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ДО 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ 
НА        
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И 
УГОСТИТЕЛСТВО - О Х Р И Д 

 
 
 

 Со одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид, бр.02-220/3-8 од 25.04.2016 година, формирана е 
Комисија за оценка на докторската дисертација под наслов 
 
 

СТРАТЕГИСКИ НАСОКИ НА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ ВО АЛБАНИЈА 
ВО УСЛОВИ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА  

 
 
поднесена од кандидатот М-р Алма Пулаха Жила. 
 
 По внимателното проучување на текстот на дисертацијата, Комисијата во 
состав: 

1. Проф. д-р Лидија Симонческа 
2. Проф. д-р Симона Мартиноска 
3. Проф. д-р Иванка Нестороска 
4. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ 
5. Проф. д-р Јаготка Стрезоска 

  
 
 на Наставно-научниот совет му го поднесува следниов 
 

     
 
                ИЗВЕШТАЈ 

 
Докторската дисертација под наслов „Стратегиски насоки на развој на 

туризмот во Албанија во услови на глобализација “, изработена од кандидатката 
М-р Алма Пулаха Жила преставува самостоен научен труд во кој се обработени 
суштината и значењето на одржлив развој на туризмот во Албанија и улогата 
што ја имаат државните органи и туристичката индустрија во создавање и 
промовирање на избалансиран туризам. Поаѓајќи од придонесот кој туризмот го 
има врз економскиот развој на Албанија и туристичките вредности и 
потенцијали на земјата кои треба да се искористат во креирање на атрактивна 
туристичка понуда, кандидатката го истражува влијанието на туристичкиот 
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развој врз животната средина, екологијата, културата и социјалната структура 
на земјата. Во тој контекст, таа ја согледува нужноста од аналитички пристап и 
техники на менаџирање со понудата во туристичките зони на Албанската 
ривиера, со цел да не се дозволи деградација на животната средина или 
распаѓање на природните и антропогените вредности кои во Албанија штотуку 
почнале да се развиваат. Затоа, целта на овој труд е да се изнајдат начини за 
заштита на животната средина и културното наследство во Албанија преку 
развој на иновативни решенија со кои ќе се минимизираат несаканите ефекти 
врз туризмот. За да го постигне тоа, кандидатката истражува и предлага 
стратегии кои вклучуваат активна соработка на општеството како целина што е 
потребно за да се постигне континуиран развој на туризмот. 
Во таа насока, М-р Алма Пулаха Жила се водела од три клучни прашања во 
истражувањето: 
1.Кои  се главни карактеристики  на една одржлива туристичка  дестинација?    
2. Која е улогата на анализата за потребите на стратегиското планирање и 
начините  на планирање на одржливиот развој?  
3.Какви насоки на активности  можат  да се создадат за албанските  туристички 
подрачја  како  начини на кои  ќе овозможат  Албанија да стане  стратешки 
одржлива туристичка  дестинација?  

При разработување на материјалот во трудот, таа поставила повеќе задачи  и 
тоа: 

 Да се покаже правиот пат кон одржлив развој на туризмот во урбаните 
средини во Албанија преку промоција на најдобрите практики и 
поддршка на меѓународната соработка помеѓу учесниците во секторот 
туризам, 

 Да се промовира сеопфатен процес и да се поттикне дијалог меѓу 
различните учесници во туристичкиот сектор. 

 Воведување на модерен и успешен модел на макроекономско ниво кој  ќе 
укаже што да се направи за да се развие одржлив туризам во урбаните 
средини, особено во крајбрежните делови. 

 Да се обезбеди микроекономски практичен водич за сите оние деловни 
организации кои сакаат да ги интегрираат принципите на одржлив развој 
во своето работење. 

 Да се демонстрира примена на начелата за социјална, еколошка и 
економска одржливост, да се олесни трансферот на знаења и да ги 
поттикне на соработка. 

 Да се развие концептуална рамка со лидерство за процесите што се 
одвиваат во рамките на една економија во транзиција и да се преземат 
нивните односи во развојот на масовниот туризам во одморалиштата на 
морскиот брег. 

  

Концепциската поставеност на докторскиот труд е во целосна согласност 
со  поставената цел и задачи и се состои од следниве шест тематски подрачја: 
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Вовед 

I Дел. Одржлив развој на туризмот во Албанија  

II Дел. Предизвици на глобализацијата за развој на алтернативните форми 
на туризам 

III Дел. Стратегиско планирање на туристичкиот развој  

IV Дел. Ризици кои влијаат на развојот на туризмот во Албанија  

V. Одредување на алтернативни стратегии за развој на туризмот во 
Албанија  
 

VI. Препораки и заклучоци 

 
Проблематиката на трудот е разработена на вкупно 201 странa, од кои 

195 страни го претставуваат основниот текст. Во списокот на литературата се 
опфатени 86 библиографски единици на непосредно користена актуелна и 
современа литература и извори од интернет. Резултатите кои се добиени со 
теоретското и апликативното истражување се прикажани во 18 слики, 7 табели 
и 12 графички прикази. 

 

Во првиот дел со наслов  Одржлив развој на туризмот во Албанија 
кандидатката го обработува концептот и компонентите на одржливост на 
туристичкиот развој со посебен акцент на карактеристиките на туристичкиот 
развој на Албанија. Со помош на различни аналитички методи на истражување, 
се прибираат и анализираат податоци за развојната динамика на туризмот во 
Албанија и последиците што ги носи овој развој.Нејзините истражувачки 
напори се насочени кон анализа на  економските и социјалните аспекти на 
одржливиот развој на туризмот во оваа дестинација. Во тие рамки се 
обработени инвестиционите и финансиските импликации на туристичкиот 
развој како и влијанието на социјалната структура на учесниците врз развој на 
туризмот. Поаѓајќи од важноста на интегративниот приод во формирањето на 
туристичката понуда, кандидатот ја разработува организационата поставеност и 
односите меѓу поодделните носители на туристички услуги на различни нивоа 
во Република Албанија. Во овој дел се констатираат и планските активности кои 
државата во целост ги превзема во насока на развој на екотуризмот во 
регионите, поодделните зони и локалитети. На крај од овој дел кандидатката ги 
согледува планските претпоставки на кои ќе се темелат перспективите на 
одржливиот развој на албанскиот туризам и ќе се креираат стратегии, и 
принципи кои треба да се превземат за спроведување на "екосистем" во 
албанскиот регион. 



 7 

Вториот дел, Предизвици на глобализацијата за развој на 
алтернативните форми на туризам, ги обработува односите меѓу 
глобализацијата и туризмот. Овој однос е најизразен во алтернативниот туризам 
што има за цел да обезбеди еднаквост и одржливост на животната средина како 
предизвик на глобализацијата. Во таа насока, кандидатката врши истражување 
на поважните влијанија на факторите од меѓународното окружување со кои 
Албанија како туристичка дестинација мора да се соочи. Таа, пред сé, ги 
анализира влијанијата на глобализацијата и можностите која таа ги нуди, 
современите текови на туризмот во Европа, развојот на новите облици на 
туризам, особено екотуризмот, појавата на нови барања од страна на 
современите туристи како основа  за развој на одржлив туризам. 

Во третиот дел, Стратегиското планирање на туристичкиот развој, 
кандидатката ја разработува потребата и значењето на стратегиското планирање 
на туристичкиот развој и процесот на планирање со елементите кои во него се 
формулираат. Краен производ на тој процес е туристичкиот план  чија содржина 
посебно е обработена. Бидејќи успехот на планскиот процес е условен од 
ефективноста на стратегиите кои ќе се донесат, во овој дел кандидатката ги 
истражува подрачјата на Distinctive Capabilities на Албанија  како елементи кои 
треба да се искористат за постигнување на компаративна предност на Албанија. 
Врз таа осова, кандидатката ја констатира можноста со тоа да се оствари 
повисока конкурентност на меѓународниот туристички пазар. Покрај постојните 
предности, во овој дел се утврдуваат нови подрачја на Distinctive Capabilities и 
критериуми за одржлива конкурентска предност на Албанија. 

