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До    
 Наставно-научниот совет нa
 Технички факултет- Битола 

Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т 

за избор на наставник на неопределено работно време во 
Техничкиот факултет –Битола во сите звања од областа на 

КласичнаМеханика (10313) 

 

 Врз основа на распишаниот конкурс за избор на наставник од областа 10313 
Класична Механика објавен  во дневниот печат Нова Македонија бр.24463 од 
19.10.2018 год.  и дневниот печат  Кохабр.3488  од 19.10.2018 год., а со Одлука на  
Наставно-научниот совет бр.02-828/10 од  30.10.2018, донесено  на седницата одржана 
на ден 30.10.2018 год, определени сме за членови на рецензентската комисија, за избор 
на наставник на неопределено работно време во Техничкиот факултет - Битолаво сите 
звања од областа 10313 Класична Механика, во состав: 

1. Д-р Иван Мицкоски, ред.проф. во пензија, претседател – Машински 
Факултет -  Скопје; 

2. Ред.проф.д-р Тале Герамитчиоски,член- Технички Факултет – Битола 
3. Ред.проф.д-р Витомир Стојановски,член- Технички Факултет – Битола 

Рецензентската комисија по разгледувањето на конкурсните материјали врз основа на 
член 132, став 5 , а во врска со член 125 , став 2 од Законот за високо образование го 
донесе следниот  

ИЗВЕШТАЈ 

На конкурсот објавен  во дневниот печат Нова Македонија бр.24463 од 
19.10.2018 год.  и дневниот печат  Коха бр.3488  од 19.10.2018 год.за избор на 
наставник од областа Класична Механика (10313) се пријави само еден кандидат , д-р 
Благој Павлов , дипл.маш.инг. вонреден професор на Технички факултет - Битола 
досегашен наставник по предметите : 

-    Теорија на механизмите и машините 

-    Техничка механика 

-    Динамика на возила и  

-   Влеча на возови 

при Техничкиот факултет – Битола. 

Рецензентската комисија  констатира дека поднесените материјали се 
комплетни и навремено доставени и дека се исполнети сите услови за избор на 
наставник предвиден со законот за високо образование и актите на Универзитетот        
“ Св. Климент Охридски “ – Битола. 



8 
 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА Д-Р БЛАГОЈ ПАВЛОВ 

 Кандитатот вонр. проф. д-р Благој Павлов е роден во Неготино на 24.03.1960 
год. Потекнува од работничко семејство. Основно училиште завршил во родното 
место. Во текот на осумгодишното основноучилиште искажувал посебен интерес кон 
техниката, па тоа било пресудно за него, така да понатамошното школување и 
усовршување го продолжил во средното техничко училиште во Битола. Истото го 
завршува учебната 1977/78 год. со континуиран одличен успех.   
 Во текот на средношколските денови техничките науки се повеќе побудуваат 
интерес кај него, така да понатамошното школување и усовршување го продолжува на 
Техничкиот Факултет во Битола, на кој дипломирал во февруари 1984 год. со просечна 
оценка 8,5 одбранувајќи ја успешно со оценка 10 дипломската работа под наслов 
„Адаптација на Отто моторите од течно на гасовито гориво“, со посебен осврт 
кон Заставните возила.         
 Како средношколец и студент има учествувано на повеќе натпревари од областа 
на техничките науки при што има постигнато и видни резултати.   
 Веднаш по дипломирањето се вработува во фабриката за фрижидери „Раде 
Кончар“ во Битола како инжинер конструктор.      
 Во 1986 год. избран е за помлад асистент на Техничкиот факултет во Битола по 
предметите: Механика,Јакост на материјалите и Техничко цртање.   
 По дипломирањето кај кандидатот преовладува желбата за понатамошно 
наградување во областа на техничките науки и истата година го продолжува своето 
усовршување на последипломските студии на Машинскиот факултет во Скопје, од 
областа на Ладилната техника, каде што положува дел од испитите предвидени со 
наставната програма за тој отсек. Но заради потребите на Техничкиот факултет во 
Битола, а и во сходност со избраните предмети каде држи вежби во учебната 1988/1989 
год. се запишува на последипломски студии на Машинскиот факултет во Ниш од 
областа на Машинските конструкции – група Техничка Механика. Истите ги завршува 
со средна оценка од 9 и ја одбранува магистерската работа под менторство на 
ред.проф.д-р Катица Хендрих – Стевановиќ во април 1993 год. под наслов 
Новоткривени феномени у нелинеарним динамичким системима са апликацијомна 
динамичке системе описане Mathieu-Hill-овом диференцијалном једначином. 
Неговиот магистерски труд даде голем придонес во развојот на научната мисла од 
доменот на нелинеарните осцилаци. Магистерскиот труд ја анализира состојбата на таа 
област и ги опфаќа главите:      

1.Динамички системи – дефиниција на појмовите кои ја опишуваат хаотичната 
појава.         

2..Експериментални методи и хаотични осцилации.    

3.Mathieu-Hill-ова диференцијална равенка и нејзина примена во техниката 

4.Опис на алгоритмот на нумеричките екперименти     

Посебно во поглавјето Графички приказ и анализана добиените резултати се 
осврнуванадобиенитеоригинални резултатии на нивната примена во праксата. 

Во април 1998 год.ја одбранил докторската дисертација со наслов 
„ИСТРАЖУВАЊЕ НА ДИНАМИКАТА И ЕФИКАСНОСТА НА СОПИРАЧКИТЕ 
КАЈ ЛИФТОВИТЕ“ под менторство на ред.проф. д-р Иван Мицкоски, на Машинскиот 
факултет во Скопје.  
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Неговата докторска десертација даде голем придонес во развојот на научната 
мисла од доменот на самопобудните осцилации. Докторскиот труд  ја анализира 
состојбата и појавата на самопобудните осциилации на сопирачките кај лифотивите во 
зависност од оптовареноста и насокатана движење на кабината. Точно е дефинирана 
силата на триење која е во функција од релетивната брзина на лизгање помеѓу 
сопирните облоги и сопирните влошки. Извршено е идентификување и  подлабоко 
проучување на релевантните влијателни фактори врз ефикасноста на сопирачките кај 
лифтовите. 

Резултатите од овој труд и од оваистражување, секако, имаат не само големо 
научно значење туку и практично при изведбата на лифтовските сопирачки. 
Истражувачката работа во дисертацијата е систематски планирана и научно заснована. 

 
 

2. НАСТАВНО-НАУЧНА И  ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ 

 

Во научната  дејност кандидатот доц.д-р Благој Павлов има постигнато видни 
разултати со учество на меѓународни симопзиуми и семинари. Во периодот од 1991 до 
1995 год. работел на научниот проект  Нелинеарни детерминистички и стохастички 
процеси во динамичките системи со примена во машинството финансирано од 
страна на Министерството за наука и технологија на Србија и Црна гора.  

Во изминатиот период од 1986 до 1999 год. како асистент ги изведувал вежбите 
по предметите:  

1. Механика I и II 
2. Јакост на материјалите I и II 
3. Теорија на механизмите 
4. Техничко цртање 
5. Теорија на механизмите и машините 
6. Техничко цртање 

и тоа на машинскиот, сообраќајниот, електротехничкиот и графичкиот отсек на 
Техничкиот факултет во Битола. Поради бројноста на студентите и и природата на 
изведување на вежбите преку аудиторно објаснување и поединечно прегледување на 
програмските вежби и семинарските работи, кандидатот вежбите ги изведуавал 
паралелно и во неколку групи, што укажува на неговата интензивност и разновидност 
во наставната оптеретеност.         
 Во февруари 1999 год. е избран за доцент по предметите:   
 -Теорија на механизмите и машините      
 -Техничка механика со јакост на материјалите     
 -Динамика на возови         
 -Влеча на возови  

 На студентите секогаш е спремен да им помогне во решавањето на проблемите 
при совладување на наставните планови и програми.     
 Во периодот од 2000 до 2002 год. ја извршувал функцијата продекан на 
Техничкиот факултет-Битола.         
 Од февруари 2003год. избран е за шеф на катедрата по Машински конструкции.
 Активно учестсувал во работата на усовршување на наставните планови и 
програми за новите модули на машинскиот отсек.      
 Досега има издадено два учебника и една збирка на решени задачи по Теорија 
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на механизми, а моментално работи на издавање на учебникот по Динамика на 
возови.Перманентно научно и стручно се усовршува преку учество на разни семинари, 
конференции, симпозиуми и конгреси.       
 Бил ментор на десетина дипломатски работи, учестувал како член во одбраната 
на преку педесетина дипломатски работи.       
 Бил главен истражувач и раководител на научно истражувачкиот проект 
Истражување, анализа и идентификација на релевантните влијателни фактори 
врз сопирачките кај лифтовите и удобност на превоз на патницифинансиран од 
министерството за наука и образовзние кој успешно го реализирал.   
 Учествувал и во научно истражувачкиот проект Мехатроника кој се реализира 
во периодот 2000-2006 год. Проект во кој земаа учество Машинските факултети од 
Скопје, Ниш, Софија, Будимпешта и Марибор. Главен координатор на проектот беше 
Техничкиот Универзитет од Илменау-Германија. 

 

3.СПИСОК НА НАУЧНО-СТРУЧНИ ТРУДОВИ 

1 Павлов Б.,Хедрих К „Чудни атрактори и Хаос код динамичких система“ САНУ – 
новембар 1992 Београд.        
 2Хедрих К., Павлов Б.,„Числовии знализ динамччноистикости пружних 
формстержнив при поздожновму и попречному богато-частотному навантаженни“ 1st 
International Syposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lvov, 18-20 maj 1993.      
3 Павлов Б.,Хедрих К., „Алгоритам и програма длја генерации переризу Пуанкаре 
дивних точок притјагана фазового портрету пѕху важкои материјалнои вздовж кола з 
центром, јакии коливаервсја пид впливом двочастотнои пари сил“1st International 
Syposium of Ukrainian Mechanical Engineers in Lvov, 18-20 maj 1993.            
4 Hedrih K., Pavlov B., „Numerical Ehperiment over the dynamic system described the 
modified Mathieu-Hill diferential equation“ NONLINEARITI&CHAOS IN ENGINERING 
DINAMICS UITAM Symposium, 19-23 july 1993, London.              
5 Хедрих К., Павлов Б., „.Чудни атрактори и фазни портрети на движињето на тешка 
материјална точка вдолж круг со подвижен центар на осцилирање“ VIIIми Семинар 
примјенјене Механике, јуни 1993, Тиват, Црна Гора               6 
Hedrih K., Pavlov B., „Strange attractors of the phase portrait of the motion od a heavy 
material point along the circle with an oscilating center and under the influence of two-
frequency couple“ IInd Intl. Conf. on Nonlinear Mechanical-ICNMII, aug.1993, Peking, China.   
7 Хедрих К., Павлов Б., „Нумеричка анализа динамичке стабилности еластичних 
форми аксијално и трансверзално једнофреквентно оптереќених штаповаг XIVте 
Југословенске и II Меѓународне конференције „Бука и вибрације у животној и радној 
средини““, септември 1993, Ниш.                        
8 Hedrih K., Pavlov B., „Motion and Stability of motion of a heavy material point along the 
circle with an oscilating center and under the influence of two-frequency couple“ Gesellschaft 
fur Angewandte Mathematik and Mechanik. GAMM 93, Dresden.                                
9 Павлов Б., Хедрих К., „Динамичка стабилност и осцилације аксијално оптереќене 
греде“ ЈДМ-Југословенско друштво за Механику. XXти Југословенски конгрес теориске 
и примјенјене Механике, август 1993, Крагујевац.                
10 Павлов Б., Хедрих К., „Чудни атрактори на фазниот портрет кај нехомогената 
Mathieu-Hill-ова нелинеарна диференцијална равенка“, V Симпозиум за теоретска и 
примената Механика, јуни 1994, Охрид.       11 
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Павлов Б., Хедрих К., „Теоретска и Применета Механика“, Пет година перманентног 
рада 1989-1994, август 1994, Ниш.                                            

12 Хедрих К., Павлов Б., „Чудни акракториг“ IInd European Solid Mechanics Conference 
EUROMECH, 12-16 September 1994, Genoa, Italia.                        
13 Павлов Б., Хедрих К., „Нелинеарност и хаос у инжињерској динамици“, ЈУМЕХ 05, 
XXI Југословенски конгрес теориске и примењене Механике, 29 мај-03 јуни 1995, Ниш-
Југославија.                              
14 Хедрих К., Павлов Б., „Нумеричка анализа динамичке стабилности еластичних 
форми аксијално и трансверзално једнофреквентно оптереќених штаповаг XVте 

Југословенске и III Меѓународне конференције „Бука и вибрације у животној и радној 
средини““, октомври 1995, Ниш.                                  
15 Павлов Б., Учество на првото Советување „Вибрации на агрегати и опрема во ХЕЦ 
и ТЕЦ“, „Вибрациона надежност и дијагностика“, мај 1996, Струга.                       
16 Хедрих К., Павлов Б., „Нумеричка симулација и анализа на математичко нишало со 
подвижна точка на обесување“ Зборник на трудови-Технички факултет-Битола, 1996, 
Битола.                     
17 Хедрих К., Павлов Б., „Алгоритам и програма за нумерички експерименти на 
динамички систем опишан со Матиеовата диференцијална равенка“ Зборник на 
трудови-Технички факултет-Битола, 1996, Битола.      

18 Павлов Б., „Истражување на динамиката и ефикасноста на сопирачките кај 
лифтовите“, Докторска десертација 1998, Скопје.              

19 Павлов Б., Коруноски Д., Трајчевски Љ., „Кинетостатика на механизмите со помош 
на ЕСМ“Зборник на трудови 1999, Битола.                 
20 Мицкоски И., Павлов Б., Трајчевски Љ., „Избор на динамички и математички модел 
на сопирачките кај лифтовите“,Зборник на трудови 1999, Битола.                                                         
21 Pavlov B., Mickoski I., Azievska Lj., Static and Dynamic of rotary friction kinematiks 
couple „braking pads-braking disk“ of thje elevator`s brakes, X Word Congresion the Theory 
of Meshines and meshanisams, 1999 Finland.        

22 Mickoski I., Pavlov B., Gavriloski G., Experimental Research of Self-Exsited Oscilations 
of the elevator`s brakes. X Word Congresion the Theory of Meshines and meshanisams, 1999 
Finland.                             
23 Pavlov B., Mickoski I., Dinamik of rotary friction kinematics couple „braking pads-
braking disk“, MotAuto, 1999 Sofija.        

24 Мицкоски И., Павлов Б., Теорија на механизмите, основен учебник, 1999 Битола.                
25 Mickoski I., Pavlov B., Presure Distribution of Drum Break of the Hard Load Vehicle, 
MotAuto Seventh International Scientifik – Tehnical Conference on International Combustion 
Enginers Automobille Technics and Transport, 2000 Plovdiv.                           
26 Коруноски Д., Тасевски Н., Павлов Б., „Пресметка на кочната карактеристика С кај 
зглобен автобус тип ИК 161 П на ЈСП – Скопје“, 2000, Струга.                              
27 Мицкоски И., Коруноски Д., Павлов Б., „Самопобудни осцилации во процесот на 
кочење кај друмското возило“, 2000, Струга.                            
28 Pavlov B., Mickoski I., Distribution of pressure of kinematics couple „braking pads – 
braking disk“, 2000 Nis.       

29 Трајковски Д., Павлов Б., и др. „Конструкција и динамичка анализа на индистриски 
робот со хидрауличен погон“ 2000, НИП.        
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30 Павлов Б., и др., „Истражување, анализа и идентификација на релевантните 
влијателни фактори врз сопирачките кај лифтовите и удобност на превоз на патници “ 
2001, НИП.            

31 Mickoski S I., Pavlov P B., Miskoski I H., Stabiliti in moment of braking of the Joint drum 
vehicles, 2001 Varna, Bugarija.         

32 Павлов Б., Мицкоски И.Х., „Статичка и динамичка анализа на сопирачките кај 
крановите“ Зборник на трудови 2002, Битола.       

33 Павлов Б., Мицкоски И.Х., „Одредување на силата на триење кај сопирачките на 
крановите ако коефициентот на триење µ е променлива вредност. Зборник на трудови 
2002, Битола.           

34 Pavlov B., KorunoskiD., Statik and Dinamik of rotary friction kinematics couple of the 
drum`s disk, Word Congreson the Theory of Meshines and mechanisms 2002, Kina.  

35 Павлов Б., Мицкоски И.Х., Аналитичка пресметка и формирање на равенки на 
движење на сопирното коло „8мисимпозиум по Механика“ 2002, Скопје.  

36 Мицкоски И., Павлов Б., техничка Механика I, Учебник, 2003, Битола.   

37 Павлов Б., Динамика на возови, (интерен учебник), 2004, Битола.    

38 Павлов Б., : „Избор Динамичких и математичких модела кочнице код кранова“, 
ДЕМИ, 2005, Бања Лука.          

39 Поповски К., Павлов Б., Математички прорачун ламелних разменивача топлоте за 
радне медиуме вода и ваздух, ДЕМИ, 2005, Бања Лука.      

40 Нусев С., Павлов Б., Прилог кон избору динамичких и математичких модела 
кочница код кранова ДЕМИ, 2005, Бања Лука.       

41. Павлов Б., Нусев С., Прилог кон анализата на СПО кај сопирачките на лифтовите, 
универзитет „Св.Климент Охридски“ ректорат, 2006 год.     

42 Павлов Б., Механизми и машини(учебник во ракопис) 2007, Битола.   

43 Павлов Б., Процесинг 07, Белград, 2007.       

44 B.Pavlov, „Specifically presser distribution on the braking pads of the crane`s braces“ maj, 
2007, Banja Luka.          

45 B.Pavlov, H.Mickoski; Determination of scara manipulator position and orientation error 
by using Jacobian inverse kinematik algorithms with Matlab/Simulink, Bitola, 2007.  

46 H.Mickoski, B.Pavlov, „Optimum manipulator mobilyti, simulated by using 
Matlab/Simulink and virtual reality toolbox“, IRMES 2011 PROCEDINGS, Zlatibor Srbija 
2011.             

47 Б.Павлов, Х.Мицкоски, „Оптимална подвижност на манипулатор симулирана 
соMatlab/Simulinк“, Зборник на трудови 2011, Битола.      

48 Љ.Трајчевски, Б.Павлов, В. Герамичиоска, „Нумерирачка симулација на Vigner-
Ville-ова дистрибуција“, Зборник на трудови, 2013, Битола.     
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49 Б.Павлов, Х.Мицкоски, Прилог кон анализата на фрикциони самопобудни 
осцилации Зборник на трудови 2013, Битола.       

50 Б.Павлов, Х.Мицкоски, Прилог кон експерименталното испитување на 
самопобудните осцилации на сопирачките кај крановите Зборник на трудови 2013, 
Битола.           
 51H. Mickoski, B.Pavlov,"Analyze of influence of various factors to the braking road of rail 
vehicles, modelling and simulation in MATLAB/Simulink",11International conference on 
accomplishments in Electrical and Mechanical Engineeringand Information Technology Banja 
Luka,DEMI 2013 god.          

