, 2006; 

Vtor makedonski kongres za istorija na medicinata, Strumica,  2005; 

Prv Kongres na lekarite po opšta medicina na RM so megunarodno učestvo, Ohrid,2004; 

 

 

Семинари, стручни состаноци и работилници 

1. ''Astmata - nedovolno dijagnosticirana i kontrolirana bolest'',   Makedonsko respiratorno 

združenie;  

2. Pravilno vodenje na osteoporoza, Makedonsko združenie za osteoporoza; 
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3.Sovremen pristap vo tretmanot na kardiovaskularnite zaboluvanja, Kardiološka 

rabotilnica, LKM-MLD; 

4. Dijagnoza i tretman na akutna kašlica, LKM- MLD; 

5.Klinički formi na hroničen hepatitis B, kako da go otkrieme i kako da go lekuvame, LKM-

MLD; 

6. Temporalni i ekstratemporalni lobni epilepsii, LKM-MLD; 

7. Efikasen i bezbeden terapiski pristap na umerena do teška bolka kaj ambulantski pacienti 

vo primarna praksa, LKM-MLD; 

8. Endoskopski tretman na lejomiom na uterus, LKM-MLD; 

9.Karcinom na dojka, ZPLRM, 2015; 

10.Imunomodulatori vo terapija i prevencija na virusni infekcii, , LKM-MLD, 2016; 

11. Intranazalni kortikosteroidi vo tretman na alergiski rinitis, MZAKI, , LKM-MLD, 2016; 

12. Farmakoterapevtski pristap vo lekuvanje na bronhijalna astma i alergiski rinitis, LKM-

MLD, 2015; 

13. Sovremen pristap vo tretman na hipertenzija, , LKM-MLD, 2015; 

14. Praktičen pristap kon menagmentot na bolestite na respiratorniot sistem,  LKM-MLD, 

2015; 

15. Mesto na cefalosporinite vo medicinata, LKM-MLD, 2013; 

16. Respiratoren distres kaj novorodeni i virtuelna bronhoskopija, LKM-MLD, 2014; 

17. Dijagnoza i tretman na rakot na dojka,  LKM-MLD, 2014; 

18. Posledici od suboptimalen tretman na BPH, , LKM-MLD, 2013; 

19. Lumbalna diskalna hernijacija, LKM-MLD, 2012; 

20. Dijabetska nevropatija, LKM-MLD, 2012; 

21. Novini vo terapijata so ACE inhibitori, LKM-MLD, 2012; 

22. Dijagnostika na patologijata na račen zglob i dlanka,  LKM-MLD, 2012; 

23. Cisticna fibroza, LKM – MLD, 2019 

 

Проекти: 

- Проект за транзиција на здравствениот сектор - KME, 1999; 

-Испитувач во рамките на акредитираната програма за обука на клучни тренери: 

едукатори, испитувачи, ментори, ЛКМ; 

- Сертификат – DORA program, Ljubljana, 2013; 

- Сертификат– Здружение на рдиолози, 2014; 

- Сертификат– Современ пристап во третман на  HTA, МЛД, 2015 
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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 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   

 

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 домашни или странски научни здруженија, друштва, 
асоцијации или институции   

X 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од прв критериум  6 
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ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 

научноистражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници   X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии   

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

X 

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

X 

Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; 
проректор; декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на 
внатрешна организациона единица/лабораторија; член на универзитетски 
сенат; член на факултетска или универзитетска комисија; раководител на 
ЕКТС на Универзитет/единица; член на Совет на 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  8 
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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   

X 

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

 

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

 

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    
Бил уредник на речник или енциклопедија    
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за 
индустриска сопственост   

 

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

 

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

X 

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  6 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 
 

20 

 
 

 

Објавени трудови како автор и коавтор: 

1.Jordanoska B., Antuleska-Belčeska G., Desoski P. ''Prednosti na insulinot vo prevencija na 

dijabetičnata retinopatija'',  Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekarite po opšta 

medicina na Makedonija so megunarodno učestvo, Ohrid, 2004, juni, str.108 
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2. Antuleska-Belčeska G.,Desoski P.,Jordanoska B.:''Hiperlipidemii i nivniot terapiski 

odgovor kaj dijabetot'', Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekarite po opšta medicina 

na Makedonija so megunarodno učestvo, Ohrid, 2004, juni, str.124 

3. Jordanoska B.,Antuleska-Belčeska G.,Desoski P:''Kvantitativna detekcija na Helicobacter 

pilory i prednosti vo terapiskiot pristap, Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekari po 

opšta medicina so megunarodno učestvo, Ohrid, 2004, juni, str.243  

4. Antuleska-Belčeska G., Belčeski R.,''Razvojot na zdravstvoto vo Prilep i prilepsko od 

krajot na 19 – ti vek do denes'', Zbornik na trudovi na Vtor makedonski kongres na istorija na 

medicinata so megunarodno učestvo, Strumica, 2005, noemvri, str.135-40 

5. Antuleska-Belčeska G., Murgoska-Stanimirovik T.,''Prikaz na izvršena zadolžitelna 

imunizacija vo Prilep vo periodot 2000-2004 godina'', Zbornik na trudovi na manifestacijata 

„Mesec na zdravo dete 2005 godina”, Prilep, 2006, str.30 

6. Murgoska - Stanimirovik T., Antuleska - Belčeska G., ''Vlijanie na imunoprofilaksata vrz 

morbiditetot od zaraznite bolesti na teritorijata na Prilep'', Zbornik na trudovi na 

manifestacijata „Mesec na zdravo dete 2005 godina”, Prilep, 2006, juni, str.39 

7. Antuleska-Belčeska G.,''Epidemiološki karakteristiki na brucelozata na Prilep vo periodot 

1996-2005godina'', Zbornik na rezimea na Prv Kongres na asocijacijata na lekarite po 

opšta/familijarna medicina na Jugoistočna Evropa,Ohrid, 2006,juni, str.84 

8. Jordanoska B., Desoski P., Antuleska-Belčeska G., Antonovski I.,:''Holesta – lek na izbor 

vo tretman na dislipidemii'', Zbornik na rezimea na Prv Kongres na asocijacijata na lekarite 