Надоврзувајќи се на сознанијата од истражувањата во претходните дела, 
да се дејствува во креирање на понудата на начини прилагодени на глобалните 
услови, во четвртиот дел, Ризици кои влијаат врз развојот на туризмот во 
Албанија, се врши критичка анализа и детално испитување на длабочината на 
ризиците кои се појавуваат пред неконтролиран раст на бројот на посетителите 
во области со неповратен потенцијал. Имено, кандидатката врши истражување 
и анализа на основните подрачја на влијанија  врз туристичкиот развој кои 
можат да создадат неизвесност и ризик во донесување на одлуките за 
туристичките активности на различни нивоа. Во обработката се става акцент на 
ризиците на макроокружувањето, правно-политичките, социјалните, 
финансиките и оперативните ризици.  

Петтиот дел насловен Детерминирање на алтернативни стратегии за 
туристички развој на Албанија  претставува емпириско истражување на сите 
релевантни фактори на туристичката активност. Откако кандидатката ги 
утврдила факторите како предости, можности и приоритети во однос на 
слабостите и ограничувањата со кои албанскиот туризам се соочува, врз основа 
на SWOT анализа таа предлага алтернативна стратегија за туристички развој на 
Албанија. Таа стратегија е разработена во детали и се фокусира на планирање 
на употребата на земјиштето и зачувување на природниот биодиверзитет и 
културното наследство на земјата. Со оглед на тоа дека стратегиите немаат 
никаква вредност ако тие не се имплементираат, кандидатката ги  истражува 
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можностите и ограничувањата за конкретизација на стратегијата со превземање 
на акции во рамките на туристичката политика на Албанија. 
 

На крајот на дисертацијата се презентирани заклучоците до кои таа 
дошла со теоретското и апликативното истражување а се однесуваат на 
утврдување на потенцијал за развој на одржлив развој на туризмот во Албанија 
и предвидување на насоки за идниот развој врз основа на резултатите од 
анализа на социо-економските и еколошките состојби во окружувањето. 
 
 
 

ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 
 

Изработката на  докторската дисертација под наслов “Стратегиски 
насоки на развој на туризмот во Албанија во услови на глобализација” 
претставува сериозен обид да се согледа и утврди влијанието на туристичкиот 
развој врз животната средина, а особено врз природните ресурси кои 
претставуваат главна атракција, заедно со историските и културни локалитети 
во Албанија. Преку теоретски и апликативни истражувања, кандидатката М-р 
Алма Пулаха Жила  успеала мошне умешно да обработи современа и особено 
актуелна тема со која се соочуваат туристичките дестинации на глобално ниво а 
има големо значење за унапредување на туристичката понуда на Албанија и 
економскиот развој на земјата во целина. Укажувајќи на предизвиците со кои се 
соочуваат носителите на туристичка понуда во оваа замја како и различни 
видови ризици кои треба да ги менаџираат, кандидатката доаѓа до констатации 
дека туристичкиот развој влијае врз раст на економските перформанси  и развој 
на албанското стопанство, но, едновремено има деструктивно влијание врз 
природните и културните вредности. Консултирајќи обемна и современа 
литература и користејќи различни методи на истражување, таа дошла до 
сознание дека долгорочен развој на туризмот може да се оствари единствено 
потпирајќи се на еколошките услови, одржливи и профитабилни колку што 
дозволува економската состојба, како и урамнотежување на етичките и 
општествените вредности за локалното население. Воедно, таа укажува на 
нужноста да се дефинираат начини за заштита на животната средина и 
културното наследство на Албанија, при што го потенцира концептот за 
одржлив развој на туризмот како единствена можност да им помогне на 
креаторите на туристичката политика, плановите и програмите за ефикасно 
искористување на целосниот социјален и економски потенцијал на туристичката 
индустрија.  

Поаѓајќи од извршените истражувања, кандидатката М-р Алма Пулаха 
Жила предлага стратегиски насоки за долгорочен одржлив туристички развој на 
Албанија кои ќе придонесат за унапредување на туризмот во оваа земја и  
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подобрување на конкутентноста на албанскиот туризам на меѓународниот 
туристички пазар. 

 
 

Врз основа на претходно изнесените сознанија и образложение, 
Комисијата едногласно смета дека докторската дисертација под наслов 
„Стратегиски насоки на развој на туризмот во Албанија во услови на 
глобализација“, во целост ги задоволува критериумите и барањата со кои се 
дефинира успешно изработена докторска дисертација и дека кандидатката 
успеала да реализира квалитетен и оргинален научно-истражувачки труд. 

Спрема тоа Комисијата има чест и задоволство да му предложи на 
Наставно- научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид да 
го прифати овој извештај и да закаже јавна одбрана на докторската дисертација 
под наслов ,,Стратегиски насоки на развој на туризмот во Албанија во 
услови на глобализација“, изработена од кандидатката М-р Алма Пулаха 
Жила.    

 
 
       ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈА 

ОХРИД 
        Април 2016                                        1. Проф. д-р Лидија Симонческа, с.р. 

 
2. Проф. д-р Симона Мартиноска, с.р. 

 
3. Проф. д-р Иванка Нестороска, с.р. 

 
4. Проф. д-р Габриела Ракичевиќ, с.р. 

 
5. Проф. д-р Јаготка Стрезоска, с.р. 
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Р Е Ц Е Н З И Ј А 
на ракописот Статистички методи од авторот д-р Васко Речковски од 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид 
 
 

Со Одлука бр.09-7-1/2 од 11.04.2016 година, донесена од Деканот на Факултетот 
за туризам и угостителство Охрид, за рецензенти на ракописот Статистички 
методи од авторотд-р Васко Речковски, се определени: 

− Проф. д-р Никола Речкоски, редовен професор, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ Битола, Факултет за туризам и угостителство Охрид 

− Проф. д-р Бранко Николоски, вонреден професор, Факултетот за туризам 
и угостителство-Охрид  

Заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по разгледување на доставениот 
ракопис, со особена почит, го поднесуваме следниот 
 
 

 
ИЗВЕШТАЈ 

 
1. Вид на делото 
Согласно Поимникот утврден во Правилникот за издавачка дејност на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, ракописот Статистички 
методи претставува авторизирани предавања – скрипта. 
 
2. Обем, распоред, содржина и структура на градивото 
Ракописот е пишуван во А4 формат, со системска кирилица, единечен проред, 
фонт Book Antiqua и големина на фонт 11. Содржи 130 страни.  Во текстот има 
неколку табели.  
Концепциски, градивото е структурирано во два дела и тоа: прв дел, Општо за 
веројатност и втор дел, Популација и примероци, при што на крајот од секој 
дел се содржани задачи за вежба, за проверка на знаењето и преглед на 
поширока литература. 
Првиот дел од трудот ги дава основните поими од комбинаториката и става 
акцент на основните поими од теоријата на веројатност, како и нивна примена 
во статистиката и други области.  

Вториот дел од трудот Популација и примероци се однесува на практичните 
аспекти на примената во осигурителните компании како и во други гранки од 
економијатакако на пример во Туризмот. Во овј дел се даваат методи за 
определување на карактеристични вредности на популацијатакако и 
предвидувања за во иднина. 