52H. Mickoski, I.Mickoski, B.Pavlov, " Simulation Modelingof the 
levermechanismwithhydraulicdriveusingMatlab/Simulinksoftware package",7th 
International ICST Conference on Simulation Tools and Techniques Lisbon, Portugal - 
March 17-19, 2014 

 

 

 

4   ОЦЕНКА ОД САМОЕВАЛУАЦИЈА 
 
Врз основа на студентските анкети спроведени во периодот од 2017/2018 
севкупниот работен ангажман на наставникот вонр.проф. д-р Благој Павлов е 
позитивно оценет. Резултатот произлегува од статистичката обработка на 
одговорите на  прашањата дадени во прилогот   
 
 

 

      Резултати од оценувањето на наставниот кадар                  
 

    
 

           Наставник Благој Павлов 
Институција Технички факултет - Битола 
Број на анкетирани студенти 41  
Семестар/академска година зимски семестар/2017-

18  

 ранг на оценување од 1 - 5 
I.         Квалитет на наставата  
       постигната оценка 

 1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата  4,02 

     2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај 
студентите  

4,29 

     3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за 
вклучување во наставниот процес  

4,02 

     4.  Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите  
 

3,88 
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5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на 
знаењата од предметот  

4,22 

     6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења 
 

4,07 

 7. Фондот на часови за предавања и вежби е соодветен на обемот и тежината на 
предметната програма 4,00 

  II.         Редовност 
    

 
          8. Наставникот редовно ја изведува наставата 

   
4,29 

          9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка  4,34 

 III.         Однос кон студентите 
    

 
 10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво 4,22 

 IV.          Oценување       
 

11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите 4,49 

 12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се 
оцени нивото на совладаност на материјалот 

4,32 

 13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и 
применливи знаења и вештини  4,39 

          V.          Литература 
    

 
          14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература 4,22 

 15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и придвидената основна 
литература 4,17 

 16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со профилот 
на студиската програма 

4,27 

           
Средна постигната оценка 4,20 
                      
Комисија за самоевалуација на ТФБ 

 
Анкетирани се студенти од прв циклус студии, 
академски и стручни, тригодишни и 
четиригодишни 

Датум 05.03.2018 год. Напомена: 
Битола 
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 

 Врз основа на досега кажаното во извештајот, како и врз база на личното 
познавање на кандидатот, може да се заклучи дека кандидатот д-р Благој Павлов 
паралелно со наставната дејностобјавил и десетина научни трудови од областа на 
Теоретската механика(осцилациите) од кои трудовите под реден број 2,3, 4, 6, 8, 12, 21, 
22, 23, 25, 31, 34,  46, 51 и 52 се од меѓународен карактер. Во својата професионална 
работа на факултетот остварува мошне добра соработка, како со своите колеги, така и 
со студентите, но и со професорите и асистентите од Машинскиот факултет во Скопје.
 Кандидатот магистрирал и докторирал токму од областа за која конкурира, а и 
сите негови трудови се токму од оваа област, па според тоа имајќи ги во предвид 
пропозициите на законот за високо образование, целосно ги исполнува условите за 
наставник на факултетот, па со посебна чест и задоволство можеме да му препорачаме 
на Наставно-научниот совет на Технички факултет-Битола, кандитатот д-р Благој 
Павлов да го преизбере во звањето вонреден професор на Техничкиот факултет во 
Битола од областа Класична Механика. 

 

  

 РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 

1. Ред. проф. д-р Иван Мицкоски, претседател, 

дипл. маш. инж Машински факултет-Скопје, 

с.р 

 

2. Ред. проф. д-р Тале Герамитчиоски, член,  

дипл. маш. инж Технички факултет-Битола, 

с.р 

 

3. Ред. проф. д-р Витомир Стојановски, член,  

дипл. маш. инж Технички факултет-Битола. 

с.р 
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ДО  

НАСТАВНО – НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

Предмет:  Извештај за оценка и одбрана на докторска дисертацијаод кандидатот м-р 
Ема Бериша-Красниќи 

Наставно – научниот совет на Технички факултет – Битола, при Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на ден 30. 10. 2018 год. 
формира Комисија за оценка и одбрана на докторска дисертација на кандидатот м-р Ема 
Бериша-Красниќи, дипломиран сообраќаен инженер, под наслов :„Придонес кон  
анализа на извршната логистика “во состав: 
 

1. Ред. проф. д-р Иво Дукоски, Технички факултет – Битола 

2. Ред. проф. д-р Никола Крстаноски, Технички факултет – Битола 

3. Ред. проф. д-р Иле Цветановски, Технички факултет – Битола 

4. Ред. проф. др. Илир Дочи, Универзитет во Приштина 

5. Ред проф. проф. д-р Верица Данчевска, Технички факултет – Битола 

 

По извршениот преглед на докторската дисертација на кандидатотм-р,Ема Бериша-

Красниќи дипл. сообр. инж., а согласно одлуката на наставно – научниот совет на 

Техничкиот факултет при универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола го 

поднесуваме следниот: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

I. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ  
 

Родена на 10.08.1982 во Прштина, татко Есат Бериша, мајка Шефкије Бериша. 
Основно училиште завршила во О.У.“Бајрам Цури“ во Голема Албана, во текот на 1990-
1998, со одличен успех.Средно образование завршила во „Др Али Соколи„, Приштина, во 
текот на 1998-2001 год, со одличен успех и се стекнала со звање Техничар за 
физиотерапија. 

Високото образование го продолжила и во 2001 година се запишала на Колеџ 
„Темпули„, Република Косово, отсек Поштенски сообраќај и завршила во 2006 година.Jа 
одбранила темата „ Основни познавања на телемеханика„, каде се стекнала со академско 
звање дипломиран инженер на поштенскиот сообраќај. 

Мастер студии запишала во 2008 година на Колеџ „Темпули„, Република Косово, 
отсек Сообраќаен транспорт каде ги завршила во 2011 година, и во 24.12.2011 ја 
одбранила темата „ Автопатот Врмице – Мердаре како реална можност за обезбедување 
на клучна улога на Косово во регионалниот развој во сообраќајот и социалниот и 
економскиот развој на Република Косово„, и се стекнала со академски степен Магистер по 
сообраќај.  

Од 2008 година, Ема Бериша, се назначува за асистент по предметот „Право на 
сообраќајот“ и „Основи на сообраќај и транспорт“.Во 2010 година, освен редовниот 
ангажман како професор, Ема Бериша, се ангажира и во процесот на семинарските работи 
на студентите, запознавајќи се и со сегментот на професионалното истражување во 
областа на сообраќајот и транспортот. 

По завршување на мастер студиите и стекнувањето со звање Магистер по сообраќај 
и транспорт, и се доделува улогата на професор по предметите „Основи на транспортот и 
логистика“ и „Основи на сообраќај и транспорт“, и е ангажирана во постапките на 
дипломските трудови на студентите. 

Учесник е на многу конференции, семинари и обуки, на најразлични теми од 
областа на патниот сообраќај и инфраструктура. Како студент на докторските студии има 
напишано и објавено повеќе трудови од областа на сообраќајот и транспортот на стоки и 
луѓе. 
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II. АПЛИКАТИВНА И НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ НА 
КАНДИДАТОТ 

Во текот на нејзиното усовршување до денес активно учествувала на семинари и 
обуки во образовниот систем, при што се стекнува со соодветни сертификати: 

1. Конференција за лансирање на компонентата за високото образование, на 
Заедничкиот проект на Европската Комисија – Европскиот Совет, и Болоњскиот 
процес во Косово 
 

2. „Болоњскиот процес во Европска рамка„, Приштина, 5-6 фебруари, 2009. 
 

3. Работилница „ Национална рамка на Квалификации во Косово„, организирана од 
страна на Министретсвото за образование и технологија, поддржани од Европскиот 
фонд за обуки (FET/ETF), Приштина, јуни 2009. 
 

4. Работилница „Соработка помеѓу Образованието и Бизнисот„, организирана од 
МОНТ, поддржани од Европскиот фонд за обуки (FET/ETF), Приштина, март, 
2010. 
 

5. Работилница „ Обука и стручно усовршување (TAP) како и политичките прашања 
на вработување „, организирана од МОНТ, поддржани од Европскиот фонд за 
обуки (FET/ETF), Приштина, 23 март, 2010. 
 

6. Едукативен саем организиран во патронажот на МОНТ, Приштина, 31 март – 02 
април, 2010. 
 

7. Работилница „ Пост секундарна квалификациска работна група„ организирана од 
ЕУ Косово,  V Проект, Управуван од Европската Комисија, Канцеларија за врски 
Косово, Приштина, 28.05.2010. 
 

8. Меѓународен саем за едукација на кариера надлежности, организиран од страна на 
МОНТ, Приштина, 18-20 април,2012. 
 

9. Меѓународна конференција „Недела на науката„, организирана од страна на 
МОНТ, Приштина, 16,17,18 и 19 мај 2012. 
 

10. Јавна расправа на концептот за работа „Тестирање на кандидати„, организиран од 
Министрерството за инфраструктура, Приштина, 12 април 2013. 
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11. Пленумска маса на тема за Животна средина, енергетика, транспорт и регионален  
развој од Работната сила за европска интеграција, Приштина, 26.април 2013. 
 

12. Меѓугранично образование /меѓурегионално – Врската на високото образование со 
пазарот на трудот, организиран од МОНТ, Приштина, 11 јуни 2013. 
 

13. Инагуративна конференција на програмата „Хоризонт 2020„, во сосоработка на 
проектот „Вреднување на можностите за истражување во областа на 
општествените науки во Косово и интеграцијата во Европската зона на 
истражување„, проект финансиранод Европската заедница и реализирана од 
Центар за образование на Косово (KEC), Приштина, 26, ноември, 2013. 
 

14. Округла маса „ Multi StakeHolder Round Table on Road Safety in Albania", Тирана, 
13, ноември,2013. 

15. Саем на кариера организирана од страна на Економската комора на Косово (OEK) и 
WUS Косово, Приштина, 17 декември, 2013. 
 

16. Семинар „ Заеднички чинови и академското признавање„, организиран од МОНТ, 
приштина, 25,февруари 2014. 
 

17. Прва меѓународна конференција „ Безбедноста на патот и патот за ЕУ„, 
организирана од страна на Факултетот за применети технички науки Темпули и 
Косовската асоциација и моторизам AMRKS, Приштина, 22-23 јануари, 2014. 
 

18. Тркалезна маса  „ Безбедноста на патот како глобален предизвик – домашна и 
меѓународна рамка„, организиран од Форум на Косово и Колеџ на применети 
технички науки Темпули, Приштина, 06, февруари, 2014. 
 

19. Втора меѓународна конференција „Безбедноста напатниот сообраќај и 
транспортните предизвици во југоисточна Европа„, организирана од страна на 
Факултетот за применети технички науки Темпули и Косовската асоциација и 
моторизам AMRKS, Приштина, 22-23 јануари, 2015. 
 

20. Трета меѓународна конференција „ Истражувања во сообраќајот и трансфер на 
знаења во патната безбедност„, организирана од страна на Факултетот за 
применети технички науки Темпули и Косовската асоциација и моторизам 
AMRKS, Приштина, 22 јануари, 2016. 
 

21. Прва меѓународна конференција „ Transport for today’s society„ организирана од 
страна на Факултетот за технички науки, Битола, 19-21 мај, 2016, Р. Македонија 
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22. Тркалезна маса „Визија нула„, организирана од Факултетот за применети технички 
науки Темпули и Косовската асоциација и моторизам AMRKS, Приштина, 31 мај, 
2016 
 

23. Тркалезна маса „ Тековна состојба на косовските железници и интеграцијата на 
европската железничка мрежа„, организирана од Факултетот за применети 
технички науки Темпули и Косовската асоциација и моторизам AMRKS, 
Приштина, 26 август, 2016 
 

24. Тркалезна маса „ Кружните текови во Косово, олеснително или отежнување во 
една стабилна мобилност„, организирана од Факултетот за применети технички 
науки Темпули и Косовската асоциација и моторизам AMRKS, Приштина, 16 
септември, 2016 
 

25. Тркалезна маса „ Косово како клучен центар на патници на регионот на 
југоисточна европа и барање на дополнителни услуги во воздушниот сообраќај„, 
организирана од Факултетот за применети технички науки Темпули и Косовската 
асоциација и моторизам AMRKS, Приштина, 23 септември, 2016 
 

26. Конференција Европска кампања за безбедност на патишта, Брисел, 
17.11.201618.11.2016 
 

27. Втора народна конференција за безбедноста во сообраќајот „ Идентификација на 
клучните фактори кои влијаат во безбедносните движења на учениците во улица„ 
организирана од страна на Колеџ Темпули, МОНТ, Косовската полиција, 
Косовската асоциација и моторизам AMRKS и Форум за безбедност на патишта на 
Косово , Приштина, 23 декември, 2016. 
 

28. Четврта меѓународна конференција „Безбедноста како клучен предизвик за 
стабилен транспорт и мобилност„ организирана од страна на Факултетот за 
применети технички науки Темпули и Косовската асоциација и моторизам AMRKS 
поткрепена на IRU Academy, European Transport Safety Council – ETSC, Centre for 
Transport and Logistics “Sapienza” – University of Rome и Косовски форум, 
Приштина, 20 јануари, 2017. 

 
 

Истражувачки активности: 
 
1. “The road network in the Balkan region and the possibility of the development of 

multimodal transport”Ema Berisha Krasniqi, Ivo Dukovski 
“St.KlimentOhridski”University-Bitola, HORZONS INTERNATIONAL SCIENTIFIC, 
December 2016 
 

2. “Integration of Kosovo's road network to Pan-European Networks infrastructure 
through projects of the EU” First International Conference Transport for Today's 
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Society 2016,  M. Krasniqi, V. Dancevska, E. Berisha-Krasniqi, 19-21 May 2016, Bitola 
Macedonia 
 

3. “Road safety campaign’s in Kosovo” European road safety campaignsE. Berisha-
Krasniqi, M. Krasniqi, 17.11 - 18.11.2016, Brussels, Belgium. 
 

4. “Integrimi i rrjetit regjional kombëtar si kusht themelor për integrimin      
ndërkombëtar” Konferenca Ndërkombëtare “Java e shkencës 2017” M. Krasniqi, V. 
Dancevska, E.  Berisha-Krasniqi,  16-19 Maj 2017, Prishtinë-Kosovë. 
 

5.  “Organization of multimodal transport as a promoter of economic 
development”E.B-Krasniqi, I. Dukovski, M.Krasniqi, Hrvatska akademija znanosti I 
umjetnosti, Medunarodni znanstveni skup Valorizacija intermodalnoga logističkoga 
koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (Srednji Jadran –Podunavlje), Zagreb 25 trvnja 
2017.  
 

6. “Valorizimi i projekteve infrastrukturore ne rrjetin rrugor ne regjionin e Ballkanit 
perëndimor” Konferenca III Ndërkombëtare e Shkencave të Zbatuara (ICAS 2017). M. 
Krasniqi, E. Berisha-Krasniqi 19-20 Maj 2017, Tetovë-IRJM. 
 

7. "The teacher of the future" Valorization of Competitiveness in the International air 
Transport, I. Mehmedi, E. Berisha-Krasniqi,25-28 May 2017 Budva, Montenegro. 
 

8. "Shkaktarët e aksidenteve në trafik nga këndëvështrimi i nxënësve", Заедничко 
истражување спроведено од страна на Техничкиот колеџ за применети науки 
"Темпули", Министерството за образование, наука и технологија, косовската 
полиција и косовското здружение на моторизација (AMRKS)M. Krasniqi, E.Berisha-
Krasniqi2017, Prishtinа/ Kosovо 
 

9. “Calculation of influential parameters of vehicles fleet for distribution of 
beverages with heavy road vehicles ”International Journal of Scientific & 
Engineering Research, Volume 8, Issue 10 , October 2017 Edition. Ema Berisha-
Krasniqi, Ivo Dukovski,  Ilir Doçi, Muhamed KrasniqiOctober  2017, IJSER in Research 
and Publication, ISSN 2229-5518. 
 

10. “Socio-Economic impact on identification and financing transport 
infrastructure projects”International Journal of Scientific & Engineering Research, 
Volume 8, Issue 10 , October 2017 Edition. M. Krasniqi, V. Danchevska, N. Lajqi, 
E.Berisha-KrasniqiOctober  2017, IJSER in Research and Publication, ISSN 2229-5518. 
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III. АНАЛИЗА НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

      Докторската дисертација на кандидатот М-р Ема Бериша - Красниќи,„Придонес кон  
анализа на извршната логистика“ е презентирана на 303 страници формат А4, со 
нормален проред и фонт Times New Roman 12, македонска поддршка. Докторската 
дисертација се состои од Содржина (стр. 3  – 6),  Предговор (стр. 7), Апстракт (стр.8), 
Вовед (стр. 9 – 19), VIII глави (стр. 19 – 294), Препораки за идни истражувања (стр. 295 - 
296), Заклучоци (стр. 297 – 298), Литература (стр. 299 – 303). Во текстот се вклучени 
списоци на слики, табели и графикони. 

 

3.1.Предмет и цел на докторската дисертација 

Р.Косово се наоѓа во срцето на Југоисточна Европа и е важна крстосница на 
Балканскиот полуостров. Нејзината географска положба овозможува значителни врски со 
соседните земји во регионот.  

Увозот на стока во Косово од земјите од CEFTA, во март месец 2017 година, 
изнесувало 75,1 милиони евра, или 28,4% од вкупниот увоз, што претставува зголемување 
од 17,4%. Во меѓувреме, земјите со највисоко учество на увозот се: Србија (14,6%), 
Македонија (5,0%), Албанија (4,7%) и БиХ (3,7%). 

Иако, според податоците од главните групи на увоз и тоа: 13,5% од увоз се состои 
од: готова храна, пијалаци и тутун; 13,3% се состои од машини, механичка и електрична 
опрема; 12.2% од минерални производи; 9,9% од основни метали и нивни артикли; 7,5% 
од средства за транспорт; 7,2% од производи на хемиската индустрија; 6,7% од пластика, 
гума и производи од нив, итн. 

Увозот на стока од Р. Македонија има тренд на зголеменост во смисла на 
зголемување на соработката помеѓу двете земји, кои што во минатото имале потешкотии 
поради нерегулирани прашања за трговска размена на стока. 

Увозот на стока од Р. Македонија во Р.Косово може да биде од почетната точкаво 
Македонија до дестинационата точка во Р. Косово. 

Увозот на стока може да се реализира и со транзиционо движење преку Р. 
Македонија од третите земји, но ова нема да се земе во предвид, само ако во Р. 
Македонија се препакува стоката или депонираниот престој е привремен. 

На логистички аспект, клучно прашање е анализа на организирање на овој вид на 

процес од почетната точка до точката каде е дестинирана, при што се опфатени: 
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a. Проблематика на подготвувањето на  стоката за испраќање, 
b. Проблематика за избор на соодветни превозни средства, во зависност од типот 

на стока што се превезува. 
c. Ефикасно искористување на товарниот простор на превозните средства. 
d. Анализа на времето на товарање на стоката во превозното средство во 

почетната точка. 
e. Анализа за времето за движењето на возниот паркот како и другите „празни„ 

времиња. 
f. Проблематика за избор на соодветни рути за движење. 
g. Анализа за движечкото време во урбаниот простор. 
h. Анализа на времето за меѓуурбаниот сообраќај помеѓу две држави. 
i. Времетраење на чекање на граница како и во царински терминал. 
j. Време на одмор (ако има). 
k. Анализа на времето за истовар на стоката од превозното средство во крајната 

(дестинација) точка. 
l. Анализа на цената за реализација на сите процеси на транспорт. 
m. Анализа на цени за шпедиција (ако има). 
n. Трошоци на осигуруваната стока. 
o. Трошоци за одржување на возилата на возниот парк. 
p. Организациски капацитет. 
q. Избор на соодветни превозни возила и др. 
 
Бидејќи мерењето на перформансите се смета како еден значаен елемент за една 

организација, на начин да издржи во конкурентниот пазар, се создале многу модели и 
пристап за оптимален избор. Од оваа гледна точка, целта на оваа дисертација е креирање и 
евалуација  на логистичка перформанса во сообраќајот, преку логистичките индикатори, 
со цел на поддршка на транспортните организации за мерење на ефикасноста во нивното 
работење. 

Друга цел е соодветен избор и категоризација на перформираните индикатори кои 
имаат најголемо влијание во процесот на превоз на стока. 