po opšta/familijarna medicina na Jugoistočna Evropa,Ohrid, 2006, juni, str.144 

9. Jordanoska B., Antuleska-Belčeska G., Desoski P.:''Prevencija i rana detekcija na rak na 

dojka'', Zbornik na rezimea na Tret kongres po preventivna medicina na Makedonija so 

megunarodno učestvo, Ohrid, 2006, oktomvri, str.30 

10.Antuleska-BelčeskaG., Murgoska-Stanimirovik T., Mileska–Jovanoski A. ’’Alimentarni 

toksoinfekcii vo Prilep vo periodot od 1996-2005“ , Zbornik na rezimea na Tret kongres po 

preventivna medicina na Makedonija so megunarodno učestvo, Ohrid, 2006, oktomvri, 

str.137 

11. Antuleska-Belceska G., Belceski R.,''Zdravstvoto vo Prilep i prilepsko megu dvete svetski 

vojni'', Zbornik na trudovi na Tret makedonski kongres na istorija na medicinata so 

megunarodno učestvo, Štip, 2008, juni, str.160-70 

12. Antuleska-Belčeska G., Belčeski R.,;Zdravstvoto vo Prilep i Prilepsko megu dvete svetski 

vojni - početok na organizirana zdravstvena zaštita'', Vox Medici, 2009, mart; 62:46-8 
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13. Antuleska-Belčeska G.,''UZ/Mamografski prikaz pregled dojke pomoђu Bi-rads 

klasifikacije'', Zbornik radova od Kongres radiologa Srbije, Zlatibor, 2011, novembar, str.734  
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Стручна литература – авторизирани предавања: 

1. Радиолошки методи 1, прв циклус радиолошки технолози 

2. Радиолошки методи 2, прв циклус радиолошки технолози 

3. Радиолошка апаратура, прв циклус радиолошки технолози 

4. Радиологија за физиотерапевти 

5. Медицинска ехосонографија, прв циклус радиолошки технолози 

6. Протоколи за КТ, втор циклус студии 

7. Контрастни средства за КТ и МР, втор циклус студии 

ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 
 

Врз основа на приложената документација,  Рецензионата комисија оцени дека 
кандидатот Виш Пред. Д-р Гордана Антулеска - Белческа ги исполнува општите 
услови за избор во наставно звање, согласно Законот за високо образование, Статутот 
на Универзитетот“Св. Климент Охридски” - Битола и Правилникот за единствени 
критериуми за изборво наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања, како и 20 услови од сите три посебни услови за избор во наставни звања, според 
Правилникот за единствени критериуми за изборво наставно-научни, научни, 
наставно-стручни и соработнички звања. 

Со оглед на стручноста и научната дејност на кандидатот Виш Пред. Д-р 
Гордана Антулеска - Белческа, нејзиното искуство во превентивната и клиничката 
пракса, комисијата смета дека таа своите стручни и научни сознанија може секојдневно 
да ги имплементира кај студентите во текот на својата наставна активност. Согласно 
изнесеното, Рецензионата комисија го донесе следниот  
 
 

                                                 ЗАКЛУЧОК 
 

 Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна активност на 
кандидатот, со особена чест и задоволство Рецензионата комисија му предлага  на 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола, да ја избере 
кандидатката Виш Пред. Д-р Гордана Антулеска - Белческа, за наставник во 
научната област Радиологија во наставно звање Професор на висока стручна 
школа 

 
               Рецензентска комисија: 
  

   1.    Проф. Д-р Климе Ѓорески, претседател                   
 
          2.     Проф. Д-р Михаил Груневски, член                           
 

   3.     Проф. Д-р Тања Јовановска, член                               
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                Дo Наставничкиот совет на  
               Високата медицинска школа Битола

      Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 
 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ: Дерматовенерологија ( Научно поле: Клиничка медицина)  
 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при Универзитетот "Св. 
Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 11.06.2020 година, донесе 
Одлука бр. 02-171/4 за формирање на Рецензиона комисија за изготвување на реферат 
за избор на наставник во научната област: Дерматовенерологија (30201) (Научно поле: 
Клиничка медицина (302)) , во состав: 
 
 

1. Проф. д-р Сузана Николовска, Медицински факултет - Скопје, претседател  

2. Проф. д-р Љубица Павлова, Медицински факултет – Скопје, член 

3. Проф.Д-р. Викторија Продановска Стојчевска, Висока Медицинска Школа 

Биотола, член 

 
 

Дерматовенерологија ( Научно поле: Клиничка медицина)  
 

 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
 
 
 На конкурсот кој што беше објавен во весникот "Нова Македонија" на 
13.05.2020 година, за избор на наставник во научната област: Дерматовенерологија 
(30201)( Научно поле: Клиничка Медицина ( 302) се пријави следниот кандидат: 
 
  

Пред. м-р Весна Трајкова 
 

Биографски податоци  
 
Кандидатката Трајкова Весна е родена на 20.02.1981 година во Битола, каде што 

завршила и основно образование. Во 1994 година се запишува ДСУ “Јосип Броз Тито“ 
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Битола, каде што во 1999 година се стекнува со средношколска диплома од општа 
гиманзија. Во 1999 година се запишува на медицниски факултет во Пловдив, 
Република Бугарија, каде што во 2005 година дипломира и се стекнува со звање Доктор 
по општа медицина. Во 2006 година се запишува на приватна специјализација на 
Медицинскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје каде што 
во 2010 година се стекнува со звање Специјалист по Дерматовенерологија. 

Во 2007 година се запишува на Втор Циклус студии на Медицинскиот факултет 
при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на научната област 
дерматовенерологија, каде што во 2013 година магистрира  со просечна оцена 9,86 и со 
успех ја одбрани магистерската тема под наслов “Квалитетот на животот кај 
пациентите со келоиди“ и се стекнува со звање Магистер по Медицински науки од 
научната област Дерматовенерологија. 