3. Оргиналност на текстот 
Трудот Статистички методи од авторот д-р Васко Речковски е труд кој 
обработува дел од теоријата на веројатност дел од методите кои се користат во 
статистиката. Трудот од оваа област на мошне јасен, прецизен и недвосмислен 
начин и може да послужи како основа за понатамошни истражувања и добивање 
на нови сознанија од оваа проблематика.Скриптата ќе биде од голема помош на 
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студентите во оформувањето на нивното знаење, како од теоретски, така и од 
практичен аспект. 
 
4. Степен на соодветност на текстот со наставната програма  и соодветност 
на насловот на делото со наставната дисциплина 
Трудот Статистички методи од д-р Васко Речковски првенствено е 
наменет за студентите на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид за студиските програми по Осигурување, Менаџмент во услужен 
сектор, Царина и шпедиција и Туризам. Содржините кои се обработени во 
истиот соодветствуваат со предметната програма по предметот 
Статистички методи. 
 
5. Методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во 
целина 
Текстот е пишуван согласно сите академски правила и сите делови содржани во 
истиот се стручно и научно обработени според логично утврден редослед. Секој 
дел од ракописот е пишуван со јасен стил при што се потенцирани најважните 
дефиниции и поими што треба да се познаваат. Се користи литературен 
македонски јазик и се избегнува непотребно користење на странски зборови и 
термини. Стручниот теоретски и практичен пристап на авторот при пишувањето 
на трудот е во насока на внесување на нови апликативни содржини, актуелни за 
статистиката. Со ваквата обработка на секоја целина се олеснува совладувањето 
на содржините и се овозможува активно вклучување на секој студент во 
успешно реализирање на предметната програма. 
 
 

З А К Л У Ч О К 
 

Врз основа на претходно изнесените констатации, ни претставува особена чест 
и задоволство да му предложиме на Наставно - научниот совет на Факултетот за 
туризам и угостителство од Охрид, да донесе одлука, ракописот Статистички 
методи од авторот д-р Васко Речковски  да се објави како авторизирани 
предавања - скрипта, што е неопходна за реализација на истоимената наставна 
област на сите студиски програми на Факултетот за туризам и угостителство во 
Охрид. 
 
Охрид, 04.04.2016 Рецензенти: 

 
Проф. д-р Никола Речкоски, с.р. 

 
Проф. д-р Бранко Николоски, с.р. 
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                                     Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 

 
За трудот  Основи на правото и уставно право - од авторот д-р Наташа 

Пеливанова вонреден професор  
на Факултетот за безбедност - Скопје 

 
         Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола, 
на ден 30.3.2016 година со Одлука бр.14-475/20 го прифати предлогот на 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност Скопје за рецензенти на 
трудот ˝Основи на правото и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р Наташа 
Пеливанова да ги избере д-р Томислав Чокревски, редовен професор и д-р 
Наташа Габер Дамјановска, редовен професор. Изразувајќи благодарност за  
укажаната доверба да бидам избрана за рецензент на трудот ˝Основи на правото 
и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р Наташа Пеливанова,  имам 
задоволство и чест да  го поднесем следниов  
 

Рецензентски извештај 
 

1. Општи податоци за трудот  
 
Обем, содржина и структура на делото.  
 
  Трудот ˝Основи на правото и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р 
Наташа Пеливанова е наменет за студентите од I Циклус универзитетски 
студии на Факултетот за безбедност каде предметот Вовед во право и уставно 
право на студиските програми се слуша и полага како една целина. Содржината 
на овој труд е претставена во два дела, од кои првиот се однесува на "Основите 
на правото" а вториот на "Уставно право". Двата дела содржат повеќе глави.  

 
Првиот дел ˝Основите на правото˝  е поделен на  седумнаесет глави кои 

се однесуваат на содржини за државата и правото. 
 
Во првата глава од првиот дел со наслов ˝Вовед во правото˝ авторот го 
претставува  карактерот на Воведот во право како правна наука, нејзиното место 
во  рамки на правните науки и нејзиниот предмет на проучување. Притоа, 
авторот потенцира дека „Воведот во право˝ е основна, општа и воведна правна 
наука, која во редот на правните науки е дел од теоретско-правните науки, чиј 
предмет на проучување  се квалитетите и врските кои се општи и основни за 
сите држави и права.  
 
Втората глава од првиот дел  на ракописот е посветена на настанувањето на 
државата и правото каде авторот го претставува начинот на живот на луѓето во 
општеството кога државата и правото не постоеле, како и  промените  во 
општеството и причините  кои резултирале со  настанување на државата и 
правото како општествени творби. Притоа авторот ќе констатира дека државата 
и правото се историски категории кои настанале на одреден степен од 
општествениот развој поврзан со имотното расслојување на луѓето во рамки на 
првобитното општество и потребата стекнатите добра да се задржат и зголемат. 
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Ваквата потреба ќе придонесе во општеството да се оформат и првите зачетоци  
на државата и правото кои со натамошниот развој на општеството  ќе ја добијат 
денешната форма. Во оваа глава авторот поимно ги  определува државата и 
правото, го истакнува постоењето на  општествените групи во општеството и 
нивниот однос со државата, како и развојно односот општествени правила-
право.   
 
Во третата глава од првиот дел со наслов ˝Теории за настанување на 
државата˝  авторот ги претставува различните теоретски објаснувања за 
настанување на државата како општествена творба (патријахалната и 
патримонијалната теорија за државата; теолошката теорија за државата;  
природно правната (договорна) теорија за државата и правото;  биолошко 
органската теорија;  теоријата на силата;  психолошката теорија;  расистичко- 
фашистичката теорија и правните теории за државата) врз чии објаснувања како 
што истакнува авторот голема улога имале  времето и околностите кога тие 
теории се создавале, заради што дел од нив  имаат од денешен аспект научен а 
дел ненаучен карактер.  

 

Во четвртата глава од првиот дел со наслов ˝Елементи на државата˝ 
авторот на трудот ги претставува основните елементи кои ја сочинуваат 
државата како општествена творба, наведувајќи ги притоа како елементи  
територијата на државата, населението кое живее на  територијата на државата 
и власта. Притоа авторот власта ја истакнува како суштински елемент на 
државата, додека територијата и населението ги наведува како несуштински 
елементи на државата без кои таа  не може да постои. 
 
Во петтата глава од првиот дел авторот ги претставува функциите на 
државата, истакнувајќи дека основните дејности  државата  ги реализира преку 
извршување на законодавна, управна и судска  функција кои денес главно ги 
вршат одделни органи на државата. 

 

Во шестата глава од првиот дел со наслов ˝Облик на владеење˝ авторот ја 
прикажува класификацијата на државите на  монархии и републики направена 
според обликот на владеење и ги претставува видовите монархии и републики. 
 
Во седмата глава од првиот дел насловена како ˝Организација на државата˝ 
авторот го претставува потесното и поширокото поимање на државната 
организација, наведувајќи дека државната организација, односно државниот 
механизам го сочинуваат државниот апарат, сочинет од државни органи, 
државни установи и државни/јавни претпријатија.  
 