Врз основа на горенаведените податоци, може да се одреди јасно проблемот кој  е 
анализиран во оваа дисертација а тоа е,  

- Предлогот за оптималниот логистички модел за транспорт на стока од страна 
на разни средства за транспорт од едно до друго место во регионот на 
Балканот врз основа на анализата на логистички перформанси со 
спроведување на логистички индикатори. 

Областа на истражување е од полето на инженерската логистика, логистичките 
перформанси, анализа на синџирот на снабдување, организација на транспортот, 
економската оправданост. 
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3.2.Цели на истражувањето и генерална хипотеза 

 
Целта на докторската дисертација е научно истражувачка методологија која е 

ориентирана во главните аспекти, задачи, функции, нивоа и модерни концепти за 
создавање на логистика и логистичка стратегија како модел за оптимална логистичка 
организација за превоз на стока од едно место (држава) во друго. 

Најзначајни прашања кои се образложени во докторската дисертација се: 

- Ефикасно организирање на товарање и истовар на стоки на поаѓање и 
дестинациските точки, ефикасен систем за избор на рута на превозот на стоки 
на долги патни релации, ефикасен избор на средства за превоз според 
движењето на рута и врста на стоки, ефикасна пресметка на трошоците на 
работењето, прогноза на инфраструктурни пречки, правни и технички и 
пресметување на трошоците за тие видови на пречки, креирање на еден 
функционален логистички модел за оптимално движење на стока меѓу две 
држави, од почетна точка до дестинациската точка, како и стратешкиот пристап 
за решавање на прашањата кои се врзуваат од техничка и логистичка гледна 
точка во трговската размена на стока, како и потребните закони и правилници, 
косовски, македонски и европски. 

Земајќи ги во предвид горенаведените активности, може да се презентира целта на 
докторската дисертација односно преку примената на научни методи на истражување, да 
се анализира логистичката перформанса за превоз на стока меѓу двете земји и да се 
предложат оптимални решенија за брзо и ефикасно движење, како и пониска цена на стока 
меѓу двете земји. Ова ќе се постигне со примената на функционалниот логистички модел 
и предложената стратегија за зголемување на логистичките перформанси. 

 
 

3.3.Методологија и тек на истражувачката работа 

 

Главната методологијата на истражувањето е да се соберат податоци од терен за 
клучните показатели за квантитативни и квалитативни логистички перформанси. 

Собирање на податоци за некои конкретни случаи на транспорт на стоки меѓу 
двете земји во регионот,  извршени од страна на една транспортна организација, и врз 
основа на тие податоци се  идентификувани клучните индикатори на влијанието кои 
директно влијаат позитивно во логистичката ефикасност или негативно при недостатокот 
на ефикасност, зголемување на трошоците, проблеми со губење на време, итн.  



25 
 

 
 

 
При анализата, истражувањето и реализацијата на оваа докторска дисертација, се 

применети следните научни методи: 
 
- метод за прибирање на податоци,аналитички и компаративен метод на 

истражување,индуктивен и дедуктивен метод на заклучување, метод накласифи-
кација,метод на апстракција, конkретизација и генерализација,метод на 
дескрипција,методологија на моделирање на системи,употребата на серија 
математички, компјутерски и статистички методологии и постапки исистемски 
пристап. 

Исто така, дадено е објаснување на проблемот и појавата на истражување, како и 
кои се целите на истражувањето. Значително внимание е посветено на наведените 
хипотези, главната хипотеза и посебните хипотези.Целта е да се прикаже реалната 
состојба на товарниот транспорт и да се разгледа можноста за подобрување на постојните 
анализа на состојбата со логистички параметри и врз основа на дадените, предлагање на 
нови решенија и функционалност преку еднен ефикасен логистички модел. 

 

3.4.Структура и краток опис на содржината по поглавја 
 

Воведот го одредува проблемот, предметот и целите на истражувањето, важноста 
на истражувањето, примената на научните методи на истражувањето и организациската 
структура на работата врз докторската дисертација. 

Второто поглавје под наслов „Прописи и закони на функционалноста на 
компаниите кои дејствуваат со увоз и извоз на стока во Р. Косово“ докторантот дал 
информации за географските карактеристики на Република Косово, статистички податоци, 
информации за размена на стока, видови на стока кои се увезуваат и извезуваат, 
информации за царинскиот кодекс како и информации за Законите и правилниците на 
Република Косово за надворешна трговија, транспорт и др. 

Во третото поглавје под наслов „Организација на логистичко – транспортните 
претпријатија докторантот дава пример за организација на транспортно логистичкото 
претпријатие. Го преставува претпријатието каде е направено истражувањето. Дава 
историски развој на претпријатието. Дава појаснувања за организирање на увозот на стока 
од Р. Македонија. Ги наведува партнерските организации во Р.Македонија. Дава преглед 
на документација на организацијата, организација на возниот парк, организација на 
просторот за товарање-истовар. 

Во четвртото поглавје, под наслов „Организација на извоз на стоки од Р.Косово 
во Р.Македонија и Р.Албанија како и организација на увоз на стока од Р.Македонија во 
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Р.Косово на транспортно – логистички претпријатија“ докторантот гопретставил начинот 
на увоз на стока на наведената организација, статистичкитесознанија за увоз на стока до 
кој дошол, начинот на избор на рути на движење, начинот на избор на транспортните 
возила во однос на побарувачката за набавка до стока од увозот, планирање на човечките 
ресурси за процесот на транспорт, одржување на возилата пред, потоа и во текот на 
транспортот. 

Во петтото поглавје идентификувани се главните индикатори на логистичките 
перформанси кои се влијателни во образложениот процес на логистика а се јавуваат во 
текот на организација на транспортот на стока. Докторантот претходно ја прикажеал 
актуелната стратегија на организација за увоз и извоз на стока. 

Шестото поглавје ја претставува клучната глава, во која докторантот прикажал 5 
типично транспортни случаина увоз на стока на предметната организација, каде се 
пресметани идентификуваните праметри на пеформансот и истите се прикажани  во 
табеларна и графичка форма. На крај се прикажани цената и трошоците за секој случај 
одделно. 

Во седмиот и осмиот дел, направена еанализа на идентификуваните индикатори 

на логистичките перформанси. Самата анализа е реализирана и спроведена на актуелни 

софтвери за анализа на индикатори за логистички и транспортни процеси. Врз основа на 

анализата која е реализирана во Глава 6, предложен е логистичкиот модел кој 

претставува план за подобрување на проблемите и слабостите кои се идентификувани во 

процесот на увоз и извоз на стоки.Воведен еметодолошки пристап кон компилација на 

новиот логистички модел за подобрување на логистичката перформанса.За на крај 

анализирана е мултимодалната транспортна стратегија на ниво на Р.Косово. Во овој 

развоен мутлимодален план посветено е значењето на обуката на персоналот вклучен во 

овој процес на транспорт какои можноста од негово усогласување со меѓународните 

закони преку членство во различни Европски транспортни организации и асоцијации. 

Истакната е потребата од модернизација на помошните алатки за оптимизација на 

претоварните процеси. 

 

IV. ЗАКЛУЧОК  

 

Врз основа на сето изложено, Ние, членовите на комисијата можеме да 
констатираме дека се работи за еден зрел научен работник, кој подолго време, 
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непрекинато создава, твори и пишува и објавува стручни и научни трудови. Истите, 
кандидатот ги презентира на конференции, семинари и симпозиуми, кои се објавуваат во 
списанија и зборници на трудови. Докторската дисертација под наслов „Придонес кон  
анализа на извршната логистика“ е логичен след на активности насочени кон 
заокружување на нејзина исклучително плодна стручна и научна работа. Во својата работа 
покажала забележителни резултати, креативност и склоност кон научно-истражувачка 
работа преку примената на научни методи на истражување. Во трудот анализирала и 
споредување на логистички индикаторина транспортните перформанси при превози на 
стока и предлага оптимални решенија за брзо и ефикасно ниво на нивно организирање и 
имплементирање.Кандидатот ова ќе го постигне со примената на развиениот од нејзина 
страна функционален логистички модел преку предложената стратегија за зголемување на 
логистичките перформанси. 

Врз основа на сето погоре изложено, Ние, можеме слободно и со посебно 
задоволство и чест да му предложиме на наставно – научниот совет на Технички факултет 
во Битола да го прифати Извештајот и закаже усна и јавна одбрана на докторската 
дисертација на кандидатот м-р Ема Бериша - Красниќи, дипл. сообр. инж. 

 

Битола. Ноември, 2018 година 
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Со одлука на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски„ од Битола,  
(бр. 14-1600/10-2, од 14.11.2018  година), се потврдува предлогот на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за безбедност – Скопје и за рецензенти на учебникот „Тактика на 
полициско постапување при употреба на средства за присилба„ од авторот вонреден 
професор д-р Јонче Ивановски се избрани ред. проф. д-р Трпе Стојановски и ред. проф.д-р 
Саша Милојевиќ. 
 

РЕЦЕНЗИЈА 
на трудот Тактика на полициско постапување при употреба на средства за присилба 

од авторот професор д-р Јонче Ивановски 
 

На предлог на Факултетот за безбедност од Скопје, а со Одлука на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски„ од Битола, сум определен да бидам еден од двајцата рецензенти на 
книгата Тактика на полициско постапување при употреба на средства за присилба од 
авторот вонреден професор д-р Јонче Ивановски. Изразувајќи благодарност за укажаната 
доверба, имам задоволство и чест до Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност-Скопје да го поднесам следниов: 
 
 

РЕЦЕНЗЕНСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 
 1. Општ осврт на ракописот 
 

Овој труд се темели на квалитетно поставена методологија по која авторот теоретски 
ги обработува темите поврзани со примената на средствата за присила, кога присилата е 
неопходна за да се овозможи спроведување на законот, но и кога легитимната присила 
мора да се употреби, во обем кој е неопходен, а со цел да се обезбеди функционирање на 
јавниот поредок. Потребата од интервенција на полицијата во демократското општество е 
основна претпоставка за заштита и опстојување на слободата и човековите права, како 
фундаментална вредност во заедницата. Во објаснување на овие поставки авторот тргнува 
од позицијата на полицијата, како државен апарат, да ги спречи изворите на насилство и 
како последно средство, да употреби сила над поединци или групи кои го загрозуваат и 
нарушуваат јавниот ред и поредок и со криминални дејанија ја загрозуваат безбедноста и 
имотот на граѓаните. Државата преку својот инструмент – полицијата е должна да 
интервенира и да ја воспостави состојбата на праведност и законитост. Тоа пак е можно 
само во општества во кои постојат развиени демократски односи, во кои полицијата е 
професионална, добро едуцирана и тренирана, етична и емпатична во своето дејствување. 
Во случаите кога полицијата излегла надвор од рамките на законското постапување, тоа 
треба да се констатира, да се утврди грешката и да се спречи нејзино повторување. 
Жртвата од несоодветното полициско постапување да биде обештетена во ефективна 
постапка. Овие високи вредности во општествата во транзиција, повеќе се доживуваат 
како идеал, отколку како реалност. Од таа причина сериозен предизвик е создавање 
ефикасни тела, вклучително и независни тела, за контрола на работата на полицијата. 
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Читајќи го трудот, се стекнува впечатокот дека авторот си поставил амбициозна цел: 
да напише книга од која ќе може да се научи како полицискиот службеник ќе го 
спроведува законот и во конфликтни ситуации, да биде професионален, ефикасен, 
прекршителите на законот да ги доведе пред институциите на правдата, а неговата 
постапка да биде законита и да не се употреби одвишна сила (репресија). Богатото 
практично и педагошко искуство на Д-р. Ивановски поминато во полициската 
организација, а потоа и во воспитно образовниот процес, при спроведување настава и 
вежбовни активности со студентите се препознава во едноставниот, разбирлив начин на 
кој се презентираат знаењата поврзани со полициското постапување. Воспоставување 
интеракција меѓу полицискиот службеник и граѓаните, особено кога конфликтните 
состојби треба да се решаваат со примена на средствата за присилба, е важен механизам за 
ефикасно, законско постапување. Хуманиот и етички приод на авторот се препознава во 
едноставниот педагошки стил на пишување на трудот кога се објаснува тактиката и 
чекорите на примена на секое од овластувањата кои полицискиот службеник ќе ги 
употреби како ultima racio.  

 

2. Посебен осврт на ракописот 
 
Трудот насловен како „Тактика на полициско постапување при употреба на средства 

за присилба„ содржи шест дела, вовед, содржина, користена литература и регистер на 
фотографии кои се презентирани. Целиот труд има 196 страници.  
Првиот дел е со наслов Употреба на сила (13-28 страна). Во него се презентираат повеќе 
дефиниции за сила преку кои авторот се обидува да го дефинира концептот на сила. Потоа 
говори за законските рамки за употреба на сила, кои се важни од аспект на легитимноста 
за нејзината употреба. Во продолжение авторот се фокусира на задачите кои ги има 
полицискиот службеник кога се соочува со состојба кога веројатно ќе биде принуден да 
употреби сила, за тактичките правила кои мора да ги следи, за безбедносните мерки кои 
мора да ги практикува во ситуација кога ќе примени сила и за начелата на кои мора да се 
темели полициската интервенција.   
Вториот дел со наслов Физичка сила (29-60 страна) почнува со објаснување на 
принципите на кои се темели употребата на физичката сила. Се обработуваат целините за 
тактичкото постапување при употребата на сила од страна на полициските службеници, со 
посебен осврт на техниките кои ќе се применат. Издвоено се објаснува постапката на 
употреба на физичка сила кога постои отпор без агресија (пасивен отпор) во ситуација 
кога полицискиот службеник се соочува со поединец, а посебно се обработува случај кога 
треба да се совлада овој тип на отпор кога доаѓа од повеќе лица. Исто така, во овој дел се 
обработуваат случаи на примена на техники за совладување активен отпор и особено 
насилни ситуации кога отпорот содржи обележја на агресија и напад кон полициските 
службеници. Во објаснувањето на претпоставените ситуации авторот користи фотографии 
со кои надгледно ги објаснува чекорите на интервенцијата, што е квалитетна алатка за 
полесно да се разбере траекторијата на постапувањето на полицискиот службеник. 
Третиот дел има наслов Средства за врзување (61-94 страна). На почетокот се објаснуваат 
принципите и правилата на кои се темели употребата на средствата за врзување. Потоа се 
претставуваат легитимно дозволените средства за врзување, според видови на средствата 
за врзување и карактеристиките на секое од средствата. Следниот чекор е обработување 
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на техниките на врзување на лице, во исправена положба, кога лицето е наведнато или 
легнато. Врзувањето на повеќе лица кои го прекршиле законот е постапка која бара крајна 
внимателност од полицискиот службеник или група полициски службеници. Употребата 
на средствата за врзување се дел од посложените полициски дејствија, во кои врзувањето 
треба да им овозможи безбедни услови на полициските службеници да ги продолжат 
нивните службени дејствија, а истовремено да се заштити човековото достоинство и лична 
безбедност. 
Четвртиот дел се однесува на Полициската палка (95-126 страна). На почетокот се 
презентираат видовите палки кои се дел од опремата на современите полициски 
организации, со аспект на видовите палки пропишани во состав на полицијата во 
Република Македонија. Покрај карактеристиките на палките од аспект на нивната форма и 
состав, се објаснува нивното значење и ефект кој треба да се очекува од нивната употреба 
во услови кога се применува полициска присила. Авторот со право укажува на критичните 
последици од примена на палката, ако таа се употребува на осетливи делови од човечкото 
тело, кога може да предизвика и смрт. Полициската палка има превентивно значење, но 
може да се употреби за совладување пасивен отпор, а удирање со неа е пропишано само за 
да се совлада агресивно дејствие. 
Петтиот дел е со наслов Огнено оружје (127-164 страна). И овој дел ја следи 
методологијата на претходните. Авторот ги презентира принципите на користење и 
употреба на огнено оружје, орудие кое се употребува како крајно средство и последицата 
од неговата употреба најчесто е со смрт. Во продолжение се обработуваат правилата за 
безбедно ракување и употреба на огненото оружје, што е особено важно од аспект на 
професионално постапување во полициското работење, но и со цел да се укаже на 
последиците во кои жртви најчесто се полициските службеници, ако не се почитуваат 
стандардните процедури при подигнување, носење и враќање на оружјето на место 
наменето за негово чување. Една тема од овој дел е посветена на деловите на оружјето, 
што е важно од аспект на знаење за ракување со него, негово правилно чување и 
употребување, но и одстранување на застои при употребата на оружјето. 
Тактиката на употребување на оружјето е разработена во сите положби во кои може да се 
најде полицискиот службеник, притоа посветувајќи големо внимание за безбедноста на 
граѓаните и безбедноста на полицискиот службеник или група полициски службеници, 
кога постапуваат во затворена просторија, на отворено, во урбана или рурална средина, во 
услови на нормална или намалена видливост.   
Последниот, шести дел се однесува на употребата на средствата за присилба при 
приведување на лица (165-182 страна). Во овој дел се обработуваат законските основи кои 
ја пропишуваат употребата на средствата за присилба при приведувањето. Во 
продолжение авторот поединечно ги разработува чекорите на тактичко постапување, 
почнувајќи од случај кога треба да се приведе лице кое соработува и ги следи наредбите 
од полицискиот службеник, преку случај кога лицето дава пасивен отпор, потоа случај 
кога лицето дава активен отпор, па до претпоставени ситуации кога лицето е агресивно и 
дава активен отпор и користи оружје за напад. 
 
Користената литература, која е прикажана на шест страници упатува дека се консултирани 
релевантни библиографски единици на автори од земјата, од регионот и пошироко. Иако 
законите и подзаконските акти кои ја регулираат работата на полицијата во Република 
Македонија се менуваат често во последните години, сепак нивниот избор и застапеност 
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во библиографијата говори дека се сеопфатно прикажани. Исто така, позитивно е што се 
користени значајни интернет страни, што го дополнува впечатокот дека во книгата се 
обработуваат современи аспекти на полициско постапување, како претпоставка за 
спроведување на законот. 
Приодот кој го користи авторот и секоја од темите во книгата да бидат дополнително 
објаснети и преку фотографии, оваа книга ја прави приемчива за читателот, во смисла да 
се разбере секоја тема од книгата. 
 
 

Мислење и предлог 
 

Книгата со наслов Тактика на полициско постапување при употреба на 
средства за присилба од професор д-р Јонче Ивановски претставува важен истражувачки 
производ кој ја пополнува празнината во процесот на едукација на студентите кои го 
изучуваат предметот Специјално физичко образование. Овој труд исто така придонесува 
за збогатување и јакнење на знаењата и содржините од корпусот на полициските науки и 
полициското право. 
 
Авторот се одлучил само за теми кои ги обработува во книгата, што претставува само еден 
дел од содржините на Полициското право. На тој начин, авторот и ги поставил рамките во 
кои се движи неговиот научен и практичен интерес. Овој приод не треба да се смета како 
ограничувачки и во иднина професор д-р Јонче Ивановски може да го прошири 
хоризонтот на интерес и да  обработува и други теми со кои реално се соочува полицијата 
при спроведување на јавниот ред и мир, кога е нарушен, кога се применуваат и други 
средства за присилба (хемиски средства), кога полицијата се соочува со 
високопрофесионални облици на криминалитет, кога јавниот ред и поредок се нарушени 
во поголем обем, кога полицијата е вклучена во превенција од загрозување предизвикано 
од епидемии, од хемиско-биолошки напади и сл. 
 
Ова се само сугестии за кои авторот може да при идни истражувања, што не ја намалува 
вредноста на оваа книга, за која препорачувам да се користи како основна литература по 
предметот Специјално физичко образование на Факултетот за безбедност. Секако, оваа 
книга ќе биде од корист за полициските службеници, но и за граѓаните кои сакаат да знаат 
како полицијата може да постапува  во конкретни случаи. 
 