Во  2019 година се запишува на Докторски студии на Медицинскиот факултет 
при Универзитетот “ Гоце Делчев” во Штип, каде што како Докторанд на Трет Циклус 
Студии е насочена кон истражувања во областа на Дерматовенерологијата. 

Моментално живее во Скопје и од 2010 година работи како Одделенски доктор, 
Специјалист по Дерматовенерологија во Градската Општа Болница “8-ми Септември” 
во Скопје. 
 

 Движења во професијата 
 

- Од 2009 до 2010 година работи во ПЗУ “ Медикоз”, Скопје 
- Од 2011 година е вработена во Градската Општа Болница “ 8ми Септември “ , 

Скопје како одделенски доктор во областа на Дерматовенерологијата 
- Од 2016 година е избрана за предавач на Високата Медицинска Школа во 

Битола, по предметот Дерматовенерологија со нега. 

 
 
 
Наставна дејност 
 
Во 2016  година е избрана за предавач на Високата Медицинска школа во 

Битола, во научната област Дерматовенерологија 
 
 
 
 
Научна активност 
 
Д-р Весна Трајкова има објавено повеќе стручни трудови од областа на 

медицината, кои потекнуваат од секојдневната клиничка пракса. Истите се објавени и 
презентирани на конгреси во републиката и во странство, како и во индексирани 
медицински списанија и списанија со импакт фактор.  
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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 
прекуписмендоказсодоставанатрудовитекадештоецитиранкандидатотилипрекуwebпребару
вач за цитираност (профил на кандидатот на GoogleScholar или сличен на него) 

 
 
 
 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
ThomsonReuters, WebofScience, JournalCitationReport, SCImagoJournalRank (објавените 
трудови треба да се нотирани на универзитетскиот репозиториум 
http://eprints.uklo.edu.mk/)1

 

 
 
 

 

Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикацииод 
предвидениот број со општите 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 учествуваво 
научно-истражувачки проект кој е во тек 

 
X 

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

 
   Х 

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

 

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 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) 

 

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 друга 
високообразовна установа од земјата или странство 

 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

Х 

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

 

Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд  

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум 1 

 
 
 

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

 

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

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

 

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

Реализирал превод на книга или дел од книга  

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

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  

Бил уредник на речник или енциклопедија  

Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод За индустриска  

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 3 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   

 

8 

 
 
 
 
ПРИРЕМЕНИ И ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБУКИ 
 
 

1. Case report 

Martorell’s ulcer-Therapeutic approach 

Martorell улкус- Терапевтски пристап 

Breshkovska Hristina,¹ Gjorgjeska Andrijana,¹ Peneva Margarita,¹ 
Nikolovska Suzana,² Duma Silvija,² Petlickovski A³, Trajkova V⁴, 
Todorovska Lidija⁵ 
¹University Clinic for Plastic and Reconstructive Surgery, Medical 
Faculty, Skopje 
² University Clinic of Dermatology, Medical Faculty, Skopje 
³Institute of Immunology and Human Genetics, Medical Faculty, Skopje 
4 General hospital 8th September, Skopje 
⁵ Institute of Physiology, Medical Faculty, Skopje, Accsepted for 
Publishing in MakMedicus, 1/ 2020, Vol 74 
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2. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY AS AN 
ADJUVANT TREATMENT IN A PATIENT WITH 
MARTORELL HYPERTENSIVE LEG ULCERS 
Hristina Breshkovska (1) - Suzana Nikolovska (2) - Katerina Damevska (3) 
- Ivana Dohceva 
Karajovanov (4) - Silvija Duma (4) - Vesna Trajkova (5) - Andrijana 
Gjorgjeska (6), 24th Wold Congres Milano, Abstract Book, April 2019 
 
 

 
3. Chronic ulcers  

Hristina Breshkovska (1) - Suzana Nikolovska (2) - Katerina 
Damevska (2) - Ivana 

Dohceva Karajovanov (2) - Silvija Duma (2) - Vesna Trajkova (3) 
University Clinic For Plastic And Reconstructive Surgery, Huperbaric 
Oxygen 
Therapy, Skopje, Macedonia (1) 
University Clinic For Dermatology,Skopje, Macedonia (2) 
General Hospital “8 September”, General Dermatology, Skopje, Macedonia 
(3), Accepted for Publishing April 2020 
 

4. Elena Hadzieva, Dijana C. Bogatinoska, Risto Petroski, Marija 
Shuminoska, Ljubinka Gjergjeska, Aleksandar Karadimce and Vesna 
Trajkova,Is the Fractal Dimension of the Contour-lines a Reliable 
Tool for Classification of Medical Images?, accepted for publishing 
in the journal "MATEC Web of Conferences".  

 
 

 
 

 
5. HYPERBARIC OXYGEN THERAPY AS AN 

ADJUVANT TREATMENT IN A PATIENT WITH 
MARTORELL HYPERTENSIVE LEG ULCERS 
Hristina Breshkovska (1) - Suzana Nikolovska (2) - Katerina 
Damevska (3) - Ivana Dohcev 
Karajovanov (4) - Silvija Duma (4) - Vesna Trajkova (5) - 
Andrijana  

Gjorgjeska (6), 24th Wold Congres Milano, Abstract Book, April 2019 
 

 
6. Келоиди : тераписки стратегии и квалитет на живот, 

Дерматовенерологија,TrajkovaVesna , прилог на Vox Medici , 
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број 2, Септември 2014г 
7. Local tretmenat of chronic wound healing- our experienses, oral 

presentation European Venous Forum, Trajkova Vesna, Belgrad  
june 27-30.06. 2013 

 
8. Local tretmenat of chronic wound healing, оral presentation,Trajkova 

Vesna , 3rd International Summer Academy of Practical 
Dermatology 2013, Munich, 21 - 26 July 

 
9. Локален третман на хронични рани- нашите искуства, орална 

презентација,TrajkovaVesna,  5ти Дерматолошки конгрес, 
Септември , Охрид 2013 

 
10. Europian academy of Dermatology, Annual Congress September 

2016 Vienna, Austria, participant 
11. Europian academy of Dermatology, Annual Congress September 

2017 Geneva , Switzerland ,participant 
12. Europian academy of Dermatology, Annual Congress September 

2018, , Paris, France ,participant 
13. 5th World Congres in Dermatoscopy, June 2018 Thessalonici 