 Во осмата глава од првиот дел со наслов ˝Политички режим˝ авторот зборува 
за политичкиот лик на државата и политичките начела врз кои се заснова 
организацијата и функционирањето на државниот апарат и неговиот однос 
спрема населението на државата од една страна и односот на населението кон 
државниот апарат од друга страна. Врз основа на различните степени на 
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подвоеност на државната власт од народот, авторот ќе констатира дека 
политичкиот режим може да биде недемократски и демократски. 
Недемократскиот политички режим може да се појави во повеќе облици 
(автократија, деспотија, тиранија, диктатурата, аристократија и олигархија), 
додека демократските може да се појават како непосредна, посредна и 
полунепосредна демократија.  
Деветтата глава од првиот дел е посветена на начелата на државната 
организација кои авторот ги лоцира во централизмот и децентрализмот. 
Доколку со државната организација се управува од еден центар станува збор за  
централизирана државна организација. Доколку пак во државната организација 
моќта на одлучување во определени домени-области е пренесена на локално 
избраните органи станува збор за државна организација која функционира врз 
начелото на децентрализам. Државната организација поставена на начелото на 
централизам  дејствува на начин што пониските државни органи немаат никаква 
самостојност, ниту одвоен круг на сопствени надлежности. Државната 
организација поставена на начелото  на децентрализам се карактеризира со 
самостојно извршување на работите на децентрализираните органи кои правно 
се определени како нивен делокруг на надлежности, значи централните органи 
само ја оценуваат уставноста и законитоста на постапувањето на пониските 
органи но не и целесообразноста на постапувањето. 
 
Преку дессетата глава од првиот дел со наслов ˝Облиците на државното 
уредување˝, авторот ја претставува поделбата на државите ннаа  ппррооссттии  ииллии  
ууннииттааррннии  ддрржжааввии  ии  ссллоожжееннии  ддрржжааввии..  ППрраашшаањњееттоо  ззаа  ддрржжааввннооттоо  ууррееддуувваањњее ќе 
истакне авторот секогаш е поврзано со прашањето за организационата 
поставеност на државниот апарат, односно дали постои единствена структура на 
апаратот или таа е поделена. Доколку постои единствена структура ќе стане 
збор за проста или унитарна држава, доколку пак има поделена структура се 
работи за организациона структура на повеќе обеденити и сразмерно самостојни 
држави. ССллоожжееннииттее  ддрржжааввии  ввоо  ккооии  ввллааддееаатт  ррааммннооппррааввннии  ооддннооссии  ммееѓѓуу  ддрржжааввииттее  
ччллееннккии  ммоожжее  ддаа  ббииддаатт: државни сојузи-конфедерации и персонални унии и 
сојузни држави-федерации. Сложените држави со нерамноправни субјекти се 
делат на оние со вазален статус и на оние кои се под протекторат. 
 
Во единаесетата глава од првиот дел со наслов ˝Право˝, авторот дава воведни 
напомени за значењето на правото и ги истакнува разликите што постојат меѓу 
правото и другите општествени норми како што се обичајните и моралните, а ги 
претставува и различните теории за правото кои во објаснувањето на правото 
тргнуваат од определен поглед на свет, односно се засноваат на одредена 
филозофска концепција за светот заради што во себе носат погледи, судови, 
критериуми и аргументи на односниот правец во филозофијата. 

 
Во дванаесеттата глава од првиот дел со наслов ˝Општествени норми˝ 
авторот поимно ја определува нормата како правило за регулирање на   
однесувањето на луѓето во нивните меѓусебни односи и видовите на    
општествени норми, дефинирајќи ги како правила за тоа како луѓето треба да се 
однесуваат во општеството за да бидат остварени определени цели, наведувајќи 
ги притоа како општествени норми  обичајот, моралот и правото. 
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Во тринаесеттата глава од првиот дел со наслов ˝Правен поредок˝ 
авторот дава поимно определување на правниот поредок и неговите 
составни делови и елементи. Правниот поредок го дефинира како 
организиран ред на општествени односи, регулирани со правни норми, односно 
општествен нормативен поредок преку кој се искажува единството на правните 
норми и човечкото однесување според тие норми во историско определено 
време, истакнувајќи дека правниот поредок го сочинуваат нормативен  и 
фактички дел. Во нормативниот дел на  правниот поредок влегуваат: 
правните норми,  правните акти и  правните односи.Во фактичкиот дел на 
правниот поредок влегуваат: субјектите на правото кои се јавуваат во вид на: 
физичко лице и правно лице и фактичките дејства на луѓето во секојдневниот 
живот, т.е. човечките поведенија и акции кои се правно релевантни.   
 
Во четиринаесетата глава од првиот дел со наслов ˝Правни акти˝ авторот 
најпрвин го дава поимното определување на правниот акт, а потоа  го  
претставува односот на правните акти со правните норми и  видовите на правни 
акти и нивното значење во правниот поредок. Во тематската целина авторот се 
осврнува и на правните празнини и начинот на нивното пополнување, како и на 
хиерархиската поврзаност на правните акти,  на тоа што е правна сила на правен 
акт, што законитост, што противправност, правосилност и извршност на 
правните акти, што се и кои се правните модалитети. 
 
Во петнаесеттата глава на првиот дел со наслов ˝Правни односи˝ авторот на 
трудот го дава поимното определување на правниот однос, неговите елементи и 
субјекти. Правните односи ги определува како општествени односи, регулирни 
со правни норми кои  се составени од четири елемента: правно овластување, 
правно задолжение, правен субјект и правен објект. Субјектот  на правото го 
определува како  лице (индивидуално или колективно) кое стапува во правни 
односи во рамки на овластувањата и задолженијата кои за него се пропишани во 
позитивното право. 
 
Во шеснаесеттата глава од првиот дел ˝Применување на правото˝ авторот 
зборува за значењето и процесот на применување на правото кое го чинат  две 
битни дејства: толкувањето и применувањето. Толкувањето на праваната норма 
посочува авторот може да биде службено, автентично, приватно и научно 
толкување,  екстензивно и рестриктивно толкување, и да се врши со помош на 
аналогија и argumentum a contrario.  Третата фаза од применувањето на правната 
норма авторот ја означува како квалификација на случајот и се однесува на 
поврзувањето на практиката со една општа норма дадена во општиот акт, преку 
правното одмерување на спорот од практичниот живот.  
 
Во седумнаесеттата глава од првиот дел под наслов ˝Систем на правото˝ 
авторот го претставува системот на правото, правната техника и начинот на 
формулирање на правото.  
 
Вториот дел Уставно право има  шест глави.  
 
Во Првата глава со наслов ˝Основни прашања за уставното право˝ авторот 
ги претставува  дефинициите за уставното право,  предметот на проучување, 
методите за проучување на уставното право, содржината на уставното право, 
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карактерот на уставно правните норми, субјектите на уставното право и 
изворите на уставното право. Притоа авторот ја претставува традиционалната 
дефиниција за уставното право, но и  современите дефиниции на уставното 
право. 
Како методи  за проучување на уставното право авторот ги посочува 
нормативниот метод, споредбениот метод, историскиот метод, методите на 
политичките науки и помошните науки, и посочува дека сооддрржжииннааттаа  ннаа  
ууссттааввннооттоо  ппррааввоо  јјаа  ччииннаатт  предметот на уставното право,  изворите на уставното 
право,  положбата на уставното право во правниот систем, поимот на уставот,  
развојот на уставноста во светот,  донесувањето и менувањето на уставот, 
основните начела на уставниот и политичкиот систем на земјата. Авторот 
уставните норми ги определува како  правни норми со одредени 
специфичности, а како субјекти на уставно-правните односи ги посочува 
човекот, државата со органите, колективитетите на нејзината територија и 
народот.  
 
Во втората глава од вториот дел со наслов ˝Развојот на уставот и 
уставноста˝ авторот го претставува историскиот развој на уставот и уставноста 
истакнувајќи дека термин устав употребувал уште Аристотел.  Конституциите  
во римско време биле императорски едикти со кои се регулирала стопанската и 
политичката сфера додека во Европа мислата за воспоставување на costitucija- 
цврст пишан документ за организацијата на државната власт ќе се рашири дури 
во 18 век  како резултат  на политичките борби за граѓански права и 
ограничување на  апсолутистичката власт. Во своето современо значење 
уставите почнуваат да влегуваат во употреба во текот на втората половина на 18 
век и првата половина на 19 век. Овие устави претставуваат пишани правни 
акти со значителна правна сила, носени по посебна процедура која подразбира и 
нивно свечано воведување во живот. Во овој дел авторот го презентира и 
социолошкиот и филозофскиот поим на уставот, а ја истакнува и 
класификацијата на пишани и непишани устави. 
 