 
Скопје, 11.12. 2018 година  
 
           Рецензент 
 

Проф. д-р Трпе Стојановски, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 

За трудот „Тактика на полициско постапување при употреба на средства за 
присилба“ од авторoт д-р Јонче Ивановски, вонреден професор на Факултетот за 

безбедност - Скопје 
 
 

По предлог на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје, 
Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, на седницата 
одржана на ден 14.11.2018 година, со Одлука бр. 14-1600/10-2 од 14.11.2018 година ме 
определи за рецензент на трудот: „Тактика на полициско постапување при употреба 
на средства за присилба“ од вонр. проф. д-р Јонче Ивановски.  

По прегледувањето на предложениот текст, во својство на рецензент имам 
задоволство и чест на Наставно научниот совет на Факултетот за безбедност - Скопје да го 
поднесам следниов  

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
1. Општи податоци за трудот 

 
Обем, содржина и структура на трудот 

Трудот под наслов „Тактика на полициско постапување при употреба на 
средства за присилба“ од авторот вонр. проф. д-р Јонче Ивановски се состои од вкупно 
196 страници текст пишуван во компјутерска техника со големина на буквите 12 фонт 
(Times New Roman) и проред меѓу редовите единечен (single). Во содржината на текстот 
вметнати се 203 слики и 10 табеларни прикази, а пописот на литературата го сочинуваат 
73 библиографски единици, средени по азбучен ред 53 (книги, часописи, зборници), 4 
(законски прописи) и 16 (електронски - интернет извори).  

Во трудот содржината на текстот е изнесена во шест делови кои се логично 
поврзани и претставуваат заокружена целина. Тие функционално се операционализирани 
со повеќе наслови и поднаслови кои дополнително ја разработуваат обработената материја 
и ја прават прегледна. Распоредот на градивото е таков што постепено го воведува 
читателот во проблематиката и овозможува лесно да дојде до проблемот што се 
обработува во учебникот. 

Во првиот дел под наслов ,,Употреба на сила“ се дефинира и разработува 
тактичко-безбедносен концепт за употреба на сила од страна на полицијата. Вo контекст 
на ова се прикажани повеќе различни дефинирања на основните поими и дефениции кои 
ги уредуваат и прецизираат прашањата за употреба на сила при спроведување на 
законските правила и прописи. Во врска со исполнување и примена на стандардите е 
презентирано теоретско упатство (рамка, модел, скала) за линеарна употреба на сила. Со 
теоретската апликација на моделот се опишува соодветен и разумен одговор на 
полицијата заснован на различни категории на однесувања, почнувајќи од најнизок степен 
на употреба на сила до највисок. Како резултат на специфичните околности во кои се 
употребува сила се наведени најважните ситуациони фактори и тактички размислувања 
(перцепции) при целокупната оценка на ситуацијата. Покрај ова, авторот на крајот од 
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првиот дел ги прикажува основните тактички правила и начела (принципи) за безбедност 
и го нагласува нивното значење во процесот на донесување одлуки за правилна и разумна 
употреба на сила. 

Во вториот дел под наслов ,,Физичка сила“ се презентира и разработува 
тактичко-безбедносна процедура за употреба на физичка сила со примена на разновидни 
техники на самоодбрана во услови на совладување на пасивен и активен отпор и за 
спречување и одбивање на противправен напад. Во насока на остварување на целта, 
авторот на почетокот ги образложува општите законски принципи и правила кои важат 
при употреба на физичка сила, а потоа детално се задржува на тактичките фази кои се 
применуваат додека полициските службеници го водат безбедносниот процес. Имајќи ги 
предвид сложените и променливи услови во кои се употребува физичка сила во посебен 
поднаслов се издвоени техниките за самоодбрана кои овозможуваат на брз и ефикасен 
начин да се совлада лицето и да се доведе под контрола без да се предизвикаат значителни 
телесни повреди. 

Во третиот дел под наслов ,,Средства за врзување“ најпрво се прикажани 
општите законски принципи и правила кои се применуваат при врзување на лица и 
видовите на средства за врзување, а во продолжение е презентирана детална тактичко-
безбедносна процедура за употреба на средствата за врзување, почнувајќи од изготвување 
на безбедносна проценка на лицата, врзување, претрес, спроведување, транспорт и 
ослободување. Покрај ова во третиот дел се прикажани и анализирани голем број на 
ситуации во кои се употребуваат разновидни техники за врзување и тоа во услови кога 
лицето соработува и кога дава отпор. 

Во четвртиот дел под наслов ,,Полициска палка“ на почетокот се наведени 
општите законски услови кои важат за употреба на полициска палка и видовите на палки 
кои ги користи полицијата во вршење на службените дејствија, а потоа се објаснува и 
презентира специфична тактичко-безбедносна процедура за користење и употреба на 
службената палка. Во општиот тактички систем на одбрана, посебно се нагласува и 
издвојува важноста на комуникациските вештини, познавањето на целните области 
(чувствителни делови на телото) и начините за правилна употреба на полициската палка. 
Освен тоа, во четвртиот дел се прикажани и разработени голем број на специфични 
ситуации во кои се употребуваат разновидни техники со палката, и тоа за спречување и 
одбивање на напад и за воспоставување контрола врз лице кое дава пасивен и активен 
отпор. 

Во петтиот дел под наслов ,,Огнено оружје“ авторот ги прикажува строгите 
законски ограничувања кои се применуваат при употреба на огнено оружје и правилата 
(основни и дополнителни) за безбедно ракување и користење на оружјето. После ова се 
прикажани составните делови (номенклатура) на оружјето и постапката за негово 
безбедно расклопување, склопување и проверка. Во петтиот дел посебно внимание е 
посветено на тактичко-безбедносната процедура во која е прикажан начинот на носење, 
извлекување и враќање на оружјето во футрола, тактичките ставови за пукање во стоечка, 
клекната и лежечка положба, основните тактички компоненти за прецизна и безбедна 
употреба на оружјето како и тактичките постапки за полнење на оружјето, отстранување 
на дефекти и празнење. Во последниот дел се презентирани голем број техники на 
борбени движења со огнено оружје во просторот, техники за употреба на огнено оружје во 
услови кога е намалена видливоста и техники за користење на оружјето од засолниште. 
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Во шестиот дел под наслов ,,Употреба на средства за присилба при 
оперативно спроведување на постапката  за приведување на лица“ во воведниот дел 
се прикажани општите законски услови кои се применуваат кај полициското овластување 
приведување со сите предвидени норми и законски граници кои го ограничуваат 
полициското постапување. Имајќи предвид што приведувањето претставува специфично 
вонредно дејствие, авторот во рамките на шестиот дел има посветено посебно внимание 
на оние случаи на приведување во кои полицискикте службеници можат да се најдат 
додека ги извршуваат секојдневните професионални задачи. Во функција на оваа заложба, 
авторот има разработено пооделни модели за тактичко постапување во услови кога се 
приведува лице што соработува, лице што дава пасивен отпор, лице што дава активен 
отпор, лице што врши невооружен напад и лице што врши вооружен напад. 

 
Оргиналност на трудот 

Ракописот кој е предмет на оваа рецензија се одликува со оригиналност и 
актуелност. Оригиналноста, по мислење на рецензентот се изразува во нејзиното 
настојување во учебникот авторот да ги вгради и имплементира најновите научни и 
теоретски достигнувања од областа на полициските, безбедносните и кинезилошките 
науки. Теоретските и практичните сознанија од овие области, авторот на оригинален и 
мошне креативен начин ги користи за да ги истражи појавите и да ги претстави новите 
пристапи и методи во начинот на полициско постапување при употреба на средствата за 
присилба. Освен ова, оргиналноста на трудот се воочува и во систематскиот пристап каде 
содржините кои се предмет на обработка се јасно образложени и овозможуваат на 
читателот лесно да се воведе во истражуваната проблематика. Ракописот со кој се 
обезбедува доста јасен преглед и разбирање на концептите е поткрепен со соодветна и 
актуелна стручна литература.  

 
Степен на соодветност на текстот со програмата 

Трудот „Тактика на полициско постапување при употреба на средства за 
присилба“ е наменет како учебник по наставниот предмет Специјално физичко 
образование на првиот циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност - 
Скопје на студиските програми Криминалистика, Безбедност и Криминологија. Ракописот 
кој има за цел да биде основен учебник за предметот Специјално физичко образование е 
соодветен и во целост усогласен со целите и содржината на предметната програма од овој 
предмет и ќе претставува мошне корисно четиво за студентите при совладување на 
теоретските и практичните знаења од наставниот предмет.  
 
Методичко - дидактички вредности 

Изнесените теоретски концепти и начинот на обработка на темите овозможуваат 
трудот да поседува солидни методичко дидактички вредности. Во шесте делови на 
ракописот образложени се релевантни научни и емпириски сознанија за појавите и 
процесите кои се предмет на истражување со јасен методолошки пристап и сестрана 
опфатеност на прашањата. Ако се има предвид што во учебникот се разработени 
најчувствителните безбедносни аспекти на полициското работење (употреба на сила), тоа 
на студентите ќе им овозможи појасен преглед и разбирање на тактичките модалитети за 
начинот на употреба на средствата за присилба - физичка сила, полициска палка, средства 
за врзување и огнено оружје. Покрај ова, ракописот изобилува со сликовити илустрации и 
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практични примери со кои се овозможува студентите без поголеми потешкотии да го 
совладаат градивото во учебникот. Со ваквиот методичко дидактички пристап на авторот, 
сметам дека материјата која е обработена во ракописот претставува јасна и концепциски 
мошне успешна целина со сите потребни критериуми и стандарди кои треба да ги 
задоволи еден универзитетски учебник. 
  
 

2. МИСЛЕЊЕ И ПРЕДЛОГ 
 
 Врз основа на образложението од рецензиониот извештај сметам дека ракописот 
„Тактика на полициско постапување при употреба на средства за присилба“ претставува 
квалитетно научно дело од областа на полициските науки кое на јасен и концизен начин 
ги анализира и истражува прашањата од доменот на полициско постапување при 
непосредна и конкретна употреба на средствата за присилба. Во трудот авторот на 
оргинален начин ги спојува истражувачките активности користејќи ги современите 
научни достигнувања и практични искуства што допринесува овој труд да поседува 
солидни методичко дидактички вредности. Покрај ова, трудот е пишуван на лесен, читлив 
стил, јасен за разбирање и совладување и ги задоволува критериумите и стандардите за 
учебник. 
 Врз основа на претходните констатации и на се она што беше речено во 
рецензиониот извештај со задоволство му предлагам на Наставно научниот совет на 
Факултетот за безбедност - Скопје, ракописот „Тактика на полициско постапување при 
употреба на средства за присилба“ на вонр. проф. д-р Јонче Ивановски да го објави и да 
го издаде како основен учебник по наставниот предмет Специјално физичко образование 
на првиот циклус универзитетски студии на Факултетот за безбедност - Скопје. 
 
 
Белград, 26.11.2018 година      
  
 

                    Р е ц е н з е н т 

                       Ред. проф. д-р Саша Милојевиħ, с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј 

 

од Комисијата за оценка на докторската дисертација 
од кандидатот м-р Јосиф Петровски, под наслов 

„Времето како фактор кај персонализираните модели за 
препораки на материјали за учење“ 

 

 Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на својата седница 
одржана на 18.09.2018 година,со Одлука бр. 02-626/22формира Комисија за оценка на 
докторската дисертација од кандидатот м-р Јосиф Петровски под наслов „Времето како 
фактор кај персонализираните модели за препораки на материјали за учење“, во состав: 

1. Ред. проф. д-р Виолета Маневска, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, претседател 

2. Ред. проф. д-р Игор Неделковски, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, член 

3. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола, член 

4. Вонр. проф. д-р Томе Димовски, Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, член 

5. Вонр. проф. д-р Мажанна Северин Кузмановска, Педагошки факултет – Битола, 
член 
 
По предлогот и проучувањето на докторската дисертација, Комисијата има чест, 

до Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола, да го поднесе следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА 

Системите за препораки овозможуваат брзо прилагодување и персонализација 
на веб-страниците кои најчесто се создадени за  електронска трговија. Тие им 
овозможуваат на сајтовите да генерираат поголема продажба преку прилагодување на 
потребите на посетителите и нивно претворање во потрошувачи, зголемување на 
продажбата на дополнителни производи преку зближување на тесно поврзани 
предмети и зголемување на лојалноста на клиентите. 

Сепак, и покрај брзиот развој на овие системи и нивната употреба во интернет 
опкружувањето, забележан е мал број на случаи каде овие системи се адаптирани и се 



41 
 

користат во процесот на учење. Системот за препораки го надополнува природниот 
процес на потпирање на пријатели, соученици, предавачи и сите други кои учествуваат 
во процесот на избор на материјали за учење. Главната цел е студентите да се здобијат 
со знаење, а едукаторите да го поддржат процесот на учење. 

Формирање на систем за препорака на материјали е поле за истражување кое е 
актуелно во последнава декада. Иако, постојат бројни истражувања кои се фокусираат 
на овој проблем, сепак сеуште нема доволно истражувања за системи кои своите 
препраки ги засноваат врз времето, особено во нашите простори не постои систем од 
овој тип кој може да го олесни учењето на студентите. Од тие причини, моделирањето 
на Систем за препорака на материјали за учење е популарен предизвик, а особено 
времето како фактор за профилирање на корисниците е погоден за реализација на 
научни истражувања. 

Во оваа насока ќе биде и концептот на докторската дисертација. При тоа ќе се 
истражува еден од клучните фактори во системите за препорака - времето кое 
корисникот го поминува со соодветен материјал. Преку истражување на активностите 
на корисникот и мерење на времето на интеракции со избраниот материјал за учење ќе 
се формира, а потоа соодветно надополнува неговиот профил во системот. 

Врз основа на претходно изнесеното може да се заклучи дека темата на 
докторската дисертација „Времето како фактор кај персонализираните модели за 
препораки на материјали за учење“ претставува исклучително актуелен проблем, а 
со изведените заклучоци се донесуваат бројни информации во насока на подобрување 
на системите за препораки, особено оние кои се користат во едукативни средини. 

 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДИСЕРТАЦИЈАТА 

Развојот на системите за препораки, како и нивниот напредок кој најчесто се 
среќавакај електронските продавници, претставува основа за нови истражувања преку 
кои дополнително би се подобрила работата на истите и нивната примена во други 
области. Денес се развиени многу нови пристапи за препорачување, бидејќи бизнисите 
се повеќе и повеќе учествуваат во е-трговијата за да го оптимизираат процесот на 
продажба на производите. Паралелно на ова, системите за препораки завземаат се 
позначајно место за различни намени; пример на веб порталите за забава, најчесто за 
музика и филмови, каде се користат за со нивна помош се осознаат потребите и 
вкусовите на гледачите. Ова мотивирало многу истражувачи да развијат нови начини 
за добивање на попрецизни препораки, а системите да почнат да се применуваат во 
различни дејности и опкружувања. 

 
Предмет на истражување во оваа дисертацијата е времето на гледање како 

фактор врз кој може да се оформи профил на еден корисник во системот за препораки. 
Фокусот е ставен на времето поминато во проучување на понудениот материјал, а со 
истражување се покажува дали може да се откријат и моделираат желбите на 
корисниците.  

 
Истражувањето се однесува на следниве активности: 
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 Класификација на општи податоци на корисниците, како и собирање на основни 
податоци од нивната активност во системот. На овој начин се добиваат почетни 
податоци за понатамошна обработка. 

 Анализа на интеракциите на корисниците. Од овде ќе бидат добиени основните 
податоци за пополнување на профилот на корисникот. Во моментот кога 
корисникот ќе избере материјал, материјалот се отвора во посебен прозорец и 
започнува да се мери времето. Според потрошеното време, системот е должен 
да одлучи дали е доволно за да се прегледа материјалот и да се запише во 
листата на прегледани, а да се отфрли од главната листа. 

 Дополнителни интеракции кои се мерат се оние кои корисникот ги прави додека 
го разгледува материјалот, а тоа се движење на глушецот, лизгање на 
документот, премотување на материјалот, како и неактивност во одредено 
време. 

 Анализа на брзината на читање. Системот треба да знае колку зборови текст би 
можеле да се прочитаат во единица време, за потоа да претпостави колкав 
процент од текстот е прочитан од страна на корисникот.  

 Интерпретација на резултатите и креирање на точна препорака на материјал за 
учење. 
 
Системите за препораки даваат крајни препораки според рејтингот кои го 

одредуваат преку интеракциите на корисниците. Најчесто се користат два начини на 
предвидување на резултатот: колаборативно и содржинско филтрирање на 
интеракциите на корисниците. Првото препорачува исти предмети на корисници со 
исти карактеристики, а второто препорачува предмети според содржината или темата 
која најчесто е избирана од страна на корисникот. Бидејќи и двата начини имаат 
недостатоци може да се комбинираат во еден хибриден систем. Таков е моделот кој се 
презентира во докторската дисертација, каде препораката се дефинира преку 
временскиот фактор.За секој корисник се генерира главна листа со материјали за 
препорачување, од каде според профилот на корисникот, системот треба да реши, од 
која област и ниво на тежина (почетно, напредно или експертно) ќе пропрача 
материјал. 

 
Во оваа насока, целта на истражувањето на докторската дисертација може да се 

дефинира како еден систем за перпораки, преку мерење и обработка на времето 
поминато во разгледување на материјали, може да креира точен профил за корисникот, 
да генерира правилна ТОП листа и да дава точни препораки на материјали за учење. 

СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА 
ДИСЕРТАЦИЈА 

Докторската дисертација со наслов „Времето како фактор кај 
персонализираните модели за препораки на материјали за учење“ е напишана на 103 
страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената 
литература и интернет ресурси опфаќа вкупно 90 библиографски единици. 
Обработената содржина на текстот е поткрепена со 25 сликии6 табели. 

Докторската дисертација е организирана во вкупно пет глави, и тоа: 
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1. Вовед  
2. Теоретски основи 
3. Системи за препораки 
4. Претставување на модел 
5. Заклучок 

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражувањето. Прикажани се 
мотивите за отпочнување на истражувањето, предметот и областа на истражувањето 
како и очекуваните резултати од него. Исто така во кратки црти е објаснета и самата 
структурна организација на дисертацијата. 

Глава 2 содржи теоретски основи на проблемот кој се истражува. Прво е 
разгледан процесот на учење. Потоасе опишани системите за управување со учењето и 
на крај посебен акцент е даден на користење наИКТ во наставата, како и одредени 
терминологии од типот на е-образование и е-учење. Тука се прикажани и 
најупотребуваните платформи за учење во образовните институции. 

Глава 3 започнува со дефинирање на системите за препораки, како и нивниот 
развој, широка употреба и обработка на податоците. Во оваа глава детално се опишани 
техниките на обработка на податоците, како и поделбата на системите според 
техниките кои се употребуваат. Исто така, опишани се и котекстуалните системи, а 
посебно внимание се посветува на времето како контекст. 

Глава 4 претставува практичен приказ наперсонализиран модел на систем за 
препорака на материјали за учење. Во оваа глава анализирани се претходни 
достигнувања во оваа област на истражување како основа за создавање на овој модел 
како додаток кон веќе постоечките системи за препораки во образованието. Во истиот 
дел се прикажани резултатите од користење на системот 

Глава 5 презентира и дискутира заклучни согледувања во врска со 
обработуваната тематика, резимира одредени резултати и заклучоци од направените 
истражувања и ги назначува насоките за понатамошна работа. 
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ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

Проучувајќи ја докторската дисертација од кандидатот м-р Јосиф Петровски под 
наслов „Времето како фактор кај персонализираните модели за препораки на 
материјали за учење“, Kомисијата определена за оценка на дисертацијата заклучува 
дека истата е успешно завршена. Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со 
изворни и оригинални сознанија, а со својата содржина, обем и постигнатото ниво на 
квалитет ги задоволува и исполнува критериумите потребни за една докторска 
дисертација. 

 

Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во следниве 
точки: 

1. Направен е обид за лесна и сеопфатна примена на процесот на обработка на 
податоци и креирање на препораки за подобрување на веќе постоечките модели во 
подобрување на решавањето на практични проблеми за одредена област. 