Greece, paticipant 
14. Еlena Hadzieva, Dijana C. Bogatinoska, Risto Petroski, Marija 

Shuminoska, Ljubinka Gjergjeska, Aleksandar Karadimce and Vesna 
Trajkova,Is the Fractal Dimension of the Contour-lines a Reliable 
Tool for Classification of Medical Images? , presented at 20th 
International Conference on Circuits, Systems, Communications and 
Computers, Corfu Island, Greece., July 14-17, 2016 
 

15. Europian academy of Dermatology, Annual Congress October 
2019,Madrid Spain, participant 

 
16. Medical Observership in the fields of Allergeology, Patch and 

Scratch test, Drug therapy and Hiposensibilisation, Group Florence 
Nigtingale Hospital, Istanbul, 25-03.24-04.2013 

 
17. Osnovni dermoskopski kurs, Belgrad 02.12.2012 

 
18. Napredni dermoskopski kurs, Belgrad 02.12.2012 

 
19. 17 th Congres of EADV , September 17-21, 2008 
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ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 
 

 
Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-
образовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на 
Пред. м-р. Весна Трајкова. 

 
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 

Комисијата заклучи дека Пред м-р Весна Трајкова поседува научни и стручни 
квалитети и според Законот за високото образование и Правилникот за критериумите и 
постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 
звања на Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги исполнува општите и 
8услови од сите три посебни критериуми за избор во наставни звања.  

 
 

                                                 ЗАКЛУЧОК 
 
 
Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му 

предложи на Наставничкиотсовет на Високата медицинска школавоБитола, м-р Весна 
Трајкова да биде избрана во звање Виш предавачна висока стручна школаво 
научната област: Дерматовенерологија (30201) (Научно поле: Клиничка 
Медицина ( 302)) 
 

 
 

Рецензиона комисија: 
 
  

1. Проф. д-р  Сузана Николовска , претседал 
 

2. Проф. д-р  Љубица Павлова , член 
 

3. Проф. д-р Викторија Продановска Стојчевска, член 
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    Дo Наставничкиот совет на  
     Високата медицинска школа, Битола

    Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 
 

 
Р Е Ф Е Р А Т 

 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА  

ВО НАУЧНАТА ПОЛЕ: КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА (302) 
НАУЧНА ОБЛАСТ – РАДИОЛОГИЈА (30221) 

 
 
 Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, врз основа на Одлуката на 
Директорот со бр. 02-138/1 од 07.05.2020 и одлуката на седницата на 
Наставничкиот совет од 08.05.2020, распиша Конкурс објавен во дневните 
весници ,,Нова Македонија“ и ,,Коха“ на 13.05.2020, за избор на наставник во 
сите наставни и наставно-научни звања во научно поле: клиничка медицина 
(302) и  научната област: Радиологија (30221), при што се формираше 
рецензиона комисија во состав:   
 

1. Проф. д-р Климе Ѓорески, претседател 
2. Проф. д-р Михаел Груневски, член 
3. Проф. д-р Домника Рајчановска,член 

 
 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 На објавениот Конкурс од 13.05.2020, во дневните весници ,,Нова 
Македонија“ и ,,Коха“, за избор на наставник во сите наставни и наставно-
научни звања во научно поле: клиничка медицина (302) и  научната област: 
Радиологија (30221) се пријавија кандидатите М-р д-р Ана Михајловска 
Рендевска и Д-р сци. Д-р Гордана Белческа. 
 
  

1. М-р д-р Ана Михајловска Рендевска 
            
Биографски податоци 
  

Кандидатот М-р д-р Ана Михајловска Рендевска е родена на 08.08.1979 
година во Скопје. Основно и средно образование (гимназија) завршила во 
Гостивар со одличен успех. Во 1998 година. се запишала на Медицинскиот 
факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“во Скопје, насока општа 
медицина,  а дипломирала на истиот во 2005 година со просечен успех 8,00 и се 
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здобила со звање доктор на медицина. Во 2010 година ја одбранила 
магистерската тема ,,Мерење на задоволството на пациентите од понудените 
здравствени услуги, како предиктор за решавање на најважните проблеми во 
македонскиот здравствен систем“, на студиската програма на Менаџмент на 
човечки ресурси, на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, при што 
се здобила со звање Магистер по менаџмент на човечки ресурси. Во 2012 
година, на Клиниката за радиологија при Медицинскиот факултет во Скопје ја 
завршила специјализацијата по Радиодијагностика и со положување на 
специјалистичкиот испит, стекнала стручно звање специјалист по 
Радиодијагностика. Во 2016 година се запишала на третиот циклус на докторски 
студии од областа на медицинските науки, на Школата за докторски студии при 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Од странските јазици активно 
ги зборува англискиот и францускиот јазик. 
 
Досегашно работно искуство 
 

Работното искуство го започнала во 2008 година како доктор по општа 
медицина во ЈЗУ Здравствен дом Гостивар, во одделот за Детска превентива, 
каде работела до 2011 година. Понатамошниот работен однос го продолжила во 
ЈЗУ Универзитетската клиника за Радиологија во Скопје, каде работи од 2011 
год, па до денес, на одделот за ургентна радиодиодијагностика, на апаратот за 
компјутеризирана томографија на хируршките клиники при Медицинскиот 
факултет во Скопје. 
 