Во третата глава со наслов ˝Устав˝ авторот на ракописот  врши  поимното 
определување на уставот, зборува за значењето и различните сфаќања за 
уставот, видовите на устав, начинот на донесување на демократскиот устав, 
постапката за донесување на устав, основните карактеристики на уставот, 
сттррууккттууррааттаа,,  ссооддрржжииннааттаа  ии  ссииссттееммааттииккааттаа  ннаа  ууссттааввоотт,,  ппооссееббнноо  ннаа  УУссттааввоотт  ннаа  
РРММааккееддоонниијјаа.. 
 
Во четвртата глава насловена како ˝Концепцијата на уставот на Република 
Македонија од 1991 година˝ авторот ќе  истакне дека Уставот на РМакедонија 
од 1991 година е самостоен уставен акт, кој воведува нов уставен поредок во 
РМакедонија. Уставот  на РМакедонија е устав на самостојна и суверена 
држава, на граѓанска и демократска држава, на правна и социјална држава, како 
и устав за сожителство на македонскиот народ со националностите кои живеат 
на територијата на РМакедонија. Уставот, -нагласува авторот- ја изразува 
визијата за  една современа самостојна држава и општество, засновани на: 
сувереноста и правата на граѓаните, модерно организирана држава; начело на 
поделба на власта. Уставот на РМакедонија од 1991 година е либерално-
демократски устав кој ја регулира положбата на човекот и граѓанинот, како и 
статусот на основните државни органи, тој содржи гаранции за заштита на 
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слободите и правата на човекот и граѓанинот, ги уредува непосредните и 
слободни избори, политичкиот плурализам и системот на парламентарна 
демократија.  

Во петтата глава со наслов ˝Темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија˝ авторот ги наведува и поподробно ги разработува 
темелните вредности кои ги предвидува Уставот на Р. Македонија од 1991 
година   ((оосновните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во 
меѓународното право и утврдени со Уставот, сслободното изразување на 
националната припадност и соодветната и правична застапеност на граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни 
институции на сите нивоа,  ввладеењето на правото, пподелбата на власта на 
законодавна, извршна и судска, пполитичкиот плурализам и слободните 
непосредни и демократски избори, пправната заштита на сопственоста, сслободата 
на пазарот и претприемништвото, ххуманизамот, социјалната правда и 
солидарност, ллокалнатата самоуправа, ууредувањето и хуманизација на 
просторот, заштита и унапредување на животната средина и природата, 
ппочитувањето на општоприфатените норми на меѓународното право). 
 
Во шесттата глава насловена како Централни државни институции во 
Република Македонија, авторот ги претставува најзначајните централни 
државни институции во Република Македонија -  Собранието на Република 
Македонија како законодавен орган, Претседателот на Република Македонија и 
Владата на Република Македонија како извршни органи, Судството како судска 
власт, Судскиот совет на Република Македонија, како самостоен и независен 
орган на судството, Уставниот суд на Република Македонија, Јавното 
обвинителство и Народниот правобранител како самостојни државни органи. 
Ракописот завршува со  литературата која авторот ја користел при изготвување 
на ракописот. 

 
Методичко-дидактички и други  вредности на трудот 
 

Сметам дека надградениот и дополнет ракопис Основи на правото и уставно 
право, од вон. проф. д-р Наташа Пеливанова, од која како автор следува по 
нејзиниот ракопис ˝Основи на правото˝ кој пред неколку години е објавен како 
скрипта (авторизирани предавања) од страна на Факултетот за администрација и 
информатички системи-Битола, претставува една заокружена наставна материја 
која во својата целост соодветствува на потребите на наставата. Насловот на 
трудот, како и неговата содржина сметам дека е компатибилна со насловот на 
наставната дисциплина “Вовед во право и Уставно право“ на која тој се 
однесува. Трудот сеопфатно ги вклучува сите аспекти неопходни за едно 
заокружено познавање на основите на правото и на уставниот систем на 
Република Македонија за потребите на студентите на Факултетот за безбедност 
во Скопје, при што тој се одликува со оригиналност и актуелност.  

Текстот опфаќа четиристотини страници и уредно е снабден со 
библиографија од околу 120 извори, чин што укажува дека консултирањето на 
поширока литература од односната област укажува на сериозниот научно-
компаративен пристап кој гарантира издржаност на искажаните аргументи и 
квалитетно четиво за студентите за кои е наменет. Воедно тој е сложено 
структуриран во два дела, од кои првиот  во седумнаесет  глави, а вториот во 
шест глави. Во текстот се вклучени и соодветни нагледни примери со цел 
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поедини содржини вклучени во учебникот да бидат полесно разбрани и 
совладани.  

Од погоре наведените причини, сметам дека целиот пристап во научно-
методолошката елаборација на содржините од овој учебник ќе има значително 
педагошко влијание врз успешното совладување на содржините обработени во 
текстот  кај студентите. 

Од аспект на содржината, сметам дека се коректно редоследно опфатени 
карактерот на воведот во право како правна наука, нејзиното место во правните 
науки и предметот и методите на проучување. Од круцијално значење е опфатот 
на настанувањето на државата и правото (втора глава), а од третата до десеттата 
глава, авторот своето внимание го посветува на феноменот ˝држава˝, 
презентирајќи ги редоследно теоретските објаснувања за настанокот на 
државата, нејзините елементи, функции, класификацијата на државите според 
обликот на владеење, организацијата на државата, политичкиот режим, начелата 
на државната организација и облиците на државното уредување. Од 
единаесетата до седумнаесетата глава авторот се занимава со  ˝правото”, 
објаснувајќи го значењето на правото и разликите што постојат меѓу правото и 
другите општествени норми (обичајни и морални), како и различните теории за 
правото, го објаснува  правниот поредок и неговиот суштински дел - правната 
норма, суштината на правните акти и правните извори, правните односи, 
применувањето на правото, системот на право и правните техники за 
формулирање на правото.  

Во вториот дел, кој се однесува на содржините од уставното право, во 
правата глава авторот елаборативно и опсежно ги изложува дефинициите за 
уставното право, предметот на проучување, методите за проучување на 
уставното право, содржината на уставното право, карактерот на уставно 
правните норми, субјектите на уставното право и изворите на уставното право. 
Втората глава успешно го претставува историскиот развој на уставот и 
уставноста, додека третата глава го врши поимното определување на уставот, 
зборува за значењето и различните сфаќања за уставот, видовите на устав, 
начинот на донесување на демократскиот устав, постапката за донесување на 
устав, основните карактеристики на уставот, сттррууккттууррааттаа,,  ссооддрржжииннааттаа  ии  
ссииссттееммааттииккааттаа  ннаа  ууссттааввоотт,,  ссоо  ппооссееббеенн  ооссвврртт  ннаа  УУссттааввоотт  ннаа  РР..  ММааккееддоонниијјаа..  
ЧЧееттввррттттааттаа  ггллаавваа  јјаа  ддаавваа  кконцепцијата на Уставот на Република Македонија од 
1991 година, петтата глава зборува за темелните вредности на уставниот 
поредок на Република Македонија, а во шесттата глава ги претставува 
најзначајните централни институции во Република Македонија. Сметам дека 
ваквиот начин на изложување на наставната материја и по однос на уставното 
право, како и од аспект на изложените содржини, во целост ги задоволуваат 
критериумите за квалитетен учебник. 