 
2. Преку дисертацијата констатирано е дека правилно користење на системи за 

управување со учење го подобрува целокупниот едукативен процес.  
 

3. Примената на персонализиран систем за препорака на материјали за учење, 
кој го обработува времето како фактор за креирање на препорака, целосно може да се 
имплементира во еден поширок систем за управување со учењето, со што повторно се 
подобрува едукативниот процес. 

 
4. Употребата на времето како фактор при донесување на препорака, 

комбиниран со другите начини на изведување на препоракаго подобрува работењето 
на постоечките модели на системи за препораки, а со тоа ги прави моќни алатки во 
повеќе области и дејности. 

 
5. На крај, како предлог за идна работа во поглед на подобрување на системите 

за препораки, потребно е сите фактори кои влијаат на донесување на одлука да се 
имплеметираат во кохезија, односно сите заедно да допринесуваат за подобра 
препорака со цел креирање на еден универзален модел на систем за донесување на 
персонализирани препораки. 

 

Се разбира, ова истражување претставува само составен дел на низа 
истражувања во областа на системите за препораки за подобрување на перформансите 
при нивната обработка. 

 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на претходно изнесенитефакти и констатации, Комисијата за оценка  
на  докторската  дисертација  со  наслов: „Времето како фактор кај персонализираните 
модели за препораки на материјали за учење“, од кандидатот м-р Јосиф Петровски, 
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З А К Л У Ч У В А 
 

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

2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката 
работа, што се согледува низ примената на различните математички 
формализми, методи и постапки во истражувањето, од една страна, но и во 
формулирањето, презентацијата и дискусијата по однос на добиените 
резултати, од друга страна; 
 

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

4. Кандидатот,  во  текот  на  изработката  на  дисертацијата,  реализирал 
мноштво комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат 
неговата креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и 
владеење со презентираната проблематика – наука за податоците, анализа, 
евалуација и резултати од обработка на модели со помош на алгоритмите за 
машинско учење; 
 

5. Според својата организација, содржината, методологијата и техниката на 
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето, 
докторската дисертација несомнено укажува на фактот дека докторантот 
располага со потребните знаења од областа на системи за управување со 
учењеи системи за донесување на препораки; 

 
6. Со изработената докторска дисертација, кандидатот м-р Јосиф Петровски 

комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани при 
дефинирањето на истата; 
 

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

8. Согласно  со  наводите  од  Извештајот,  докторантот  ги  исполнува  сите 
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација, 
во постапката за стекнување на докторат на науки. 
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Имајќи  го  предвид Извештајот  во  целост,  Комисијата  за  оценка  на 
докторската  дисертација од м-р Јосиф Петровскисоособена 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 
„Времето како фактор кај персонализираните модели за препораки на 
материјали за учење“ одкандидатот м-р Јосиф Петровски; 

2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки; 
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторската дисертација; 
4. Да  се  одреди  времето  и  местото  на  јавната  одбрана  на  докторската 

дисертација. 

 
Комисија за оценка на докторската дисертација: 

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

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

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

4. Вонр. проф. д-р Томе Димовски, член 
Факултет за информатички и комуникациски технологии – Битола,  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
 

5. Вонр. проф. д-р Мажанна Северин Кузмановска, член 
Педагошки факултет – Битола,  
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
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РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА АСИСТЕНТ - ИСТРАЖУВАЧ ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА 
ЦИПРИНИДНА ФАУНА ПРИ ЈНУ ХИДРОБИОЛОШКИ ЗАВОД ОД ОХРИД 

 

Советот на ЈНУ "Хидробиолошки завод" од Охрид на својата редовна седница одржана 
на 30.10.2018 година ги разгледа пријавите за вработување  на Асистент - истражувач, 
поднесени по јавниот Конкурс објавен на 08.10.2018 година во дневниот весник „Нова 
Македонија„ и на 09.10.2018 година во дневниот весник „Lajm" и врз основа на член 39 
став 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од Законот за научно-истражувачка дејност (Сл. Весник на 
Р.Македонија бр. 46/2008, 103/2008, 24/2011 и 80/2012,24/2013, 41/2014, 145/2015, 
154/2015, 20/2016, 53/2016), и член 37 точка 19 од Статутот на ЈНУ "Хидробиолошки 
завод" со Одлука бр. 02-376/3 формира Рецензентска комисија во состав: д-р Трајче 
Талевски, Одделение за ципринидна фауна, ЈНУ Хидробиолошки завод во Охрид, 
редовен професор и научен советник, претседател, д-р Драгана Милошевиќ, Природно-
математички факултет,  Студиски програм по биологија, Универзитет на Црна Гора, 
Подгорица, вонреден професор, член, и д-р Линда Грапчи - Котори, Природно-
математички факултет, биологија Универзитет „Хасан Приштина“, Приштина, вонреден 
професор, член. 

Комисијата, благодарејќи за укажаната чест и доверба, постапувајќи по Одлуката ја 
разгледа поднесенате пријава и приложените документи на кандидатот Благоја 
Трајчевски за избор во асистент - истражувач во Одделението за ципринидна фауна, ги 
зеде во предвид сите постигнати резултати во досегашниов период и врз основа на сé ова 
го поднесува следниов: 

И З В Е Ш Т А Ј 

Кандидатот Благоја Веско Трајчевски е роден на 21.10.1989 година во Охрид. По 
завршување на основното образование се запишува во ОСУ „Св. Климент Охридски“ во 
Охрид, природно-математичка насока. Во учебната 2008/2009 година се запишува на 
Природно-математички факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" во Скопје 
на Инситутот за биологија, биохемиско - физиолошка насока кој го завршил завршил со 
просечен успех 8,90 со одбрана на дипломската работа  „Промени на нивото на TNF-α и 
IL-1β во крвна плазма кај стаорци со стрептозотоцин индуциран дијабет„ на 28.09.2012 
година при што се стекнал со стручен назив дипломиран инженер по биологија. Од 
01.11.2012 година до 31.12.2012 година волонтира во биохемиската лабораторија при 
ПЗУ "Дарон" од Охрид. 
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Од 10 декември 2013 година се вработува во Јавната Научна Установа Хидробиолошки 
Завод - Охрид како Помлад асистент – истражувач, во Одделението за Ципринидна 
фауна. 

Во учебната 2014/2015 година кандидатот се запишува на втор циклус студии на 
Институтот за биологија, студиска програма биологија (студии по биохемија и 
физиологија) при Природно-математичкиот факултет во Скопје кои успешно ги 
завршува и на 12.07.2018 ја одбранува магистерската работа која ја изработува во 
Одделението за споредбена физиологија и екофизиологија со оцена 10, со наслов 
“ИСПИТУВАЊЕ НА ХЕМАТОЛОШКИТЕ ПАРАМЕТРИ КАЈ ОХРИДСКИОТ ГРУНЕЦ 
(RUTILUS OHRIDANUS KARAMAN, 1924) ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛ, СЕЗОНА И 
ЛОКАЛИТЕТ”, под менторство на проф. д-р Сузана Диневска Ќовкаровска и проф. д-р 
Трајче Талевски и се стекнува со звање Магистер по биологија-насока биохемија-
физиологија. 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ НА КАНДИДАТОТ БЛАГОЈА 
ТРАЈЧЕВСКИ 

Согласно со тековната работа на Хидробиолошки Завод, во рамките на Одделението за 
ципринидна фауна како и во Лабораторијата за физиологија на риби при Одделението, 
кандидатот Благоја Трајчевски е вклучен во прочувањето на таксономијата, екологијата 
и особено физиологијата на претставниците од фамилијата Cyprinidae од Охридското 
Езеро и пошироко од другите води во Р. Македонија. Кандидатот во досегашниот 
период ги совладал: 

• запознавањето на претставниците од фамилијата Cyprinidae, проучување на 
анатомијата и морфологијата и физиологијата на рибите, особено на претставниците од 
фамилијата на Cyprinidae со посебен акцент на ендемичниот охридскиот грунец Rutilus 
ohridanus Karaman 1934. од Охридското Езеро, 

•  проучување на техниката на колекционирање и истражување на  материјалот и 
директно учествува во неговото теренско колекционирање и лабораториска обработка и 
припрема за физиолошки истражувања. 

Во својот магистерски труд „Испитување на хематолошките параметри кај Охридскиот 
грунец (Rutilus ohridanus, Karaman, 1924) во зависност од пол, сезона и локалитет” 
кандидатот Трајчевски врши истражувања поврзани со физиологијата на популацијата 
на Охридскиот грунец од Охридското Езеро со цел компаративно да се проучат 
сезонските промени на хематолошките параметри  и тоа во предели со силно и слабо 
антропогено влијание во Охридското Езеро. При тоа се успева за прв пат да се добијат 
сознанија   за хематологијата и останатите физиолошки параметри на овој мошне 
значаен представник на ихтиолошката компонента како најбројна ихтиофаунистичка 
група на Северната хемисфера. 
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Како најбитни параметри кои кандидатот ги  одредил се вкупен број на еритроцити во 
mm3 крв, концентрација на хемоглобин во крвта претставен во грам на децилитар (g/dl), 
хемaтокритската вредност на крвта која е всушност процентуален сооднос меѓу 
волумените на крвната плазма и формативните елементи во крвта, потоа средната 
концентрација на хемоглобин во еден еритроцит MCH (Mean corpuscular hemoglobin), 
концентрацијата на хемоглобин во даден волумен од еритроцити MCHC (Mean 
corpuscular hemoglobin concentration) кој е однос од концентрацијата на хемоглобинот и 
вредноста на хематокритот претставен во грами на децилитар (g/dl), средниот волумен 
на еритроцитите MCV (Mean corpuscular volume) кој го претставува односот на 
вредноста за хематокритот и бројот на еритроцити и вкупниот број на леукоцити во 
крвта изразен како број на леукоцити на mm3 крв. 

Резултатите во магистерската работа кандидатот ги прикажал како средна вредност и 
стандардна девијација и истите се обработени со Shapiro-Wilk тестот за нормалитет. 
Податоците се анализирани со анализа на варијанса (one-way ANOVA), а 
сигнификантните разлики помеѓу групите се детерминирани со помош на post-hoc 
Duncan’s test, односно Kruskall-Wallis post-hoc тест, при што како критериум за 
статистички значајна разлика е земена вредноста на p< 0.050. За споредување на 
параметрите меѓу машките и женските единки кандидатот употребил параметриски Т-
тест, односно непараметриски Mann-Whitney U тест, а за проверка на взаемната врска и 
за корелација помеѓу факторот на кондиција и хематолошките параметри користел 
параметриски Pearson и непараметриски Spearman тест. Целокупната статистичка 
обработка на податоците е извршена со употреба на статистичката програма Statistica 
10.0. 

Резултатите добиени во магистерската работа кандидатот Благоја Трајчевски покажале 
значајна разлика во вредностите на хематолошките параметри за единките 
колекционирани во литоралот каде реките Велгошка, Коселска и Сатеска се вливаат во 
Охридското Езеро во однос на оние од литоралот кај Вели Даб. Тие разлики се 
претставени како анемии, индикатори на стресна состојба и адаптивни механизми за 
подобрување на кислородниот афинитет на крвта. Со тоа е потврдена хипотезата за 
постоење на разлики во хематологијата на единките колекционирани од различни 
локалитети. Тоа претставува потврда и за влијанието  кое факторите од средината го 
имаат врз физиологијата на крвта кај рибите. Со оглед на тоа што литоралот кај 
наведените притоки на Охридското Езеро е под силно антропогено влијание, а најголеми 
чинители се самите реки кои константно го загадуваат тој дел од Езерото, можеме да 
претпоставиме дека една од причините за овие разлики се одговор на негативното 
влијание од средината врз нормалната физиологија на рибите. 

Исто така во Магистерската работа е потврдена појавата на сезонски промени на 
хематолошките параметри кај Охридскиот грунец. Тие промени беа најистакнати во 
месец мај, со тоа што беше забележано значајно намалување на вредностите од зимскиот 
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кон пролетниот период. Карактеристично е што тие се поклопуваат со репродуктивниот 
период на оваа риба, односно периодот пред мрестењето. Тоа го потврдува големото 
влијание што мрестот или припремата за истиот го има врз физиологијата на рибите. Тоа 
беше потврдено и со постоењето на полови разлики кај Охридскиот грунец, со повисоки 
вредности за хематолошките параметри кај машките во однос на женските единки. Оваа 
разлика не беше забележана во другите испитувани периоди, што го потврдува големото 
влијание што репродуктивниот период го има врз физиолошката состојба на рибите. Тоа 
што сезонските флуктуации на хематолошките параметри од единките од локалитетите 
Велгошка, Коселска и Сатеска не беа во согласност со тие од Вели Даб и Черава е уште 
еден показател за нарушената физиолошка состојба кај овие единки. 

Од добиените резултати можеме да потврдиме дека поставувањето на референтни 
вредности за хематолошки параметри на риби при истражувања во нивната природна 
средина е проблематично поради големиот број на влијанија на кои се изложени рибите, 
а со тоа и нивната физиолошка состојба. Тоа придонесува за добивање на широк опсег 
на “нормалните” вредности за рибите. За добивање на поконкретни вредности кои би 
можеле да ги претставиме како референтни, потребно е испитување во контролирани 
лабораториски услови, при што рибите би биле изолирани од стресните фактори со кои 
се соочуваат во нивната животна средина. 

Што се однесува до факторот на кондиција според добиените вредности рибите 
колекционирани од сите локалитети во трите различни сезони се во добра кондициска 
состојба. Тестовите за корелација освен одредени изолирани случаи не покажаа силна 
врска помеѓу факторот за кондиција и хематолошките параметри. Тоа значи дека врз 
нивните вредности влијаат различни фактори, како внатрешни, така и надворешни. 

Со оглед на тоа што ова претставува прво истражување од ваков вид за риба од 
Охридското Езеро, истото може да послужи како почетна точка за нови истражувања во 
доменот на хематологијата и физиологијата на рибите, со цел подобро разбирање на 
истите и во насока на нивно апликативно искористување. Од оваа магистерска работа 
може фа се заклучи дека физиолошката состојба на рибите претставува рефлексија на 
состојбата во нивната животна средина и како таква може да биде силен индикатор за 
промени во истата. Охридскиот грунец, R.ohridanus како ендемски вид за Охрид-Дрим-
Скадар екосистемот, има голем потенцијал да стане биоиндикатор за овој 
карактеристичен екосистем.  

Својата досегашна истражувачка работа кандидатот Трајчевски ја презентирал на  
• 7th International symposium of ecologists of Montenegro, Sutomore, R.Crna Gora 
• 2nd International Conference on Zoology and Zoonoses. Hisar, R.Bugarija 
• International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences, Tirana, R.Albanija 
• 13th Croatian Biological Congress 
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Во досегашниов период м-р Трајчевски како прв автор или коавтор објавил неколку 
научни трудови кои се публикувани како цели трудови или во  облик на апстракти и тоа: 

Trajcevski B., Talevski T., Mirkovic D. 2016. Seasonal changes in the red blood cell 
parameters in Ohrid Roach blood from Ohrid Lake. 2nd International Conference on Zoology 
and Zoonoses. Book of Abstracts p122. 

Во овој труд е забележана значајна разлика помеѓу крвните параметри на крв од 
Охридски грунец колекционирана во две сезони (декември и мај 2015). Разлика е 
забележана во однос на концентрацијата на хемоглобинот, хематокритот, MCH, MCHC и 
волуменот на еритроцитите. Ова укажува на тоа дека активацијата на адаптибилните 
механизми на физиологијата на крв кај грунецот, заедно со различните стресори од 
средината влијаат врз концентрациите на хемоглобинот и волуменот на еритроцитите, 
но не и на нивниот број. 

Trajchevski B., Talevski T. 2017. Seasonal variations of length-weight relationship and gross 
energy content of Ohrid Roach. International symposium of ecologists of Montenegro 7. 
Proceedings 224- 229. 

Целта на ова истражување беше да се испитаат должинско-тежинските односи и 
енергетскиот состав на Охридскиот грунец во две сезони (мај и септември 2016). 
Резултатите покажаа дека во двете сезони грунецот има изометричен раст, но во мај има 
статистички повисоки вредности за факторот на кондиција, спротивно од септември кога 
вредностите се пониски. Одредувањето на енергетскиот состав покажа статистички 
повисоки вредности во септември. Овие наоди демострираат стабилен раст во 
испитуваните сезони. Сезонски промени се забележани во однос на факторот на 
кондиција и енергетскиот состав, особини кои се под силно влијание на половaта 
зрелост, интензитетот и видот на исхраната, достапноста на храна во различните сезони  
и промелнивите услови во животната средина.  

Trajchevski B.,Dinevska-Kjovkarovska S., Jordanova M., Talevski, T. 2017. Influence of sex 
on the blood parameters of Ohrid Roach during the spawining season. International Journal of 
Ecosystems and Ecology Sciences, 7(4):727-730. 

Целта на ова истражување беше да се испитаат разликите кај хематолошките параметри 
помеѓу машките и женските единки од Охридски грунец од Охридското Езеро за време 
на периодот на мрест. Резултатите покажаа дека машките единки имаат повисоки 
вредности со статистичка значајност за бројот на еритроцити, концентрацијата на 
хемоглобин, хематокрит и волуменот на еритроцитите. Овие наоди покажуваат дека 
машките единки од грунецот имаат повисока метаболичка активност за време на овој 
период и дека нивната физиологија е под влијание на зголемената физичка активност и 
многу веројатно на соодветните полови хормони. 
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Talevski T., Trajcevski B., Talevska M., Lesoski J., Milosevic D. 2017. Qualitative 
composition of fish population of the Crna River and reservoirs Strezevo and Tikves. 7th 
International Conference of Ecosystems. Book of Abstracts p78. 

Од извориштето на Црна Река и нејзините притоки присутни се типични претставници 
на флората и фауната поврзани со речните екосистеми. Овие заедници вклучуваат 
неколку видови кои се типични за чисти незагадени води. Во речниот екосистем на Црна 
Река  присутни се различни услови кои можат да се сретнат кај реките и вештачката 
акумулација изградена на неа. Во реката и акумулацијата идентификувани се преку 40 
различни видови риби. Во реката и вештачката акумулација изградена на неа, според 
исхраната рибите се поделени на 4 групи (карнивори, хербивори, омнивори и 
планктивори). Истражувањето покажа дека дури 30% од рибите во реката и вештачката 
акумулација се интродуцирани, што може да претставува проблем за автохтоните 
видови риби. 

Trajchevski B., Dinevska-Kjovkarovksa S., Jordanova M., Talevski T. 2018. Seasonal 
hematological status of Ohrid Roach (Rutilus ohridanus, Karaman 1924) from Lake Ohrid. 
13th Croatian Biological Congress. Book of Abstracts p296. 

Ова истражување беше изведено со цел да се утврдат можните сезонски промени на 
хематолошките параметри на Охридскиот грунец од Охридско Езеро. Параметрите беа 
мерени од примероци крв колекционинрани во три различни сезони (декември, мај и 
септември 2016). Статистичката анализа потврди значајни разлики во однос на сезоната 
кај сите параметри. Највисоки вредности за сите параметри освен за бројот на 
еритроцити беа забележани во зимските месеци, додека бројот на леукоцити е највисок 
во пролетните месеци. Овие варијации играат значајна заштитна улога кај рибите, како и 
адаптивен механизам во регулацијата на нивната физиологија. 

Velkova-Jordanoska L., Stojanovski S., Kostoski G., Trajcevski B., Blazekovic-Dimovska D. 
2018. Histopathological finding of liver, kidney and gill tissues of fish from lake Ohrid. 13th 
Croatian Biological Congress. Book of Abstracts p320. 

Во овој труд се претставени резултатите кои се добиени по извршени анализи на црн 
дроб, бубрег и жабри кај дванаесет индивидуи од риби колекционирани од Охридското 
Езеро. Хистопатолошките анализи покажаа патолошки промени кај истражуваните ткива 
на споменатите органи кај испитуваните единки.  