 
СТРУЧНА АКТИВНОСТ 
 

Во текот на својата стручна и научна активност кандидатката М-р д-р Ана 
Михајловска Рендевска, учествувала на повеќе конгреси, симпозиуми, школи и 
работилници во земјата и странство, меѓу кои: 
 

1. 7th Balkan Congress of Medicine and Dentistry for Students and Young 
Doctors, 2004, Ohrid, Macedonia; 

2. 4th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors, 
2004, Zagreb, Croatia; 

3. The 8th International Congress for mediacal students and young doctors 
"MEDIS 2004", 13 - 16 May 2004, Timisoara, Romania; 

4. 5th Zagreb International Medical Summit for Students and Young Doctors, 
2005, Zagreb, Croatia; 

5. 28th International Medical Student’s Scientific Congress, 2005, Ohrid, 
Macedonia; 

6. Second Symposium of Health Colleges and Health Schools (with international 
participation), 2006, Belgrade, Serbia; 

7. Европски конгрес по радиодијагностика, ноември, 2008, Врњачка бања, 
Србија, 

8. Стручен состанок на експертска група: Радиолошка дијагностика на 
заболувањата на ЦНС и ’рбетниот мозок, Македонска асоцијација на 
радиолози, Битола, Македонија, 2009; 

9. 3-ти Конгрес на Хирурзите на Македонија со меѓународно учество, 
Охрид, Македонија, 2010; 
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10. 24th Europian Congress of Radiology ECR 2012, Vienna, Austria, 2012; 
11. Стручен состанок на експертска група: Мозочен удар, бидејќи ние се 

грижиме, Здружение на невролози на Македонија, Скопје, Македонија, 
2012; 

12. Стручен состанок: Темпорални и екстратемпорални лобни епилепсии, 
Поликлиника Неуромедика, предавач: Проф. д-р Методи Чепреганов, 
Битола, Македонија, 2012; 

13. Стручен состанок на Здружение на хирурзи на Македонија, Штип, 
Македонија, 2015; 

14. 6-ти Конгрес на Радиолозите на РМ со меѓународно учество, Охрид, 
Македонија, 2016; 

15. Голем број на стручни симпозиуми низ Македонија, организирани од 
ЛКМ и МЛД; 

16. Курс за дигитализација на рендген, Македонска асоцијација на 
радиолози, Скопје, Македонија, 2008; 

17. 1stInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia, 
2008; 

18. Школа за  критично болни пациенти: мониторинг, дијагноза, клиничка 
одлука, Скопје, Македонија, 2010; 

19. 2ndInternational seminar for magnetic resonance imaging, Ohrid, Macedonia, 
2011; 

20. Семинар: Лумбална дискална хернијација, Ремедика, Скопје, 
Македонија,2012; 

21. Семинар: Мозочен удар бидејќи ние се грижиме, Здружение на 
невролози на Македонија, Скопје, Македонија, 2013; 

 
 

НАУЧНА АКТИВНОСТ 
 

Кандидатката ја одбранила магистерската тема ,,Мерење на 
задоволството на пациентите од понудените здравствени услуги, како 
предиктор за решавање на најважните проблеми во македонскиот здравствен 
систем“, на студиската програма на Менаџмент на човечки ресурси, на 
Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје, при што се здобила со звање 
Магистер по менаџмент на човечки ресурси. Оваа година се запишала на трет 
степен на докторски студии од научната област Медицински науки на 
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Автор и коавтор е на 37 
научни трудови од областа на медицината, со кои настапила на преку 20 
конгреси, симпозиуми и работилници во земјата и странство, а некои се 
објавени и во стручни и научни списанија. 

Моментално е во завршна фаза во подготовка на докторската дисертација 
на Школата за докторски студии при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ 
Скопје, на Медицинскиот факултет Скопје. 
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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 виш предавач), два трудови (за избор во вонреден професор или 
професор на висока стручна школа), односно три трудови (за избор во 
редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во референтна 
научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен 
доказ со достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или 
сличен на него)  

X 

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

X 

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

 

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

 

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

X 

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

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

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

 

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

X 
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вкупно исполнети услови од прв критериум   7 
ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и 
научноистражувачки подмладок 
УСЛОВИ X 
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот 
или на друга високообразовна установа од земјата или странство   

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници   X 
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии   

X 

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

 

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

 

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

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   9 
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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   

X 

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

X 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум   4 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ   
 

20 
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ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 
 

Врз основа на анализата на доставената документација на кандидатот М-
р д-р Ана Михајловска Рендевска, Рецензентската комисија високо ги оценува 
нејзините резултати на сите полиња релевантни за избор во звање наставник на 
висока стручна школа. 

Како заклучок од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за 
избор на наставник според Законот за високо образование и Правилникот за 
избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот ,,Св. 
Климент Охридски, членовите на Рецензентската комисија со задоволство му 
предлагаат на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, 
кандидатката М-р д-р Ана Михајловска Рендевска да биде избрана за 
наставник во научно поле клиничка медицина (302), научна област Радиологија 
(30221), во звање наставник на висока стручна школа. 
 
                                            

 
                                             ЗАКЛУЧОК 
 
 

 Врз основа на целокупната досегашна наставно-научна и стручна 
активност на кандидатката, со особена чест и задоволство Рецензионата 
комисија му предлага  на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - 
Битола, да го избере кандидатот М-р д-р Ана Михајловска Рендевска, за 
наставник во научно поле клиничка медицина (302), научна област 
Радиологија (30221), во звање наставник на висока стручна школа.  

 
                                          Рецензиона комисија: 

 
 

1. Проф. д-р Климе Ѓорески        
 

2. Проф. д-р Михаел Груневски        
 

3. Проф. д-р Домника Рајчановска  
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Дo Наставничкиот совет на   
                         Високата медицинска школа Битола 
                           Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ:РАДИОЛОГИЈА  

 

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа – Битол а при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на 11.06.2020 
година, донесе Одлука бр. 02-171/11 за формирање на Рецензиона комисија за 
изготвување на реферат за избор на наставник во научната област Радиологија, во 
состав 

1.Проф. д-р Михаел Груневски, претседател 

2.Доц. д-р Биљана Пргова-Вељановска, член 

      3.Проф. д-р Славчо Стојменски, член 

Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 

 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 

На конкурсот објавен во весниците “Нова Македонија” и “Коха” од 13.05.2020 
година, за избор на наставник во научната област: Радиологија, се пријави следниот 
кандидат: 

М-р Кристина Митреска 

 

Биографски податоци 

Кандидатката д-р Кристина Митреска, е родена во Скопје на 05.01.1988 година. 
Основното и средното образование го завршила во Скопје во општата гимназија 
“Георги Димитров” со највисок успех. Во октомври 2006 година ги започнала студиите 
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на Медицинскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, а ги 
завршила во јуни 2012 година со просечен успех 9,07. 