Оценето во целина, сметам дека методолошкиот пристап, сестраната 
опфатеност на важните научни прашања и дилеми за поимањето на правото и 
посебно уставното право, вклучително и самиот пристап, терминологија и 
изложување на темите од страна на авторот, претставуваат јасна и концепциски 
мошне успешна целина која со задоволство би можела да ја оценам како 
оптимален универзитетски учебник, соодветен на сите потребни критериуми и 
стандарди. 
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Мислење и предлог 
 
Сметам дека трудот ˝Основи на правото и уставно право” е сосема прифатлив 
како универзитетски учебник и претставува оригинален и заокружен текст во 
кој  авторот на  прегледен, јасен, прифатлив и разбирлив начин ги објаснува 
феномените на државата и правото и уставното право. Текстот е посебно 
препорачлив и прифатлив за читатели кои првпат се сретнуваат со оваа 
материја, со што се дава можност да се стекнат со основни познавања и знаења 
за државата и правото и уставното право.   

Наведените аргументи ми даваат основа со задоволство да го предложам 
трудот ˝Основи на правото и уставно право” од авторот вон. проф. д-р Наташа 
Пеливанова за објавување како основен универзитетски учебник од кој 
студентите на Факултетот за безбедност ќе можат да стекнуваат соодветни 
знаења од областа на државата и правото и уставното право.  
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
 

Д-р Наташа Габер-Дамјановска, редовен професор, с.р.  
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                                     Р Е Ц Е Н З И Ј А 
 
 

За трудот  "Основи на правото и уставно право" - од авторот д-р Наташа 
Пеливанова вонреден професор  

на Факултетот за безбедност - Скопје 
 
 

         Ректорската управа на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,, - Битола , 
на ден 30.3.2016 година со Одлука бр.14-475/20 го  прифати предлогот на 
Деканатската управа на Факултетот за безбедност Скопје за рецензенти на 
трудот  ˝Основи на правото и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р Наташа 
Пеливанова да ги избере д-р Томислав Чокревски, редовен професор и д-р 
Наташа Габер Дамјановска, редовен професор.    
  Изразувајќи благодарност за  укажаната доверба да бидам избран за рецензент 
на трудот ˝Основи на правото и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р 
Наташа Пеливанова,  имам задоволство и чест   да  го поднесем следниов  
 

Рецензентски извештај 
 

2. Општи податоци за трудот  
 
Обем, содржина и структура на делото.  
 
  Трудот ˝Основи на правото и уставно право˝ од авторот вон. проф. д-р 
Наташа Пеливанова е наменет за студентите од I Циклус универзитетски 
студии на Факултетот за безбедност каде предметот Вовед во право и уставно 
право на студиските програми се слуша и полага како една целина. 
 Содржината на овој труд е претставена во два дела. Едниот се однесува на  
"Основите на правото˝ а другиот на "Уставно право". Двата дела содржат повеќе 
глави.  

 
Првиот дел ˝Основите на правото˝  е поделен на  седумнаесет глави кои 

се однесуваат на содржини за државата и правото. 
 
Во првата глава од првиот дел со наслов ˝Вовед во правото˝ авторот го 
претставува  карактерот на Воведот во право како правна наука, нејзиното место 
во  рамки на правните науки и нејзиниот предмет на проучување. Притоа 
авторот потенцира дека "Воведот во право" е основна, општа и воведна правна 
наука, која во редот на правните науки е дел од општо воведните односно 
теоретско правните науки, чиј предмет на проучување  се квалитетите и врските 
кои се општи и основни за сите држави и права.  
 
Втората глава од првиот дел  на ракописот е посветена на настанувањето на 
државата и правото каде авторот го претставува начинот на живот на луѓето во 
општеството кога државата и правото не постоеле, како и  промените  во 
општеството и причините  кои резултирале со  настанување на државата и 
правото како општествени творби. Притоа авторот ќе констатира дека државата 
и правото се историски категории кои настанале на одреден степен од 
општествениот развој поврзан со имотното раслојување на луѓето во рамки на 
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првобитното општество и потребата стекнатите добра да се задржат и зголемат. 
Ваквата потреба ќе придонесе во општеството да се оформат и првите зачетоци  
на државата и правото кои со натамошниот развој на општеството  ќе ја добијат 
денешната форма. Во оваа глава авторот поимно ги  определува државата и 
правото, го истакнува постоењето на  општествените групи во општеството и 
нивниот однос со државата, како и  односот општествени правила-право.   
 
Во третата глава од првиот дел  со наслов ˝Теории за настанување на 
државата˝  авторот ги претставува различните теоретски објаснувања за 
настанување на државата како општествена творба (патријахалната и 
патримонијалната теорија за државата; теолошката теорија за државата;  
природно правната (договорна) теорија за државата и правото;  биолошко 
органската теорија;  теоријата на силата;  психолошката теорија;  расистичко- 
фашистичката теорија и  правните теории за државата) врз чии објаснувања 
како што истакнува авторот голема улога имале  времето и околностите кога тие 
теории се создавале, заради што дел од нив  имаат  научен а дел ненаучен 
карактер.  

 

Во четвртата глава од првиот дел со наслов ˝Елементи на државата˝ 
авторот на трудот ги претставува основните елементи кои ја сочинуваат 
државата како општествена творба, наведувајќи ги притоа како елементи  
територијата на државата, населението кое живее на  територијата на државата 
и власта. Притоа авторот власта ја истакнува како суштински елемент на 
државата, додека територијата и населението ги наведува како несуштински 
елементи на државата без кои таа  не може да постои. 
 
Во петтата глава од првиот дел авторот ги претставува функциите на 
државата, истакнувајќи дека основните дејности  државата  ги реализира преку 
извршување на законодавна, управна и судска  функција кои денес главно ги 
вршат одделни органи на државата. 

 

Во шестата глава од првиот дел со наслов ˝Облик на владеење˝ авторот ја 
прикажува класификацијата на државите на  монархии и републики направена 
според обликот на владеење и ги претставува видовите монархии и републики. 
 
Во седмата глава од првиот дел насловена како ˝Организација на државата˝ 
авторот го претставува потесното и поширокото поимање на   државната 
организација, наведувајќи дека државната организација, односно државниот 
механизам го сочинуваат државниот апарат, сочинет од државни органи, 
државни установи и државни/јавни претпријатија.  
 
 Во осмата глава од првиот дел со наслов ˝Политички режим˝ авторот зборува 
за политичкиот лик на државата и политичките начела врз кои се заснова 
организацијата и функционирањето на државниот апарат и неговиот однос 
спрема населението на државата од една страна и односот на населението кон 
државниот апарат од друга страна. Врз основа на различните степени на 
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подвоеност на државната власт од народот, авторот ќе констатира дека 
политичкиот режим може да биде недемократски и 
демократски.Недемократскиот политички режим може да се појави во повеќе 
облици (автократија, деспотија, тиранија, диктатурата, аристократија и 
олигархија), додека демократските може да се појават како непосредна, 
посредна и полунепосредна демократија.  
Деветтата глава од првиот дел е посветена на начелата на државната 
организација кои авторот ги лоцира во централизмот и децентрализмот. 
Доколку со државната организација посочува се управува од еден центар 
станува збор за  централизирана државна организација. Доколку пак во 
државната организација моќта на одлучување во определени домени-области е 
пренесена на локално избраните органи станува збор за државна организација 
која функционира врз начелото на децентрализам.  
Државната организација поставена на начелото на централизам  дејствува на 
начин што пониските државни органи немаат никаква самостојност, ниту 
одвоен круг на сопствени надлежности. Државната организација поставена на 
начелото  на децентрализам се карактеризира со самостојно извршување на 
работите на децентрализираните органи кои правно се определени како нивен 
делокруг на надлежности, значи централните органи само ја оценуваат 
уставноста и законитоста на постапувањето на пониските органи но не и 
целесообразноста на постапувањето. 
 