Исто така треба да се истакне дека Благоја Трајчевски во досегашниов период 
учествувал во проектот „Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, 
Ohrid and Shkodra/Skadar - CSBL II„ (финансиран од GIZ) од кои произлегле два 
технички извештаи 

1. Ilik-Boeva D., Shumka S., Spirkovski Z.,  Talevski T., Trajchevski B., Pietrock M., 
Ritterbusch D., Bramick U., Peveling R. 2017. Fish and Fisheries Lake Prespa, Implementing 
the EU Water Framework Directive in South-Eastern Europe , Technical report. 
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2. Spirkovski Z., Palluqi A., Flloko A., Miraku T., Kapedani E., Ilik-Boeva D., Talevski T., 
Trajchevski B., Ritterbusch D., Bramick U., Pietrock M., Peveling R. 2017. Fish and Fisheries 
Lake Ohrid, Implementing the EU Water Framework Directive in South-Eastern Europe, 
Technical report. 

 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

Врз основа на изнесеното во овој Извештај, степенот на образование, целокупната 
научно-истражувачка активност, учеството на конгреси, објавените научни трудови, а во 
согласност со законските прописи од Законот за научно-истражувачка дејност, како и 
врз основа на Статутот на ЈНУ "Хидробиолошки завод" Комисијата констатира дека 
кандидатот Благоја Веско Трајчевски ги исполнува условите за избор во звање Асистент 
– истражувач. Комисијата со особено задоволство му предлага на Советот на ЈНУ 
Хидробиолошки завод да го избере кандидатот Благоја Веско Трајчевски во звање 
Асистент - истражувач во Одделението за ципринидна фауна со надеж дека во 
понатамошниот период со интензивна работа ќе ги оправда очекувањата во 
проширувањето и надоградувањето на ихтиолошката проблематика особено од делот 
физиологијата на риби. 

 

 

 

 

Рецензентската комисија 

Д-р Трајче Талевски, ЈНУ Хидробиолошки завод во Охрид 
Одделение за ципринидна фауна, редовен професор и 
научен советник, претседател, с.р. 

 

Д-р Драгана Милошевиќ, Природно-математички факултет 
Студиски програм по биологија, Универзитет на Црна Гора, 
Подгорица, вонреден професор, с.р. 

 

Д-р Линда Грапчи – Котори, Природно-математички 
факултет, биологија, Универзитет  „Хасан Приштина“, 
Приштина,  вонреден професор, с.р. 
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО НАУЧНИТЕ 
ОБЛАСТИ МАКЕДОНИСТИКА (64000) И ДРУГО (64029), НА ПЕДАГОШКИОТ 

ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА 

 

Во согласност со Законот за високото образование и со Одлуката бр. 02-588/12 од 
12.12.2018 г., донесена од Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола, 
формирана е рецензентска комисија за избор на еден наставник во насловно звање во 
научните области Македонистика (64000) и Друго (64029, во следниот состав: 

 

1. вонр. проф. д-р Виолета Јанушева, Педагошки факултет – Битола, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола  

2. проф. д-р Томислав Треневски, Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје  

3. доц. д-р Марија Паунова, Филолошки факултет „Блаже Конески“ –  
Скопје,Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

На објавениот конкурс во весникот „Вечер“ од 1. и 2.12.2018 г. и во „Lajm“ се 
пријави само кандидатката д-р Лилјана Пандева.   

По прегледувањето на документацијата, Комисијата го поднесува следниот: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 

1.  Биографски податоци за кандидатката д-р Лилјана Пандева 

Д-р Лилјана Ненад Пандева е родена во 1964 г. во Ново Село, Струмица, каде што 
завршува основно и средно образование. Во 1989 г. се запишува на Филолошкиот 
факултет во Скопје на групата Историја на книжевностите на народите на СФРЈ со 
македонски јазик – наставна насока. Дипломира  во 1989 г. со просечна оценка 8,62 и се 
стекнува со стручен назив професор по историја на книжевностите на СФРЈ со 
македонски јазик – наставна насока. Своето натамошно усовршување го продолжува на 
Филозофскиот факултет во Загреб, на групата Книжевност и лингвистика, а потоа, 
студиите ги продолжува на Филолошкиот факултет во Скопје, каде што и магистрира 
(наслов на магистерскиот труд: Поетските фигури на формата во македонската поезија 
меѓу традицијата и иновацијата)  и се стекнува со стручен назив магистер по филолошки 
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науки. Во 2011 г. се запишува на докторски студии на Филолошкиот факултет „Блаже 
Конески“ во Скопје, каде што и докторира во 2018 г. (наслов на докторската теза: 
Адвербијализацијата во македонскиот јазик) и се стекнува со стручен назив доктор по 
филолошки науки. Кандидатката е во редовен работен однос во Дирекцијата за безбедност 
на класифицирани информации во функција на советник во Одделението за управување и 
развој со човечки ресурси. 

2. Научна и стручна дејност 

Кандидатката д-р Лилјана Пандева во 1990/91 г. работи како професор по 
македонски јазик и литература во Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ во Скопје, а во 1993 г. 
како хонорарен лектор во списанието „Пулс“. Во истата година, 1993, се вработува во 
Министерството за одбрана на РМ како лектор во издавачката дејност. Официјален лектор 
е на списанието „Одбрана“ во кое објавува текстови на јазични теми. Објавува текстови и 
во други весници и списанија, и тоа во: „Просветна жена“, „Нова Македонија“, 
„Литературен збор“ и „Утрински весник“. Во 1998 г. се здобива со уверение за положен 
лекторски испит по македонски јазикод Министерството закултура, а во 1999 г. е избрана 
за член на Претседателството на Здружението на лектори по македонски јазик.  

Во 2002 г. е добитник на наградата за краток расказ на весникот „Нова 
Македонија“ и работи како лектор по македонски јазик на Воената академија „Михајло 
Апостолски“ во Скопје.  Во 2005 г. ја објавува книгата за деца „Новогодишни едночинки“. 
Во 2006 г. станува советник за меѓународна соработка во Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации. Истовремено е и официјален лектор на Дирекцијата во 
согласност со Законот за употребата на македонскиот јазик. Во 2009 г. го објавува 
романот „Од агендата на Калина Калин“. Во 2010 г. станува член на Друштвото на 
писателите на Македонија. Во 2012 г. романот „Од агендата на Калина Калин“ излегува од 
печат во превод на германски јазик во издание на австриската издавачка куќа„Waiser“. Во 
2012 г. го издава романот „Возовите на Луцерн“, а во 2014 г. излегува од печат збирката 
раскази „Канцелариски колумни“,во 2015 г. збирката поезија „Љубов од А до Ш и 
обратно“, а во 2016 г. романот „Доилката“. Во 2017 г. ја добива наградата за најдобро 
прозно остварување „Стале Попов“ на Друштвото на писателите во Македонија за 2016, за 
романот „Доилката“.  

Во периодот од 2011 г. до 2018 г., д-р Лилјана Пандева има објавено пет научни-
стручни трудови, и тоа: „Фигурите на формата во поезијата на Славко Јаневски“ (2011), 
презентиран на 37. научна конференција на МСМЈЛК; „Поетските фигури на формата во 
поезијата на Гане Тодоровски“ (2012), презентиран на 38. научна конференција на 
МСМЈЛК; „Blaze Koneski oraz jezyk macedonski, literature i kultura (2012) во реномираното 
списание „Slavia meridionalis“; „Јазичната игра во вицеви на македонски и српски“ (2018), 
презентиран на Меѓународниот научен симпозиум во Битола; „Конески за прилозите и 
прилозите во поезијата на Конески (2018), објавен во „Македонски збор“. Трудот 
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„Стилистиката на прилозите во текстови од 19 век со посебен осврт на прилозите во 
народната приказна врз Силјан Штркот кај Марко Цепенков и во прилозите во Зборникот 
на Миладиновци“, презентиран на Меѓународниот научен собир „Денови на Благоја 
Корубин“ е во печат. 

Во периодот од 1990 г. до 1998 г., д-р Лилјана Пандева, исто така, има објавено 8 
стручни трудови во списанието „Одбрана“, и тоа: Одомаќени зборови“ (1990); „Различни 
зборови – исти значења“ (1997); Нови зборови во воената терминологија“ (1997); 
„Ословување во армијата“ (1997); „Чин, должност, звање, име“ (1998); „Зборообразување“ 
(1998); „Стрела со збор, убива со поглед“ (1998) и „На мала врата“ (1998). Трудот „Воена 
терминологија и воено-административната лексика во учебникот Одбрана за средно 
образование“ е објавен во 2000 г.  

Во периодот од 2011 г.до 2015 г., д-р Пандева ги пишува следниве рецензии: „За 
Зен Версот“ (2011); „Едноставната разновидност на Горан Василевски“ (2015) и „Од 
ѕвездите до лулката“ (2016). 

Д-р Лилјана Пандева е лектор на повеќе од педесетина книги, научна и уметничка 
литература, зборници и списанија.  

Кандидатката, д-р Лијана Пандева, во 2015 г. се здобива со: меѓународно признат 
сертификат за познавање на англискиот јазик APTIS (нивоа Б2 и Ц1) во организација на 
Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ од Скопје; уверение за познавање на 
францускиот јазик (ниво Ц1 според CEF); уверение за познавање на хрватскиот јазик 
(ниво Ц1 според CEF). 

 

3. Констатаија и предлог 

Врз основа на биографските податоци и податоците за научно-стручната и 
апликативната дејност на кандидатката, Рецензентската комисија го заклучува следново: 

Кандидатката д-р Лилјана Пандева е истакнат македонски романсиер и раскажувач. 
Неколку децении се занимава со активна лекторска дејност, што покажува дека 
кандидатката  континуирано работи  на лингвистички прашања поврзани со современиот 
македонски јазик и е посветена на неговото унапредување и афирмација. Оваа дејност, 
истовремено го профилира и научноистражувачкиот интерес на кандидатката во областа 
на македонистиката. Објавените научно-стручни трудови, од кои дел во референтни 
списанија и зборници, учеството на Научна конференција на светски реномираниот 
Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура претставуваат потврда за 
академскиот капацитет на кандидатката и за нејзиниот професионален развој. 
Познавањето на неколку светски јазици, истовремено, претставува основа за 
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компаративни проучувања на македонскиот со другите јазици и ја дополнува сликата за 
професионалниот развој на кандидатката.  

Оттука, Рецензентската комисија констатира дека кандидатката ги исполнува сите 
услови предвидени со Законот за високото образование и со Правилникот за 
критериумите и постапката за избор на наставно-научни, научни, наставно-стручни и 
соработнички звања и со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на 
Педагошкиот факултет во Битола, да ја избере кандидатката д-р Лилјана Пандева во 
насловното звање доцент во областите Македонистика (64000)  и Друго (64029). 

 

Рецензентска комисија 

    1. проф. д-р Виолета Јанушева 

        2. проф. д-р Томислав Треневски 

                                                    3. доц. д-р Марија Паунова 

 

Битола, 21.12. 2018 г. 
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Р Е Ф Е Р А Т  
 

 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ  

50305  ЕКОНОMСКИ РАЗВОЈ,50310 ПРОСТОРНА ЕКОНОМИЈА И ЕКОЛОГИЈАИ 
50329 ЕКОНОМСКИ НАУКИ – ДРУГО НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 
 
 
 
 Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на 
својата редовна седница одржана на 25.12.2018 год.со Одлука бр.02-670/3-5 формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од научната област: 50305 Економски 
развој, 50310 Просторна економија и екологија и 50329 Економски науки – друго 
во состав: 

 
1. д-р Ристо Гогоски - редовен професор 
2. д-р Деса Косаркоска - редовен професор  
3. д-р Зоран Тунтев - редовен професор 

 
 
По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на Законот за 

високо образование на Република Македонија и општите акти на 
Универзитетот“Св.Климент Охридски” - Битолаи Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид Рецензенската комисија го поднесува следниов: 

 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
 

На распишаниот Конкурс објавен на 30.11.2018 год. во весниците “Нова 
Македонија” и “Коха”, за избор на наставник од научната област 50305 Економски развој, 
50310 Просторна економија и екологија и 50329 Економски науки – друго,се пријави 
кандидатот д-р Татјана Димоска, вонреден професор на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид. 

 
Кандидатот д-р Татјана Димоска ги доставил уредно сите потребни документи и 

прилози според објавениот конкурс и од нив се гледа дека тојцелосно ги исполнува 
бараните услови според Законот за високо образование на Република Македонија, 
општите акти на Универзитетот “Св.Климент Охридски” - Битола, како и потребните 
општи и посебни услови по распишаниот конкурс од страна на Факултетот за туризам и 
угостителство во Охрид, за избор во звање Редовен професор. 
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I. Биографски податоци 
 
Д-р Татјана Димоска е родена на 16.10.1974 година во Охрид. Основното 

образование го завршила во ОУ “Кочо Рацин” – Д. Лакочереј со континуиран одличен 
успех во сите години поради што била прогласена за првенец на генерација на ниво на 
ЦОУ “Кочо Рацин” – Охрид. 

Образованието го продолжила во ЦСНО “Св. Климент Охридски” – Охрид, насока 
– општа гимназија, со континуиран одличен успех во сите години. 

Во учебната 1993/94 година се запишала на Факултетот за туризам и угостителство 
– Охрид на насоката “Туризам и угостителство”. Предвидените испити според наставниот 
план ги положила во предвидениот рок со просечна оцена 9,74 за што била прогласена за 
најдобар студент на ниво на генерација на Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола 
и најдобар студент на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. Дипломската 
работа ја одбранила на 29.10.1997 година, при што се стекнала со академско звање 
Дипломиран организатор по туризам и угостителство. 

По дипломирањето се запишала на последипломски студии на Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид, на насоката “Меѓународен туризам”. Последипломските 
студии ги завршила со просечна оцена 9,90. Магистерскиот труд под наслов “Одржлив 
развој, производство на здрава храна и туризмот во Република Македонија” го одбранила 
на 04.05.2005 година, при што се стекнала со академски VII/2 степен на стручна 
подготовка – Магистер на науки од областа на туризмот и угостителството.  

Од 1999 година е вработена на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. Од 
1999 до 2005 година работи како соработник во звање помлад асистент, а од 2005 до 2009 
година како соработник во звање асистент. Во периодот април – мај 2004 година 
остварила студиски престој во САД во St. Louis Community College во рамките на 
проектот “По патеките на одржливиот економски развој”, склучен меѓу Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид и St. Louis Community College – USA. 

Во 2009 година ја одбранила докторската дисертација под наслов “Влијанието на 
туризмот врз одржливиот квалитет на живот на граѓаните” на Економскиот институт при 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје, при што се стекнала со академски VIII 
степен на стручна подготовка – Доктор по економски науки. 

Од септември 2009–та до декември 2013–та година работи како Доцент на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, а од 2014–та до декември 2018–та година 
како Вонреден професор на истиот факултет по следните предмети: 

 “Одржлив развој на туризмот” (прв циклус на студии); 
 “Економија на развој” (прв циклус на студии); 
 “Култура и одржлив развој” (прв циклус на студии); 
 “Одржливост во угостителската индустрија” (втор циклус на студии); 
 “Туризам и локален економски развој”(втор циклус на студии); 
 “Претприемнички и одржлив туристички развој” (трет циклус на студии). 

 
Кандидатот се служи со францускиот, англискиот и германскиот јазик и има 

одлични познавања за работа на компјутер за програмите Microsoft Word, Exel, Power 
Point и Corel. 
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Во текот на овие години од своето работно искуство, настапила на голем број 
домашни и меѓународни конференции, симпозиуми и конгреси со свои научни и стручни 
трудови.  

 
 

II. Наставно – образовна дејност 
 

Кандидатот д-р Татјана Димоскацели 19 години активно учествува во изведувањето 
на наставно-образовниот процес на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.  

Од 1999-та до 2005-та година работи како соработник во звање помлад асистент, а 
од 2005-та до 2009-та година како соработник во звање асистент.  

Од септември 2009–та до декември 2013–та година работи како Доцент на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, а од 2014–та до декември 2018–та година 
како Вонреден професор на истиот факултет по следните предмети: 

 “Одржлив развој на туризмот”(прв циклус на студии); 
 “Економија на развој”(прв циклус на студии); 
 “Култура и одржлив развој” (прв циклус на студии); 
 “Одржливост во угостителската индустрија” (втор циклус на студии); 
 “Туризам и локален економски развој”(втор циклус на студии); 
 “Претприемнички и одржлив туристички развој” (трет циклус на студии). 

 
Во овој контекст треба да се напоменат и Посебните услови за избор во звања на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола кои се однесуваат на критериумот 
“Резултати и искуства во наставната дејност и подготвување на наставен и научно–
истражувачки подмладок” кои Д-р Татјана Димоска ги исполнува: 

 Учество во наставата на втор и трет циклус на студии; 
 Учество во комисии  за избор на други наставници; 
 Учество во комисии за оценка и одбрана на магистерски трудови и докторски 

дисертации (како ментор и како член); 
 Учество во комисии за одбрана на дипломски трудови (како ментор и како 

член); 
 Добиена позитивна оцена од спроведените самоевалуации во сите години; 
 Предава нови наставни предмети кои за првпат се воведуваат во студиски 

програми. 
 