Специјалист радиолог е од 01.09.2017, а трет циклус докторски студии од 
клиничка медицина запишала во октомври 2015 година. На 01.10.2018 магистрира на 
темата:”Менаџмент на тековни трошоци и инвестиции за унапредување на 
здравствените услуги во терциерна здравствена установа”и се стекнува со звањето 
Магистер по здравствен и фармацевтски менаџмент. 

М-р Кристина Митреска одлично го познава говорниот и стручниот англиски 
јазик и поседува сертификат АПТИС- Б2/Ц1ниво (Cambridge English, British Council), 
како и германскиот јазик за кој поседува Гете сертификат Б2 ( Goethe-Zertifikat B2). 

Учествува на бројни конгреси, курсеви и семинари од областа на радиологијата од кој 
последниот е одржан во Салцбург, Австрија од 10/11-16/11 2020 од областа на 
Педијатриската радиологија подржан од Американско-австриската фондација. 

 

Членства во здруженија и асоцијации 

 

- Лекарската комора на Р.С.Македонија,  
- Здружение на радиолози на Македонија,  
- Европското здружение на радиолози-ESR и  
- Радиолошкото здружение на Северна Америка- RSNA. 

 

Движење во професијата  

 

01/03/2013 се вработува во Специјалната болница за хемодијализа и 
нефрологија Диамед како доктор по општа медицина и медицицински координатор.  

01/05/2015 станува Генерален директор на германското претставништво Д-мед 
Хелткер која фирма е ексклузивен претставник и на јапонскиот бренд за дијализа 
Нипро.  

01/09/2017 се вработува како специјалист радиолог во поликлиника МЕД-Х 
дијагностика.  

Во 2019 г се вработува како Оперативен менаџер на Санте плус болницата.  
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Од октомври до февруари 2020 работи како специјалист радиолог во ПЗУ 
Еуроиталиа.  

Од 1 февруари 2020 се вработува во ЈЗУ Клиника за пулмологија и 
алергологија, Скопје како специјалист радиолог каде и сеуште работи. 

Проектни активности 

За време на тримесечниот престој во Дизелдорф, Германија додека е вработена 
во германската болница Диамед работи на Проект од областа на дијализата и 
апликација на најнов тип на дијализери Елисио и корелација на добиените резултати од 
пациентите пред и после дијализниот третман.  

Научна активност 

М-р Кристина Митреска има објавено повеќе студентски трудови и трудови на 
радиолошки конгреси:  

Список на трудови за рецензија 

1. Choledochal cysts in children-diagnostic imaging- GjoreskiKlime, Mitreski N, Joseva 
J, Sezair N, Gjoreski A, Mitreska K, BCR 2013 (XI Balkan Congress of Radiology, 
Ohrid, 2013/ 11 ти Балкански конгрес на Радиолози Охрид, 2013. 
 

2. Urgent treatment of scull subcutaneous arterio-venous malformation- Kristina 
Mitreska BCR 2013 (XI Balkan Congress of Radiology, Ohrid/ 11 ти Балкански 
конгрес на радиолози, Охрид 2013) 
 

3. MR/MRA follow up of endovascular treated brain aneurysm- Menka Lazareska, 
VjolcaAliji, Elizabeta Stefanovska, Nizametin Sezair, Aleksandar Stojkoski, Ana 
Mihajlovska-Rendevska, Kristina Mitreska- XI Balkan Congress of Radiology, 
Ohrid 2013/ 11 ти Балкански конгрес на радиолози, Охрид 2013 

 

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 web 
пребарувач за цитираност (профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него) 
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Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание 
или публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, 
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 

 
 

 

 

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

 
 

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

 
 

ВТОР КРИТЕРИУМ 
Резултати и искуствово 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 

 

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 поставилна online платформа за далечинско учење 
(Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот 

 

Бил член во Комисија за оценка или одбранана магистерски, специјалистички или 
докторскитруд 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум  

 

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 
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УСЛОВИ 
X 

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

 

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

 
X 

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

X 

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

 

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

Х 

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

 

Учествувал во промотивни активности на факултетот  
Бил уредник на речник или енциклопедија  
Регистрирал 
сопственост 

патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска  

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, зборникнатрудови 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 4 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ 

 

4 

 

 
 

ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 

 

Врз основа на целокупната доставена документација и личното познавање на 

кандидатот, Рецензионата комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-

образовната и научно-истражувачката дејност, како и дејноста од поширок интерес на 

м-р Кристина Митреска. 
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Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатката, 

Комисијата заклучи дека м-р Кристина Митреска поседува научни и стручни квалитети 

и според Законот зависокото образование и Правилникот за критериумите и 

постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички 

звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги  исполнува општите и 

4 услови од посебните услови за избор во наставни звања. Согласно изнесеното, 

Рецензионата комисија го донесе следниот 

 

 

ЗАКЛУЧОК 

 

Според гореизнесеното, Рецензионата комисија има чест и задоволство да му 

предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, м-р 

Кристина Митреска, да биде избрана во звање предавач на Висока стручна школа во 

научната област: Радиологија. 

 
 

Рецензиона комисија: 
 

 
1. Проф. д-р Михаел Груневски 

 
2. Доц. д-р Биљана Пргова-Вељановска 

 
3. Проф. д-р Славчо Стојменски 
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   Дo Наставничкиот совет на  
     Високата медицинска школа, Битола

    Универзитет “Св.Климент Охридски”-Битола 
 
 

  Р Е Ф Е Р А Т 
 
 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - БИТОЛА ВО НАУЧНАТА 

ОБЛАСТ: РАДИОЛОГИЈА 
 
 
 Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола при 
Универзитетот "Св. Климент Охридски" Битола, на седницата одржана на    
11.06.2020 година, донесе Одлука бр. 02-113/3 за формирање на Рецензиона 
комисија за изготвување на реферат за избор на наставник во научната област: 
Радиологија во состав: 
 

1. Проф. д-р  Тане Маркоски, претседател  
2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска, член 
3. Проф. д-р Милан Самарџиски, член 

 
 Комисијата ги разгледа пристигнатите материјали и врз основа на тоа го 
поднесува следниов: 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
 На конкурсот, објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" на 
13.05.2020 година, за избор на наставник во научната област: Радиологија  се 
пријави следниот кандидат: 
 
 М-р Александар Димовски  
            
 Биографски податоци 
  

 Александар Димовски  е роден во 1973  година во Битола. Основно и 
средно образование завршува во Битола. Своето образование го продолжува на 
Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", во Скопје, на Медицинскиот факултет, во 
периодот од 1991-1999 година.  