Преку дессетата глава од првиот дел со наслов ˝Облиците на државното 
уредување˝, авторот ја претставува поделбата на државите ннаа      ппррооссттии  ииллии  
ууннииттааррннии  ддрржжааввии  ии  ссллоожжееннии  ддрржжааввии..  ППрраашшаањњееттоо  ззаа  ддрржжааввннооттоо  ууррееддуувваањњее ќе 
истакне авторот секогаш е поврзано со прашањето за организационата 
поставеност на државниот апарат, односно дали постои единствена структура на 
апаратот или таа е поделена. Доколку постои единствена структура ќе стане 
збор за проста или унитарна држава, доколку пак има поделена структура се 
работи за организациона структура на повеќе обеденити и сразмерно самостојни 
држави. ССллоожжееннииттее  ддрржжааввии  ввоо  ккооии  ввллааддееаатт  ррааммннооппррааввннии  ооддннооссии  ммееѓѓуу  ддрржжааввииттее  
ччллееннккии  ммоожжее  ддаа  ббииддаатт: државни сојузи-конфедерации и персонални унии и 
сојузни држави-федерации. Сложените држави со нерамноправни субјекти се 
делат на оние со вазален статус и на оние кои се под протекторат. 
 
Во единаесетата глава од првиот дел со наслов ˝Право˝,  авторот дава воведни 
напомени за значењето на правото и ги истакнува разликите што постојат меѓу 
правото и другите општествени норми како што се обичајните и моралните, а ги 
претставува и различните теории за правото кои во објаснувањето на правото 
тргнуваат од определен поглед на свет, односно се засноваат на одредена 
филозофска концепција за светот заради што во себе носат погледи, судови, 
критериуми и аргументи на односниот правец во филозофијата. 

 
Во дванаесетатта глава од првиот дел со наслов ˝Општествени норми˝ 
авторот        поимно ја определува нормата како правило за регулирање на   
однесувањето на луѓето во нивните меѓусебни односи  и  видовите на    
општествени норми, дефинирајќи ги како правила за тоа како луѓето треба да се 
однесуваат во општеството за да бидат остварени определени цели, наведувајќи 
ги притоа како општествени норми  обичајот, моралот и правото. 
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Во тринаесеттата глава од првиот дел со наслов ˝Правен поредок˝ авторот 
дава поимно определување на правниот поредок и неговите составни делови и 
елементи. Правниот поредок го дефинира како организиран ред на општествени 
односи, регулирани со правни норми, односно општествен нормативен поредок 
преку кој се искажува единството на правните норми и човечкото однесување 
според тие норми во историско определено време, истакнувајќи дека правниот 
поредок го сочинуваат нормативен  и фактички дел. Во нормативниот дел на  
правниот поредок влегуваат: правните норми,  правните акти и  правните 
односи.Во фактичкиот дел на правниот поредок влегуваат: субјектите на 
правото кои се јавуваат во вид на: физичко лице и правно лице и фактичките 
дејства на луѓето во секојдневниот живот, т.е. човечките поведенија и акции кои 
се правно релевантни.   
 
Во четиринаесетата глава од првиот дел со наслов ˝Правни акти˝ авторот 
најпрвин го дава поимното определување на правниот акт, а потоа го  
претставува односот на правните акти со правните норми и  видовите на правни 
акти и нивното значење во правниот поредок. Во тематската целина авторот се 
осврнува и на правните празнини и начинот на нивното пополнување, како и на 
хиерархиската поврзаност на правните акти,  на тоа што е правна сила на правен 
акт, што законитост, што противправност, правосилност и извршност на 
правните акти, што се и кои се правните модалитети. 
 
Во петнаесеттата глава на првиот дел со наслов ˝Правни односи˝ авторот на 
трудот го дава поимното определување на правниот однос, неговите елементи и 
субјекти. Правните односи ги определува како општествени односи, регулирни 
со правни норми кои  се составени од четири елемента: правно овластување, 
правно задолжение, правен субјект и правен објект. Субјектот  на правото го 
определува како  лице (индивидуално или колективно) кое стапува во правни 
односи во рамки на овластувањата и задолженијата кои за него се пропишани во 
позитивното право. 
 
Во шеснаесеттата глава од првиот дел ˝Применување на правото˝ авторот 
зборува за значењето и процесот на применување на правото кое го чинат  две 
битни дејства: толкувањето и применувањето. Толкувањето на праваната норма 
посочува авторот може да биде службено, автентично, приватно и научно 
толкување,  екстензивно и рестриктивно толкување, и да се врши со помош на 
аналогија и argumentum a contrario.  Третата фаза од применувањето на правната 
норма авторот ја означува како квалификација на случајот и се однесува на 
поврзувањето на практиката со една општа норма дадена во општиот акт, преку 
правното одмерување на спорот од практичниот живот.  
 
Во седумнаесеттата глава од првиот дел под наслов ˝Систем на правото˝ 
авторот го претставува системот на правото, правната техника и начинот на 
формулирање на правото.  
 
Вториот дел Уставно право има  шест глави.  
 
Во Првата глава со наслов ˝Основни прашања за уставното право˝ авторот 
ги претставува  дефинициите за уставното право,  предметот на проучување, 
методите за проучување на уставното право, содржината на уставното право, 
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карактерот на уставно правните норми, субјектите на уставното право и 
изворите на уставното право. 
Притоа авторот ја претставува традиционалната дефиниција за уставното право, 
но и  современите дефиниции на уставното право. 
Како методи  за проучување на уставното право авторот ги посочува 
нормативниот метод, споредбениот метод, историскиот метод, методите на 
политичките науки и помошните науки, и посочува дека сооддрржжииннааттаа  ннаа  
ууссттааввннооттоо  ппррааввоо  јјаа  ччииннаатт  предметот на уставното право,  изворите на уставното 
право,  положбата на уставното право во правниот систем, поимот на уставот,  
развојот на уставноста во светот,  донесувањето и менувањето на уставот, 
основните начела на уставниот и политичкиот систем на земјата.  
Авторот уставните норми ги определува како  правни норми со одредени 
специфичности, а како субјекти на уставно-правните односи ги посочува 
човекот, државата со органите, колективитетите на нејзината територија и 
народот.  
 
Во втората глава од вториот дел со наслов ˝Развојот на уставот и 
уставноста˝ авторот го претставува историскиот развој на уставот и уставноста 
истакнувајќи дека термин устав употребувал уште Аристотел.  Конституциите  
во римско време биле императорски едикти со кои се регулирала стопанската и 
политичката сфера додека во Европа мислата за воспоставување на costitucija- 
цврст пишан документ за организацијата на државната власт ќе   се рашири 
дури во 18 век  како резултат  на политичките борби за граѓански права и 
ограничување на  апсолутистичката власт. Во своето современо значење 
уставите почнуваат да влегуваат во употреба во текот на втората половина на 18 
век и првата половина на 19 век. Овие устави претставуваат пишани правни 
акти со значителна правна сила, носени по посебна процедура која подразбира и 
нивно свечано воведување во живот. 
Во овој дел авторот го презентира и социолошкиот и филозофскиот поим на 
уставот, а ја истакнува и класификацијата на пишани и непишани устави. 
 