 
 

III. Научно-истражувачка активност 
 

Покрај сестраното залагање за изведувањето на наставниот процес, кандидатот 
покажува особен интерес за научно-истражувачка активност. Во тие насоки,  кандидатот 
д-р Татјана Димоска е автор на голем број научно - истражувачки и стручни трудови 
објавени во референтни научни списанијаистручни публикации кои се презентирани на 
национални и меѓународни конференции, симпозиуми и семинари; како и трудови 
објавени во меѓународни научни списанија и списанија со импакт фактор.  
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 1. Објавени трудови 
 

Во последните пет години односно пред објавувањето на конкурсот за избор во 
звања од 30.11.2018, д-р Tатјана Димоска ги има објавено следниве 20 трудови во 
референтни научнисписанија и публикации и тоа: 

 
 2017: “Effects of tourism entrepreneurship on regional development”, 

Proceedings from the First International Scientific Conference “Challenges of 
tourism and business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, Gevgelija, 24-25 
October 2017. Faculty of tourism and business logistics, Gevgelija, pp.111-121; 

 2016: “Impact of tourism on the employment in the Republic of Macedonia”; 
International Thematic Monograph: Modern management tools and economy of 
tourism sector in present era, Belgrade, pp. 192-209; 

 2016: “Employment in the small and medium - sized enterprises in tourism – 
comparative analysis”, International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social 
Sciences and Humanities, Vol. 20, 2016, University of “St. Kliment Ohridski”, 
Bitola, pp. 53-68; 

 2016: “Employment in the small and medium-sized enterprises in tourism – 
comparative analyses”, Proceedings from the XIII International scientific 
conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October. Faculty of 
Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia; 

 2016: “Tourism and small and medium-sized enterprises impact on the 
employment in the Republic of Macedonia and in the Municipality of 
Ohrid,International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and 
Humanities, Vol. 19, 2016, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 197-214 
(DOI 10.20544/Horizons. A.19.1.16.P18), Bitola, Macedonia; 

 2016: “Entrepreneurial design of quality initiatives in small tourism 
businesses”,International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and 
Humanities, Vol. 19, 2016, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, pp. 185-196 
(DOI 10.20544/Horizons. A.19.1.16.P17), Bitola, Macedonia; 

 2016: “Impact of tourism on the employment in Ohrid”,“Социо-економски 
ефекти од туризмот во општина Охрид за период 2004-2014” , Факултет за 
туризам и угостителство – Охрид,Охрид, Македонија; 

 2015: “Developing destination competitiveness: small tourism enterprises (STE) 
as innovation drivers”, International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social 
Sciences and Humanities, Vol. 18, University “St. Kliment Ohridski”, 
Bitola,September 2015, pp. 67-78; 

 2015: “Tourism entrepreneurship opportunities and the economic 
development”,International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences 
and Humanities, Vol. 18, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola, 2015, pp. 55-66; 

 2015: “Dimension of quality in tourism: A small business 
perspective”,Knowledge International Journal “Scientific & Applicative Papers”, 
Vol. 9, 2015, pp.77-81, (Proceedings from the V International Scientific Conference: 
Knowledge – Capital of the future: “Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria, 
21-25 May 2015), Institute of Knowledge Management, Skopje, Macedonia; 
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 2015: “Market positioning improvement strategies for small and medium-sized 
tourism enterprises”,Knowledge International Journal “Scientific & Applicative 
Papers”, Vol. 9, 2015, pp.213-217, (Proceedings from the V International Scientific 
Conference: Knowledge – Capital of the future: “Knowledge – who and what”, 
Bansko, Bulgaria, 21-25 May 2015), Institute of Knowledge Management, Skopje, 
Macedonia; 

 2015: “Innovating in a tourism context: Operational level 
challenges”,Knowledge International Journal “Scientific & Applicative Papers”, 
Vol. 9, 2015, pp.254-258, (Proceedings from the V International Scientific 
Conference: Knowledge – Capital of the future: “Knowledge – who and what”, 
Bansko, Bulgaria, 21-25 May 2015), Institute of Knowledge Management, Skopje, 
Macedonia; 

 2015: “The relationship between small and medium-sized enterprises, tourism 
and economic development”,Journal of process management: New Technologies, 
International, Vol.3, Issue 1, 2015,  pp.18-27, Vranje, Serbia; 

 2014: “The role of innovations for creating the knowledge economy”,Knowledge 
International Journal “Scientific & Applicative Papers”, Vol. 4, 2014, pp.53-58 
(Proceedings from the III International Scientific Conference: Knowledge – Capital 
of the future: “Knowledge now– but how”, Bansko, Bulgaria, 27-29 November),  
Institute of Knowledge Management, Skopje; 

 2014: “The role of innovations for creating the knowledge economy”, JPMNT 
Journal of Process Management – New Technologies - International, Special Edition 
Vol.4, November 2014, Mapro, Vranje, pp.44-50; 

 2014: “The importance of education for the Human Development Index in the 
Republic of Macedonia”, International Journal of Process Management – New 
Technologies, Vol. 7 (Special Edition, the III International Scientific Conference 
“Knowledge-Capital of the Future”, Bansko, Bulgaria, 27-30 November, 2014), 
Mapro, Vranje, pp. 105-110; 

 2014: “The importance of education for the Human Development Index in the 
Republic of Macedonia”, Knowledge International Journal “Scientific & 
Applicative Papers”, Vol. 7, 2014, pp.112-118, (Proceedings from the III 
International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: “Knowledge 
now – but how”, Bansko, Bulgaria, 27-29 November), Institute of Knowledge 
Management, Skopje, Macedonia; 

 2014: “The role of innovations on the SMEs competitiveness”,Proceedings from 
International Conference: “SMEs development and innovation: building competitive 
future of South-EasternEurope”, Ohrid, Macedonia, 3-4 October 2014. Faculty of 
Economics, Prilep, pp. 157-169; 

 2014: “Human capital and economic development”, Journal of Process 
Management – New Technologies International, Special edition May 2014, pp.170-
174; 

 2014:“Human capital and economic development”, Knowledge – International 
Journal Scientific and applicative papers V-1&2, ISSN 1857-923X (Proceedings 
from the International Scientific Conference: “New Knowledge for the New People”, 
Ohrid, Macedonia, 21-24 May), Institute of Knowledge Management, Skopje, 
Macedonia; 
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 2014: "Indicators for sustainable development of the environment in the 
Republic of Macedonia" - Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technologies (FEIT) - Skopje 2014; 

 
 

Објавени научни трудови во референтни научни списанија и публикации повеќе од 
пет години пред објавувањето на конкурсот за изборво звања од 30.11.2018 година: 
 

 2012:“Студија за валоризација на заедничкото архитектонско наследство и 
развој на религиозниот туризам за подрачјето на Крушево”, интегриран 
план за промоција на заедничкото архитектонско наследство и развој на 
религиозниот туризам во Крушево и прекуграничната област Промокрос; 
општина Крушево, 2012 

 2012: “Indicators for sustainable tourism development in Macedonia”,First 
International Conference on Business, Economics and FinanceICBEF: “From 
Liberalization to Globalization – Challenges in a Changing World”, University “ 
Goce Delcev” – Stip, Macedonia; 

 2012: “Tourism and economic development in Macedonia”, 21 Biennial 
International Congress “Tourism and Hospitality Industry 2012”: “New trends in 
tourism and hospitality  management”, University of Rieka, Faculty of tourism and 
hospitality management - Opatija, Croatia; 

 2011: “Competitiveness  strategies for supporting economic development of the 
touristic destination”,  Journal Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 
44, 2012, p.279-288 

 2011: “Competitiveness  strategies for supporting economic development of the 
touristic destination”,  XI International Conference “Service sector in terms of 
changing environment”, 26-29 October, Faculty of tourism and hospitality – Ohrid, 
Macedonia; 

 2011: “Улогата на капиталот во одржливиот развој”, Меѓународно научно 
списание на Универзитетот “Св. Климент Охридски”– Битола, “Хоризонти” 
број 7, Битола; 

 2011: “Потенцијали за развој на “dark” туризмот во Република 
Македонија”, Меѓународно научно списание на Универзитетот “Св. Климент 
Охридски”– Битола, “Хоризонти” број 7, Битола;  

 2010: “Typology of alternative tourism with particular reference to the Ohrid”, 
Journal “Problems of geography” book 1-2, ISSN 0204-7209, Bulgarian Academy 
of Science, Sofia, Bulgaria; 

 2009: “Typology of alternative tourism with particular reference to the Ohrid”, 
International Scientific Conference ”Alternative tourism – Theory and Practice”, 
31.10-1.11.2009, Varna, Bulgaria; 

 2010: “Future types of tourism – Space tourism”, International Scientific 
Conference: “Alternative issues for the development of contemporary tourism”, 
University of economics, Varna, Bulgaria; 

 2010: “Dark tourism attractions and experiences as a niche or alternative 
tourism products”, International Scientific Conference :” Alternative issues for the 
development of contemporary tourism”, University of economics, Varna, Bulgaria; 
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 2010: “Creating eco-tourism product”, 20 th Biennial International Congress: 
“Tourism and Hospitality Industry 2010: New Trends in Tourism and Hospitality 
Management”, Opatija, Croatia; 

 2009: “Алтернативен туризам – практични аспекти”, Научно списание 
“Хоризонти” бр.5, Универзитет “Св. Климент Охридски” – Битола, Битола;  

 2009: “Влијание на туризмот врз економскиот развој и квалитетот на 
живот на граѓаните во Република Македонија”, X Меѓународна 
конференција  “Туризмот во услови на глобална економска рецесија”, 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид;  

 2009: “Влијанието на туризмот врз одржливиот квалитет на живот на 
граѓаните”, Докторска дисертација, Универзитет “Св. Кирил и Мeтодиј” – 
Скопје, Економски институт, Скопје;  

 2008: "Sustainable tourism development as a tool for eliminating poverty", 
Konkurentnost u uslovima globalne ekonomije – Međunarodni naučni skup, 
Ekonomski  fakultet, Niš; 

 2008: “Квалитативни и квантитативни приоди во истражувањето на 
квалитетот на живот” Научно списание “Хоризонти”, Универзитет “Св. 
Климент Охридски” – Битола, Битола;  

 2005: “Географски региони за производство на здрава грана во Република 
Македонија”, III конгрес на географите на Република Македонија 
“Географската наука и предизвиците на XXI век”, Скопје; 

 2005: “Здравата храна како фактор за развој на туризмот во Република 
македонија”, VIII Меѓународна конференција “Современи трендови во 
туристичката индустрија”, Факултет за туризам и угостителство- Охрид, 
Охрид; 

 2005: "Trends in tourism, analysis and estimation", International Conference 
"Theoretical Advances in Tourism Economics", Évora, Portugal; 

 2005: "Environmental impact of tourism development", International Conference 
"Theoretical Advances in Tourism Economics", Évora, Portugal; 

 2005: “Одржлив развој, производство на здрава храна и туризмот во 
Република Македонија”- магистерски труд, Факултет за туризам и 
угостителство- Охрид, Охрид ; 

 2005: “Толковен речник на термини од областа на туризам и 
угостителство”, Факултет за туризам и угостителство- Охрид, Охрид ; 

 2003: “ Ресторан”,едиција “Основни поими во туризмот”,Факултет за туризам 
и угостителство- Охрид, Охрид ; 

 2003: “Правилна исхрана”, Зборник на трудови, Факултет за туризам и 
угостителство- Охрид, Охрид ; 

 2002: "The importance of quality in strategic management for creating 
competitivebanks" – 16 th Biennial International Congress "Human capital, culture 
and quality in tourism and hospitality industry", Faculty of tourism and hospitality 
management, Opatija, Croatia; 

 2002: "Cultural-historical heritage – crutial segment of the Ohrid touristic 
supply" – 16 th Biennial International Congress "Human capital, culture and quality 
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in tourism and hospitality industry", Faculty of tourism and hospitality management, 
Opatija, Croatia;  

 2001: “Ретроспектива и состојба на развој на туризмот во Република 
Македонија”, Зборник на трудови, Факултет за туризам и угостителство- 
Охрид, Охрид ; 

 2000: "Offre d'hôtellerie à la région d'Ohrid et de Prespa" – Меѓународна 
научна конференција “Економија и развој на општеството”, Варна, Бугарија. 

 
 

2. Учество на домашни и меѓународни конференции, симпозиуми и семинари 
 

 2017: First International Scientific Conference “Challenges of tourism and 
business logistics in the 21st century »ISCTBL 2017«, Gevgelija, 24-25 October 
2017, Faculty of tourism and business logistics, Gevgelija; 

 2016: XIII International scientific conference on service sector INSCOSES 2016, 
Ohrid 06-07 October, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid, Macedonia; 

 2015: V International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: 
“Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria, 21-25 May 2015), Institute of 
Knowledge Management, Skopje, Macedonia; 

 2014: III International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the 
future: “Knowledge now– but how”, Bansko, Bulgaria, 27-29 November 2014,  
Institute of Knowledge Management, Skopje; 

 2014: International Conference: “SMEs development and innovation: building 
competitive future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Macedonia, 3-4 October 
2014. Faculty of Economics, Prilep, pp. 157-169; 

 2014:International Scientific Conference: “New Knowledge for the New People”, 
Ohrid, Macedonia, 21-24 May, Institute of Knowledge Management- Skopje, 
Macedonia; 

 2014: "Indicators for sustainable development of the environment in the 
Republic of Macedonia" - Faculty of Electrical Engineering and Information 
Technologies (FEIT) - Skopje 2014; 

 2012:  First International Conference on Business, Economics and Finance 
ICBEF: “From Liberalization to Globalization – Challenges in a Changing 
World”, 13-15 September, University “ Goce Delcev” – Stip, Macedonia; 

 2012: 21 Biennial International Congress “Tourism and Hospitality Industry 
2012”: “New trends in tourism and hospitality  management”, University of 
Rieka, Faculty of tourism and hospitality management - Opatija, Croatia; 

 2011: XI International Conference “Service sector in terms of changing 
environment”, 27-29 October, Faculty of tourism and hospitality – Ohrid, Republic 
of Macedonia; 

 2010: International Scientific Conference: “Alternative issues for the 
development of contemporary tourism”, University of economics, Varna, 
Bulgaria; 

 2010: 20 th Biennial International Congress: “Tourism and Hospitality Industry 
2010: New Trends in Tourism and Hospitality Management”, Opatija, Croatia; 
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 2009: International Scientific Conference ”Alternative tourism – Theory and 
Practice”, 31.10-1.11.2009, Varna, Bulgaria; 

 2009: X Меѓународна конференција  “Туризмот во услови на глобална 
економска рецесија”, Факултет за туризам и угостителство – Охрид;  

 2008: Konkurentnost u uslovima globalne ekonomije – Međunarodni naučni 
skup, Ekonomski  fakultet, Niš; 

 2005: III конгрес на географите на Република Македонија “Географската 
наука и предизвиците на XXI век”,Скопје; 

 2005: VIII Меѓународна конференција “Современи трендови во 
туристичката индустрија”, Факултет за туризам и угостителство- Охрид, 
Охрид, Македонија; 

 2005: International Conference "Theoretical Advances in Tourism Economics", 
Évora, Portugal; 

 2002: 16 th Biennial International Congress "Human capital, culture and quality 
in tourism and hospitality industry", Faculty of tourism and hospitality 
management, Opatija, Croatia; 

 2000: Меѓународна научна конференција “Економија и развој на 
општеството”, Варна, Бугарија. 

 
 

3. Универзитетски учебник 
 

 “Економија на развој”  (во подготовка) 
 2010:  “Одржлив развој на туризмот“,ЦНИР при Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид, Охрид 
 
 

4. Учество во научно-истражувачки проекти 
 

 2016:“Социо-економски ефекти од туризмот во општина Охрид за период 
2004-2014” , Факултет за туризам и угостителство – Охрид, Охрид; 

 2015: “Обука на градежните работници за енергетска ефикасност” (BUILD 
UP Skills BEET – Builders’ Energy Efficiency Training, IEE/13/BWI/682/ 
SI2.680171 – Intelligent Energy Europe”, Проектот е финансиран од 
Европската Унија. Координатор на активностите е Стопанска Комора на 
Република Македонија, а партнери на проектот се: Факултетот за 
електротехника и информациони технологии – УКИМ, Факултетот за бизнис 
економија, ЈУ Центар за образование на возрасните на Република Македонија, 
Здружение на бизниси и консултанти – Креација и ЦеПроСард, февруари 2015; 

 2014: “Поедноставени Царински постапки, Документи кои се 
приложувааткон царинската декларација и Новини во царинското 
работење”, Стопанска Комора на Република Македонија, декември 2014; 

 2012 проект за промоција на заедничкото архитектонско наследство и развој на 
религиозниот туризам во Крушевои прекуграничната област Промокрос; 

 2004 : “По патеките на одржливиот економски развој”, St. Louis Community 
College - USA и Факултет за туризам и угостителство – Охрид ; (како и 
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остварен студиски престој во САД во St. Louis Community College – USA во 
периодот април – мај 2004 година); 

 2001/2004 “Student Mobility (OMS)”, Универзитет “Св. Климент Охридски” – 
Битола, Факултет за туризам и угостителство – Охрид и L´istitut Universitaire 
des Maitres de l´Academie de Toulouse – France. 
 
 

Покрај претходно наведените критериуми:oбјавени трудови во последните пет 
години во референтни научни списанија и публикации (кои кандидатот д-р Татјана 
Димоска ги има 20 на број); објавен рецензиран учебник за предмет кој го предава според 
наставната програма; учества во научно – истражувачки проекти; учества на конференции, 
симпозиуми и семинари; д-р Татјана Димоска ги исполнува и следните “Посебните услови 
за избор во звања”на Универзитетот “Св. Климент Охридски – Битола” кои се однесуваат 
на критериумот “Резултати од научно – истражувачка работа” и тоа: 

 
 Добиена акредитација за ментор на втор и трет циклус на студии; 
 Рецензент на голем број научно-истражувачки  и стручни трудови; 
 Рецензент на Меѓународното научно списание “Journal of Process Management – 

New Technologies – International” (JPMNT), Vranje, Serbia; 
 Член на редакциониот одбор на меѓународната тематска монографија 

International Thematic Monograph on Tourism: “Modern Management Tools and 
Economy of Tourism Sector in Present Era”, Association of Economists and 
Managers of the Balkans, Belgrade. 

 
 

ЗАКЛУЧОК  И  ПРЕДЛОГ 
 

Врз основа на увидот во доставената документација;степенот и резултатите од 
достигнатото образование;резултатите од наставно–образовната и научно-истражувачката 
активност; учеството на голем број домашни и меѓународни конференции, симпозиуми и 
семинари; учеството во научно-истражувачки проекти;големиот број на трудови на кои се 
јавува како автор; дополнителните остварени услови за избор во звања согласно 
Правилникот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, Рецензентската 
комисија со задоволство констатира дека кандидатот д-р Татјана Димоска ги исполнува 
пропишаните услови со Законот за високо образование и општите акти на 
Универзитетот“Св. Климент Охридски” - Битола и Факултетот за туризам и угостителство 
- Охрид за избор за наставник, во звање Редовен професор. 

Од приложените материјали од страна на кандидатот, Рецензентската комисија 
констатира дека се работи за исклучително сериозна и одговорна личност која целосно, 
темелно и сестрано им се посветува на обврските поврзани со неговата стручна, научна и 
професионална работа. Кандидатот се истакнува со неговиот квалитет како првенец на 
генерација изразен преку високиот просек за завршени додипломски и последипломски 
студии, соодветноста на стручната подготовка со која се стекнал, севкупната активност, 
особена способност и креативност за работа на научно-истражувачко поле, со што се 
потврдува како квалитетен кадар за наставо-образовна и научно-истражувачка работа.  
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Кандидатот д-р Татјана Димоска остварува богата научно-истражувачка работа 
што се согледува од објавувањето на голем број трудови во меѓународни научни 
списанија и списанија со импакт фактор и преку учества на конференции и симпозиуми во 
земјата и странство, што е евидентно од нејзиното авторство на голем број трудови во 
земјата и во странство. Во периодот од 2014 до 2018, односно во последните 5 години има 
објавено 20 научни и стручни трудови во меѓународни списанија и публикации, има 
рецензиран учебник за предмет кој го предава согласно наставниот план, успешно 
учествува во научно-истражувачки проекти и примената на научно-истражувачките 
резултати. Научните и стручните трудови со кои се претставува се одликуваат со 
студиозност и систематичност во истражувањето и презентираните резултати, со што 
придонесуваат во развојот на научната мисла и практика. 

Рецензионата комисија нагласува дека станува збор за кандидат со богато 
повеќегодишно педагошко искуство преку досегашното учество во наставно- образовниот 
процес на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид каде кандидатот работи цели 
19 години и дека кандидатот се карактеризира со висок степен на професионалност, 
исполнителност на сите поставени задачи, одговорност и совесност, при што низ своето 
работење се потврдува како квалитетен кадар за наставно-образовната и научно-
истражувачката работа. Се работи за вреден, скромен, културен, посебно талентиран и 
амбициозен кандидат кој со своето надпросечно знаење, несебично залагање, пристап и 
смисла за самостојна научна работа, ветува и во иднина особено видни резултати на 
полето на научно-истражувачката работа и унапредување на воспитно-образовниот 
процес. 

Поаѓајќи од сите погоре наведени факти, кандидатот д-р Татјана Димоскасо своите 
стручни биографски податоци ги потврдува сите елементи предвидени во Законот за 
високо образование и општите акти на Универзитетот“Св. Климент Охридски” - Битола и 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, за избор во звање Редовен професор. 

Врз основа на претходно наведеното Рецензентската комисија со особена чест и 
задоволство му предлага на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, кандидатот д-р Татјана Димоска да го избере за наставник од 
научните области Економски развој (50305), Просторна економија и екологија (50310) 
и  Економски науки – друго (50329) во звање Редовен професор. 

 
 
 
     Охрид, 
 
     27.12.2018 година                                             РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 
 
             1. Д-р Ристо Гогоски - редовен професор, с.р 
 
 
             2. Д-р Деса Косаркоска - редовен професор, с.р. 
 