 
 Постдипломски едукации 
 - 2001 година го полага стручниот испит, по што се стекна со правото за 
вршење на самостојна здравствена дејност.  
 - Во периодот од 2007-2012 година завршува специјализација од областа 
радиологија, на Радиолошки Институт, Медицински факултет во Скопје, по што 
се стекна со звање Специјалист по радиодијагностика.  
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- Во 2017 година се запишува на последипломски студии на ФОН 
факултет во Скопје, Катедра по педијатрија. 

 - На 29.05.2019 година, по полагањето на испитите, го одбранува 
Магистерски труд со наслов, "Маркетинг Стратегија за развој на здавствениот 
менаџмент ", и се стекна со звање Магистер на  економски  науки. 

На 01.10 2019 год започнува субспециализација по Неурорадиологија на  
Радиолошки Институт - Медицински факултет во Скопје 

 
 Движења во професијата 

- Од 2000-2006 година работи во Медицински центар во Битола, во 
Службата заа медицинска помош. 

- Од 2006-2014 работи во приватната здравствена установа,   
Дијагностичи центар Св.Спас Битола.   

- Од 2014 работи во Kлиничка болица Битола. Од 2016 год е началник на  
службата за Радиологија, а од 2017 год е директор на дијагностичките гранки 
при Клиничката болница-Битола. 

 - Од 2012 год е спортски доктор во ФК и РК Пелистер. 
   
 Членства во здруженија и асоцијации 

- Македонско лекарско друштво  
- Лекарска комора на Македонија  
- Здружение на  радиолози на Македонија 
- Од 2014 година е редовен член на ESR (Европско здружрние за  

радиологија).  
 - 2017 година - Член на уредувачкиот одбор на списанието на Лекарска 
Комора Vox Medici.  

 
Други активности 
 
Семинари и конгреси 

- 2000 година Прв македонски конгрес на лекари, стоматолози и фармацевт, 
Охрид, МКД 

- 2003 година XVI Конгрес на македонски лекари со меѓународно присуство, 
Охрид, МКД  

- 2005 Трети Балкански Конгрес за радиологија - Балканско здружение за 
радиологија, Охрид, МКД; 

- Учество во 2006 година на Основен курс за обука за ХИВ и СИДА за 
даватели на здравствена заштита од примарна здравствена заштита 

- 2008 Радиолошка дијагностика на гастроинтестинални малигни - Македонско 
здружение за радиологија, Македонско медицинско здружение, Македонска 
медицинска комора, Скопје, МКД 

- 2009 5-ти Конгрес на Радиологија на Македонија со меѓународни учесници 
Охрид, Македонија 

- 2009 7 th School of Computed Tomography - 2009 година Нови Сад, Србија 
- 2009 МНР на ЦНС и 'рбетниот столб Македонско здружение за радиологија, 

Македонско медицинско здружение, Македонска медицинска комора, 
Битола, МКД 

- 2009 Сеопфатна дијагностика на патологија на дојка - Македонско здружение 
за радиологија, Македонско медицинско здружение, Македонска медицинска 
комора, Прилеп, МКД 
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- 2010 Силата на протоните, ТБЦ на белите дробови - Македонско здружение 
за радиологија, 

- Македонско медицинско здружение, Македонска медицинска комора, 
Дојран,  

- 2010 год  Дијагностицирање на карцином на дојка, Современи дијагностички 
процедури и Третман - работилница, Министерство за здравство и 
македонско друштво на  Радиологија, Скопје, МКД 

- 2011 година  Рана дијагностика и мултидисциплинарен третман на карцином 
на дојка -РеМедика, Македонско лекарско здружение, Македонска 
медицинска комора, Скопје, МКД 

- 2012 Современ пристап кон дијагностицирање на патологија на зглобот и 
дланката Здружение на радиолози на Македонија, Македонско медицинско 
здружение, Медицинско здружение на Македонија Скопје  

- 2012 Personalized Medici ne Oncology Oncology-treatment in the 21st century, 
innovations in treatment options for metastatic breast cancer,  Скопје Македонија 
2014 Oncology Today, Oncology Tomorrow- ECPC European Cancer Patien 
Coalition -Битола Македонија  

- 2014 год. 2 International Mistletoe Meeting for Healthcare Professionals  
Розенфелд-Германија  

- 2014 MRI School Magnetic Resonance Imaging  School -  Дек. 2014 година 
Сремска Каменица- Нови Сад, Србија  

- 2015 SALZBURG WEILL CORNELL SEMINAR “DIAGNOSTIC IMAGING” 
Недела  ноември 2015 година Шлос Аренберг, Салцбург, Австрија  

- 2016 6-ти Конгрес на Радиологија на Македонија со меѓународни учесници 
Охрид Македонија 

- 2016 Клиничка болница „Д-р Трифун Паноски“ Битола Одд за радиологија 
при Клиничка болница Битола со Здружението на лекари Битола организира 
Работилница за рана дијагноза и прав третман на туморите на 
мускулосклетниот систем. 

- 2017 Oncology Webinar 2 CT oncology: Assessment of tumor response, RECIST 
and its challenges сеп 2017 год.  

- 2017 Workshop for legal Fostering, Diagnosis and Priorities of a Patient           
with Politraum 01 December 2017. Organizer Prof. Dr. Violeta Vasilevska 
Nikodinovska Dr.Sci. Mr. Sci Med, Faculty of Medicine Skopje Ph.D. Aleksandar 
Dimovski Director of Clinical Hospital "Dr Trifun Panovski" Bitola The role of 
FAST in fostering a polytraumatized patient   

- 2018 European Congreas of radiology 28 февруари - 4 март 2018 год 
- 2018 Radiology of the pancreato-hepatobiliary tract -Imaging Symposium 13-14 

април 2018 година Београд  
- 2018 ESSR Outreach Workshop Скопје, Македонија  декември 2018 год 
- 2018 Image of the breast and Intervention Procedurs Медицински факултет 

Нови Сад, Центар за слики дијагностика, Институт за онкологија на 
Војводина, Сремска Каменица, Србија 

- 2019 European Congreas of radiology 27 февруари - 3 март 2019 година 
- 2019 V School of Neuroradiology  јуни 2019 година 
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Проектни активности 
 

2009-2013 A Randomized, Open-Label, Multicenter, Phase 3 Study of Epoetin 
Alfa plus Standard Supportive Care versus Standard Supportive Care in Anemic 
Patients With Metastatic Breast Cancer Receiving Standard Chemotherapy 
 
2009-2013 Multicentre, randomized, double blind, Phase III trial to investigate the 
efficiency and safety of oral BIBF 1120 plus standard pemetrexed therapy 
compared to placebo plus standard pemetrexed therapy in patients with stage 
IIIB/IV or recurrent NSCLC after failure of first-line chemotherapy 
               
2010-2013 A Phase III, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical 
Trial to Evaluate the Efficacy and Safety of Pertuzumab+Trastuzumab+Docetaxel 
vs. Placebo+Trastuzumab+Docetaxel in Previously Untreated HER2-Positive 
Metastatic Breast Cancer. 

             
    2012-A Double-Blind Placebo Controlled randomized multicenter Phase III study     

Evaluating the Efficacy and Safety of Pertuzumab in combinatiot with Trastuzumab 
and Chemoterpy in patients with HER-2 Postitive Metastatic Gastroesophagel 
junction and Gastric Cancer. 

 
    2017-A Double-Blind Placebo Controlled randomized Phase III study of Ipatasertib  

in  combinatiotn with paclitaxel as a tretman  with PIk 3 Ca/AKT1/PTEN altered, 
lokallu advanced or metastatic triple  negative breast cancer  or  hormone receptor – 
positive,  HER-2 Negative Breast Cancer. 

 
  2018-Intereg Ipa CBC Projecet Greece -North Macedonia, Clinical Hosptial Bitola  

Screening Mammography 
  
    Научна активност 
   
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ 
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА  

 
  

ПРВ КРИТЕРИУМ 
Резултати од научно-истражувачка работа 

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

X 

Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено 
труд во списание или публикација индексирани во некоја од следниве 
бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson Reuters, Web of Science, Journal 
Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба да се 
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нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)1  
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни 
публикации од предвидениот број со општитите услови за избор во 
соодветното звање   

 

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

 

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

X 

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

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) 2   

X 

вкупно исполнети услови од прв критериум  7 
 

 
 
 

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

научноистражувачки подмладок 
УСЛОВИ  

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

 

Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници    
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет 
циклус студии   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

вкупно исполнети услови од втор критериум   
 
 
 
  

ТРЕТ КРИТЕРИУМ 
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност 

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

 

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

X 

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

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   

 

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

 

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

 

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

 

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

X 

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

 

вкупно исполнети услови од трет критериум  5 
 

ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМИ  
 

12 

 
Список на трудови  

 
1. Prehospital care for patients with Myocardial Infarction Co-author II-nd Congress 

of Macedonian anesthesiologist with international participation 2000; 85 

2. Defibrillation as a practical method in prehospital treatment Co-author First all 
Macedonian Congress of Doctors, Dentists and Pharmacist 2000; 243       

3. Imaging methods in preoperative evaluation of parotid gland tumors Co-author            
4th Congress of Balkan Radiology, BCR 2006; P80 

4. Gaucher disease, our experience; Case report Co-author, Poster 5th Balkan 
Congress of Radiology, BCR 2007; PS20 

5. Posterior compartment syndrome of the left calf; Case report Co-author, Poster      
5th Balkan Congress of Radiology, BCR 2007; PS42 

6. Wegener’s granulomatosis of the Orbit, Our experience and literature review;     
Case raport Co-author, Publication Journal of Macedonian Medical Association, 
Mac. Med. Pregled, Year 61, 2007, Number 1-3, Page 53 

7. Hyperprolactinemia as a medical health problem in PHO Clinical Hosptila Bitola     
Sciense Direct Journals & Books June 2019 pages S318- S319 

8. Overlooked and delayed Diagnosis of Tibial Plateau fracture Co-author Case 
report E CRONICON Open Access 18.02.2020 

 
 
                                              

ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ 
 
 

Врз основа на приложената документација, Рецензионата комисија цени 
дека кандидатот м-р Александар Димовски ги исполнува општите услови за 
избор во наставно звање, согласно Законот за високо образование, Статутот на 
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Универзитетот “Св. Климент Охридски”- Битола и Правилникот за единствени 
критериуми за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања, како и 12 услови од сите три посебни услови за избор во 
наставни звања, според Правилникот за единствени критериуми за избор во 
наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања.  

Ценејќи ја стручноста и научната дејност на кандидатот м-р Александар 
Димовски, неговото долгогодишно искуство во клиничката пракса, комисијата 
смета дека тој своите стручни и научни сознанија може успешно да ги 
имплементира кај студентите во текот на својата наставна активност. Согласно 
изнесеното, Рецензионата комисија го донесе следниот  
 

 
                                             ЗАКЛУЧОК 

 
 

 Врз основа на целокупната научна и стручна активност на кандидатот, со 
особена чест и задоволство Рецензионата комисија му предлага на 
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа - Битола, да го избере м-р 
Александар Димовски, за наставник во научната област: Радиологија, во 
наставно звање предавач на висока стручна школа. 
 

 
                                                          Рецензиона комисија: 

 
1. Проф. д-р Тане Маркоски  

  
       

2. Проф. д-р Виолета Василевска Никодиновска  
 

      
3. Проф. д-р Милан Самарџиски      
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