 
             3. Д-р Зоран Тунтев - редовен професор, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т  
 

За избор во наставно-научно звање 
Редовен професор 

 од научната област: „Применета економија“ и „ Фискална Економија“ 
 на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет – Кичево 

 
 

 Врз основа на член 110 став 1 точка 21, а во врска со член 173, член 164, член 165 и 
член 166 од од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на Универзитетот 
“Св. Климент Охридски“ – Битола, член 29 Правилникот за единствените критериуми и 
постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-стручни и соработнички звања на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, Наставно научниот совет на Правниот 
факултет во Кичево на седницата одржана на 03.12. 2018 година, со одлука број 02-678/3  
формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите наставно-науни звања од 
научната област: Применета економија (50302) и Фискална економија (50308) во следниов 
состав: 
 

1. Проф. д-р Јованка Биљан– претседател, 
2. Проф. д-р Владимир Петковски– член, 
3. Проф. д-р Димитар Ефтимовски– член. 

 
Во врска со горенаведеното , а по целосно разгледување на добиените материјали  од 

спроведениот конкурс, членовите на комисијата го поднесуваат следниот: 
 

 
И З В Е Ш Т А Ј  

 
 
На распишаниот конкурс за избор на наставник во наставно-научно звање редовен 

професор од научната област „Применета економија“ и „Фискална економија“ на Правниот 
факултет- Кичево објавен на ден 06,11,2018 г. во дневниот весник „ Нова Македонија“ и „ 
Лајм“ се пријави само еден кандидат, вонреден професор д-р Благој Ѓоргиевски како единствен 
кандидат. 

 
 
1. Биографски податоци и едукација 
 
Д-р Благој Ѓоргиевски основното и средно образование го завршил во Битола. 

Дипломирал на Економскиот факултет при Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј “ во Скопје 
на насоката Економски развој и економска политика и се стекнал со стручен назив 
Дипломиран економист. Завршил постдипломски студии на истоимениот факултет од 
модулот Економски развој со методи на економска анализа и во 1995 година го одбранил 
магистерскиот труд на тема: „Индустриските сектори и гранки како полови на развојот во 
македонското стопанство“ при што се стекнал со академски степен Магистер по економски 
науки. Во декември 2008 година ја одбранил докторската дисертација под наслов „ Стратешки 
пристап кон руралниот економски развој-теоретско методолошки аспекти“ на Економскиот 
факултет во Скопје пришто се стекнал со научна титула Доктор по економски науки. 
 

2. Професионално искуство 
 

 1983- 1990 година се вработил во “Јавор”-Битола, каде врши повеќе раководни 
функции- раководител на служба, раководителл на сектор; 
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 1990-1994 год ја обавува функцијата Директор на Д.О.О. Стоковни куќи во 
рамките на Холдинг компанијата „ Јавор“ - Битола; 

 1994- 1996 г. учествував во создавањето на неделното списание “ Опција “  чии 
главен и одговорен уредник беше Д-р Дејан Пендев. Во него учествува како 
активен член на Уредувачкиот Одбор. Списанието третираше проблематика од 
областа на инвестициите и малиот бизнис; 

 1996-2006 г. работел како консултант во Меѓународна агенција за маркетинг и 
компанијата „ Ванмак“ - Скопје; 

 2006-2008 год. 
 Директор на националната Агенција за поттикнување на развојот на 

земјоделството на Република Македонија ( АПРЗ), како институција на 
Владата на Република Македонија; 

 член на меѓусекторската владина група за рурален развој(2006-2008); 
 Член на Земјоделскиот информативен систем при Владата на РМ ( 2006-

2008); 
 Член на управниот одбор за развој на земјоделски статистики при 

Државниот завод за статистика (2007) ; 
 Член на управувачкиот одбор на ИПАРД (2007); 

 2010-2012 претседател на УО на Агенцијата за поттикнување на развојот на 
земјоделието во РМ (АПРЗ);  
 2006-2012 активно е вклучен во изградбата на административен капацитет за 

престојните реформи во сферата на агрокомплексот, респективно на 
соодветните капацитети во искористување на предпристапните ЕУ фондови за 
рурален развој во разни владини тела и институции. 

 
 
3. Наставно искуство 
 

 Од 1979 г.  – 1983 год бил вработен како професор по група економски 
предмети  во „ Економското Училиште „ Јане Сандански“ – Битола; 

 Во академска 2008/2009 год. е ангажиран во МИТ Универзитетот каде држи 
предавања по група предмети од економските науки; 

 Од 2009 – 2013 год. Универзитет „ Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен 
факултет – Кичево – избран во наставно- научно звање ДОЦЕНТ по група на 
економски предмети на додипломските студии; 

o Основи на економија; 
o Применета Економија; 
o Јавни финансии; 
o Финансиско право 

 Во академската 2012-2013 год. е ангажиран за одржување на настава во вториот 
циклус на студиии и тоа: 

o Модул: Деловно право; 
 Финансиски институции; 

o Модул: Меѓународно право; 
 Економски систем и економска политика на ЕУ 

 Од 2010 – 2013 год. бил ангажиран за одржување на настава по група 
економски предмети ( Стопански систем и економска политика, Рурален развој, 
Кнниговодство ) на Биотехнички Факултет - Битола на првиот и вториот циклус 
на студии; 

 Во 2013 год. избран за Продекан за настава на Правниот факултет- Кичево; 
 Во 2017 год. е избран за продекан за финансии на Правниот факултет во Кичево 

пришто функцијата ја обавува тековно; 
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 Покрај ангажираноста во првиот и вториот циклус по група предмети ( 
Применета економија, Јавни финансии, Право на конкуренција, Монетарно-
кредитно и девизно право, Право на хартии од вредност, банкарско право) држи 
предавања и на трет циклус  на модулот „ Меѓунаородно право и политика“ по 
предметот Меѓународни финансиски институции ; 

 Бил член  и претседетал на повеќе комисии за одбрана на магистерски трудови. 
 

 
4. Научни трудови, советувања и проекти 
 

1. Blagoj Gorgievski: Monetary-fiscal mix policy in the Republic of Macedonia: 
Economic growth and stability; International Scientific Conference: Contemporary 
approaches in the analysis of economic performances, Faculty of economics, 
University of Nis, 11-12 October 2017 

2. Blagoj Gorgievski: Public debt risk management in the Republic of Macedonia: 
Economic growth and stability; International Scientific Conference: Contemporary 
approaches in the analysis of economic performances, Faculty of economics, 
University of Nis, 11-12 October 2017 

3. Blagoj Gorgievski, Marija GJOSEVA KOVACHEVIC: Model of regional 
development through rural areas as rural economic development poles: case of the 
Republic of Macedonia, VIII International Scientific Agriculture Simposium, 
Jahorina, October 05-08 2017 

4. Marija GJOSEVA KOVACHEVIC, Blagoj GORGIEVSKI: Influence of gender 
quality on sustainable development in villiges in the Republic of Macedonia, VIII 
International Scientific Agriculture Simposium, Jahorina, October 05-08 2017 

5. Blagoj Gorgievski, Marija GJOSEVA KOVACHEVIC: Rural economic development 
strategy through priority rural sectors in the Republic of Macedonia; VII 
International Scientific Agriculture Simposium, Jahorina, October 06-09 2016 

6. Marija GJOSEVA KOVACHEVIC, Blagoj GORGIEVSKI: Economic diversification 
of rural households in the Republic of Macedonia; VII International Scientific 
Agriculture Simposium, Jahorina, October 06-09 2016 

7. Blagoj Gorgievski: Public debt and economic growth in the Republic of Macedonia; 
International Scientific Conference, Chellenges in business and economics: Growth, 
competitiveness and innovations, Faculty of economics, University of Nis, 16 
October 2015 

8. Blagoj Gorgievski: Centaralized and decentralized approach to economic 
development policy with particular emphasis on the Republic of Macedonia; 
International Scientific Conference: The financial and real economy: toward 
sustainable growth,  Faculty of economics, University of Nis, 17 October 2014 

9. Blagoj Gorgievski: Economic growth, recession and public debt in Western Balkans 
and R. of Macedonia, International Scientific Conference “The Economic Crisis and 
the Future of European Integration” Nis, Oktombar, 2013 

10. Blagoj Gorgievski: Institutions and rural development in transition economies with 
special emphasis on the Republic of Macedonia, International Agronomic 
Symposium “Agrosym 2013”, Sarajevo,Oktombar, 2013 

11. Blagoj Gorgievski: Institutional modeling of the economic policy in conditions of 
crisis with emphases on the r. of Macedonia, International Conference of Business 
and Economy, Constanca, June, 2013, ( indeksirano vo EBSCO ); 

12. Blagoj Gorgievski: Strategic approach of sustainable management of the development 
of rural tourism- a case study in Macedonia, International scientific conference, 
REDETE 2012, Economic Development and Enterpreneurship in Transition 
Economies: A search For New Paradigms, B. Luka, October, 2012 

13. Blagoj Gorgievski, Jovanka Biljan: New trends and challenges of development 
economics, International scientific conference, REDETE 2012, Economic 
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Development and Enterpreneurship in Transition Economies: A search For New 
Paradigms, B. Luka, October, 2012 

14. Blagoj Gorgievski: Regional demographic imbalance as unfavorable factor of 
economic development in the Republic of Macedonia, Naucni  skup: Regionalni 
razvoj I demografski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope, Nis, Juni, 2012 g. 

15. Blagoj Gorgievski, Strategic approach to peripheral areas development through small 
business entrepreneurship, REDETE conference, Economic development and 
enterpreneurship in transition economies, Conference Proceedings, Banja Luka, 
October, 2011 g. 

16. Blagoj Gorgievski, Nikolche Jankulovski: ”Supporting rural centres for the 
functioning of regional policy in the Republic of Macedonia”, Proceedings of the 2nd 
ICBE, Constanza, November 11-12, 2010, ISBN 978-1-935494-17-1, pp.177-187. 
Objaveno i vo: Economics, Management, and Financial Markets 1.Volume 6(1), 
2011, pp. 465–472, ISSN 1842-3191 i indeksirano pomegu drugite i vo EBSCO 

17. Blagoj Gorgievski, Ekonomska evaluaciona metodologija za integrirani pest 
menadzment proekti, Zdruzenie za zastita na rastenijata, Godisen zbornik za zastita 
na rastenijata, , Skopje, 2009 g. 

18. Благој Ѓорѓиевски: Буџетскиот дефицит  и економскиот раст на Р. Македонија, 
Годишник на Правниот Факултет – Кичево,  2012 

19. Благој Ѓоргиевски: Современиот концепт на монетарно-кредитните политики 
на централните банки и народната банка на република македонија во услови на 
криза, Годишник на Правниот Факултет – Кичево , 2013 

20. Јанкуловски Н., Бојковска К., Петковски Д., Дoјчиновски Т., Ѓоргиевски Б.: 
“Имплементација на менаџмент на тотален квалитет во индустријата за 
преработка на млеко во Република Македонија”, Зборник на трудови, II Научна 
конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно учество, 
Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010, стр.167-177. 

21. B. Gjorgievski, N. Jankulovski, K. Petkovska: „Stočarska proizvodnja i kvalitet 
društvenog života u tranzicionim ekonomijama”, Simpozijum „Stočarstvo, 
veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa 
međunarodnim učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina. 

22. Petkovska K., Jankulovski N., Arapčeska M., Angeloska M., Gjorgievski B.: “Uloga 
marketing istraživanja u razvoju stočarstva”, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska 
medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane” sa međunarodnim 
učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina. 

23. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2008):Lider pristup u ruralnom razvoju kroz lokalne 
akcione grupe - na primeru R.Makedonije. XIII Savetovanje o biotehnologiji sa 
međunarodnim učeščem, Čačak, Srbija.  Zbornik radova Vol. 13 (13): 499-
504. 

24. Gorgievski B., Jankulovski N. (2007): Upravuvawe so prihodite na sto~arska farma - 
Slu~ajot so Makedonija. Zbornik na trudovi, III Simpozium za stocarstvo so 
me|unarodno u~estvo - Ohrid: 311-341. 

25. Gorgievski B., Jankulovski N. (2007): Integracija na konzervacijata na biodiverzitetot 
vo menaxment planiraweto na regionalnite prirodni resursi. Zbornik na trudovi, III 
Simpozium za stocarstvo so me|unarodno u~estvo - Ohrid: 305-310. 

26. Gjorgievski B., Jankulovski N. (2007): Poduzetnicki pristup razvoju poljoprivrednih 
zadruga. Zbornik radova, III Savetovanja sa međunarodnim učešćem „Poljoprivreda 
i lokalni razvoj“ – Vrnjačka Banja: 307-309. 

27. Jankulovski N., Georgievski B., Petkovska K. (2007): Sa izvoznom strategijom do 
međunarodnog plasmana mleka i mlečnih proizvoda na primeru mlekare ”Ideal 
Šipka” DOO Bitola. XII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 
Čačak, Srbija. Zbornik radova Vol. 12 (13): 311-313. 

28. Ѓорѓиевски Благој : Интеграција на конзервацијата на биодиверзитеттот на 
менаџмент планирањето на регионалните природни ресурси, Simpozijum 
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„Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u proizvodnji zdravstveno bezbedne 
hrane” sa međunarodnim učeščem, Herceg Novi, 22-29 jun, 2008 godina 

29. Николче Јанкуловски, Катерина Бојковска, Драги Петковски, Трајан 
Дојчиновски, Благој Ѓоргиевски: Имплементација на менаџмент на тотален 
квалитет во индустријата за преработка на млеко, Зборник на трудови, II 
Научна конференција “Квалитет и безбедност на храна”, со меѓународно 
учество, Битола, Македонија, Ноември 11-12, 2010 

30. Учество во проект : Институционална и правна трансформација на 
Земјодексиот сектор на РМ за прилагодување на Европското право, Темпус 
проект, 2011 г. 

31. Партиципација во проект: Управување со јавните земјоделски политики, 
Земјоделието на Западен Балкан и европската интеграција, ТЕМПУС проект, 
Сараево, Јануари, 2007 г.; 

32. Член на конзорциум: Македонска земјоделска платформа на знаењето – 
Креирање н а проектни модули за наше прилагодување кон заедничката 
аграрна политика, Охрид, 14-19 Септември 2006 г.; 

33. Учесник во проектот и член на конзоциум: Балкански агро-секторски 
иницијативи за изградба на капацитет- Tempus JEP_19027_2004- Tempus 
JEP_19027_2004 

 
книги 

 
1. Благој Ѓоргиевски:  Rурален економски развој  -теории, стратегии, 

политики-, Универзитет „ Kирил и Методиј” - Скопје , Градежен факултет 
– Скопје , TEMPUS project, Скопје, Март, 2012 

 
Според списокот на приложените трудови, учество во научни собири, симпозиуми, 

изработка на проекти, научно-истражувачка активност на вонреден професор д-р Благој 
Ѓоргиевски во Извештајот ѓе направиме краток преглед само на некои од неговите научни 
трудови објавени во последните пет години од неговиот избор. 
 

Monetary-fiscal mix policy in the Republic of Macedonia: Economic growth and stability 
 
Трудот се однесува на прашања на монетарната и фискалната политика и нивно 

комбинирање заради остварување на зададени развојни цели. Посебно научниот поглед е 
насочен од една страна кон улогата на централната банкарска инситуција со нагласен акцент на 
стабилизационите прашања од една и улогата на фискалната политика со посебен фокус на 
развојните прашања од друга страна. Во таа смисла се наметнува потреба како од понатамошно 
нивно теоретско осветлување така и од соодветна координација и сихронизација на 
монетарните и фискалните политики во специфичните услови и развоен стадиум во 
Р.Македонија.  

 
Public debt risk management in the Republic of Macedonia: Economic growth and stability 
 
Истаржувањето е насочено кон прашањата поврзани со потребата од јавни заеми на 

државата од една и што е можно пониски трошоци за нивно сервисирање на среден и долг рок 
со минимизирање на ризикот од потпаѓање на несолвеност. Р. Македонија во стратегиите со 
управување на ризикот на јавниот долг мора да развие таков модел на креирање и управување 
со портфолиото на јавниот долг, кој, во прв ред треба да го минимизира или уште подобро да 
го елиминира ризикот од неможност на негово сервисирање пред се, преку престренување на 
потенцијалните фактори на ризик. 
 

 
 
Public debt and economic growth in the Republic of Macedonia 
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Литературата покажува дека јавниот долг има негативно влијание на економскиот 

растеж преку стандардниот ефект на истиснување ( crowding -out effect) на инвестициите на 
корпоративниот сектор. Во оваа смисла треба да се изгради научно мислење со цел да се 
објасни под кои услови и механизми јавниот долг го поттикнува економскиот растеж. Сепак, 
емпириските истражувања и пресметки индицираат дека таквиот ефект е квантитавно мал. Р. 
Македонија треба да продолжи со проактивна политика на креирање на агрегатна побарувачка 
преку јавни инвестиции имајќи го во предвид фактот на ниската инвестициона активност на 
корпоративниот сектор и ниската стапка на раст на БДП. 

 
Centaralized and decentralized approach to economic development policy with particular 

emphasis on the Republic of Macedonia 
 

Трудот ги елаборира прашањата поврзани со тоа дали треба повеќе централизиран или 
децентрализиран економски развој и сообразно со тоа креирање на потребни развојни 
политики. Во досегашната практика овие прашања, главно се лоцираат на нивото на 
одговорноста на централно или локално ниво и се однесуваат за севкупниот економски развој. 
Научниот пристап бара изградба на еден комплексен, современ модел на управување имајќи ги 
во вид сложеноста и функционалната поврзаност на територијалните односи како и потребата 
од нивно оптимизирање во пресрет на ефикасно користење на економските развојни фактори 
од една и територијалната еднаквост како социо-економска цел. 

 
Model of regional development through rural areas as rural economic development poles: 

case of the Republic of Macedonia 
 

Во текот на регионалниот економски развој одредени рурални области стануваат 
атрактивни заради концентрацијата на економските активности преку различните канали на 
економијата на обемот, ефектот од т.н. надворешни економии и агломерација на економските 
активности. Овие рурални области како рурални регионални развојни полови се во состојба да 
генерираат респектабилно економско влијанние во соодветната географската област. 

Во Р. Македонија треба да се изгради модел на регионален економски развој преку 
рурални области како рурални економски развојни полови. Понатаму, врз таа основа 
неопходно е дизајнирање на рурална, регионална развоја политика, респектирајќи ги 
специфичностите на регионалниот разој на мала и недоволно развиена економија. 
 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Од прикажаниот список и преглед на научни трудови и учество во научни конференции 

и проекти на вонреден професор д-р Благој Ѓорѓевски произлегува дека тој се зафатил 
сериозно да истражува многу актуелни прашања како од областа на теоретските така и на 
применетите економски науки посебно во научните области „ Применета економија“ и „ 
Фискална економија“, ставајќи го фокусот на апликативните можности на стекнатите 
емпириски сознанија врз развојот на македонската економија. Со оваа проблематика тој се 
повеќе е присутен на меѓународни научни симпозиуми, конференции и тркалезни маси, 
притоа, особено забележан со своите ставови, анализи и констатации. Во таа смисла тој нуди 
забележливи научни сознанија и сугестии кои покрај нивното теоретско значење можат да 
послужат и во креирањето како на стратешките така и на тековните економски политики на 
земјата. 

Воедно, од доставениот преглед евидентно е дека тој ги има објавено потребните 
научно-истражувачки трудови во меѓународни публикации и списанија во согласност со 
восопставените критериуми и одредби од Законот за високо образование за избор во редовен 
професор.  
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Покрај тоа, тој во својата наставна активност покажал забележливи резултати како во 
пренесувањето на знаењата на студентите така и во оспособувањето на помладите соработници 
на патот кон успехот во нивната наставна и научно-истражувачката дејност. 

Врз основа на изложеното имаме задоволство да му предложиме на Наставно-научниот 
совет на Правниот факултет во Кичево во состав на Универзитетот „ Св. Климент Охридски“ 
Битола, вонреден професор д-р Благој Ѓоргиевски да биде избран за наставник во научните 
области „ Применета економија“ и „ Фискална економија“ во наставно-научно звање – редовен 
професор. 
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