Во третата глава со наслов ˝Устав˝ авторот на ракописот  врши  поимното 
определување на уставот, зборува за значењето и различните сфаќања за 
уставот, видовите на устав, начинот на донесување на демократскиот устав, 
постапката за донесување на устав, основните карактеристики на уставот, 
сттррууккттууррааттаа,,  ссооддрржжииннааттаа  ии  ссииссттееммааттииккааттаа  ннаа  ууссттааввоотт,,  ппооссееббнноо  ннаа  УУссттааввоотт  ннаа  
РРММааккееддоонниијјаа.. 
 
Во четвртата глава насловена како ˝Концепцијата на уставот на Република 
Македонија од 1991 година˝ авторот ќе  истакне дека Уставот на РМакедонија 
од 1991 година е самостоен уставен акт, кој воведува нов уставен поредок во Р. 
Македонија. Уставот  на Р. Македонија е  устав на самостојна и суверена 
држава, устав на граѓанска и демократска држава, устав на правна и социјална 
држава, устав за сожителство на македонскиот народ со националностите кои 
живеат на територијата на Р. Македонија. Уставот нагласува авторот ја изразува 
визијата за  една современа самостојна држава и општество, засновани на:  
сувереноста и правата на граѓаните, модерно организирана држава; начело на 
поделба на власта. Уставот на Р. Македонија од 1991 година е либерално 
демократски устав кој ја регулира положбата на човекот и граѓанинот, како и 
статусот на основните државни органи, уставот содржи гаранции за заштита на 
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слободите и правата на човекот и граѓанинот,   ги предвидува непосредните и 
слободни избори, политичкиот плурализам и системот на парламентарна 
демократија.  

Во петтата глава со наслов ˝Темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија˝ авторот ги наведува и поподробно ги разработува 
темелните вредности кои ги предвидува Уставот на РМакедонија од 1991 
година   ((оосновните слободи и права на човекот и граѓанинот признати во 
меѓународното право и утврдени со Уставот,   сслободното изразување на 
националната припадност и соодветната и правична застапеност на граѓаните 
кои припаѓаат на сите заедници во органите на државната власт и другите јавни 
институции на сите нивоа,  ввладеењето на правото, пподелбата на власта на 
законодавна, извршна и судска, пполитичкиот плурализам и слободните 
непосредни и демократски избори, пправната заштита на сопственоста, сслободата 
на пазарот и претприемништвото, ххуманизамот, социјалната правда и 
солидарност, ллокалнатата самоуправа, ууредувањето и хуманизација на 
просторот, заштита и унапредување на животната средина и природата, 
ппочитувањето на општоприфатените норми на меѓународното право). 
 
Во шесттата глава насловена како Централни државни институции во 
Република Македонија, авторот ги претставува најзначајните централни 
државни институции во Република Македонија -  Собранието на Република 
Македонија како законодавен орган, Претседателот на Република Македонија и 
Владата на Република Македонија како извршни органи, Судството како судска 
власт, Судскиот совет на Република Македонија, како самостоен и независен 
орган на судството, Уставниот суд на Република Македонија, Јавното 
обвинителство и Народниот правобранител како самостојни државни органи. 
Ракописот завршува со  литературата која авторот ја користел при изготвување 
на ракописот. 

 
Методичко-дидактички и други  вредности на трудот 
 

Ракописот "Основи на правото и уставно право" од авторот  вон. проф. д-р 
Наташа Пеливанова следува по нејзиниот ракопис ˝Основи на правото˝ кој пред 
неколку години е објавен како скрипта (авторизирани предавања) од страна на 
Факултетот за администрација и информатички системи-Битола, но сега истиот 
е надграден и дополнет како со содржини од Основите на правото така и со една 
цела заокружена целина која се однесува на содржините од уставното право.  
Насловот и содржината на ракописот сосема соодветствуваат со насловот на 
наставната дисциплина Вовед во право и Уставно право на која овој  труд се 
однесува. Ракописот е оригинален, актуелен и прилагоден за студентите на 
Факултетот за безбедност во Скопје за полесно да ја совладаат наведената 
материја.     
Самиот труд на авторот е на  четиристотини страници текст, снабден со 
библиографија од околу 120 извори. Сложено е структуриран: во два дела, од 
кои првиот  во седумнаесет  глави, а вториот во шест глави. Во текстот се 
вклучени и соодветни примери за поедини содржини кои се во функција на 
полесно разбирање на материјалот.  
 Затоа сметам дека целиот пристап во научно-методолошката елаборација на 
содржините од овој учебник ќе има значително влијание врз успешното 
совладувањето на содржините обработени во текстот  кај студентите. 
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Голема предност и придобивка на авторот е што овладеал со релевантна 
литература во ова научно подрачје која му дала можност да изготви соодветно 
квалитетен учебник за студентите на кои им е наменет.  
Инаку, содржински, трудот во првата глава го третира карактерот на Воведот во 
право како правна наука, нејзиното место во  рамки на правните науки и 
нејзиниот предмет и методи на проучување,  во втората глава се осврнува на 
настанувањето на државата и правото, а од третата до  десеттата глава, авторот 
своето внимание го посветува на феноменот  ˝држава˝,  презентирајќи ги 
најнапред теоретските објаснувања за настанокот на државата, за да потоа ги 
прикаже нејзините елементи,  функции, класификацијата на државите според 
обликот на владеење, организацијата на државата, политичкиот режим, начелата 
на државната организација и облиците на државното уредување. Од 
единаесетата до седумнаесетата глава авторот се занимава со  ˝правото”, 
објаснувајќи го значењето на правото и  разликите што постојат меѓу правото и 
другите општествени норми како што се обичајните и моралните, како и 
различните теории за правото, го објаснува  правниот поредок  и неговиот 
суштински дел - правната норма, суштината на правните акти и правните 
извори, правните односи, применувањето на правото, системот на право и 
правните техники за формулирање на правото.  
Вториот дел од текстот кој се однесува на содржините од уставното право  е 
поделен во шест глави од кои во првата глава авторот  ги изложува 
дефинициите за уставното право,  предметот на проучување, методите за 
проучување на уставното право, содржината на уставното право, карактерот на 
уставно правните норми, субјектите на уставното право и изворите на уставното 
право, во втората глава го претставува историскиот развој на уставот и 
уставноста, во третата глава врши  поимното определување на уставот, зборува 
за значењето и различните сфаќања за уставот, видовите на устав, начинот на 
донесување на демократскиот устав, постапката за донесување на устав, 
основните карактеристики на уставот, сттррууккттууррааттаа,,  ссооддрржжииннааттаа  ии  ссииссттееммааттииккааттаа  
ннаа  ууссттааввоотт,,  ппооссееббнноо  ннаа  УУссттааввоотт  ннаа  РРММааккееддоонниијјаа,,  ввоо  ччееттввррттттааттаа  ггллаавваа  јјаа  ддаавваа  
кконцепцијата на Уставот на Република Македонија од 1991 година, во петтата 
глава зборува за темелните вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија, а во шесттата глава ги претставува најзначајните централни 
институции во Република Македонија.  
Самиот текст и изложување на авторот, се јасни, терминолошки и концепциски 
безприговорни и сосем соодветствуваат на критериумите и стандардите на 
универзитетски учебник. 
 

Мислење и предлог 

 Трудот "Основи на правото и уставно право" сосема е прифатлив како 
универзитетски учебник и претставува посебен и заокружен текст во кој  
авторот на  прегледен, јасен, прифатлив и разбирлив начин ги објаснува 
феномените на државата и правото и уставното право. Текстот е посебно 
прифатлив за читатели кои првпат се сретнуваат со оваа материја, со што се 
дава можност да се стекнат со основни познавања и знаења за државата и 
правото и уставното право.   
 Напред наведените аргументи ме чинат задоволен да предложам трудот 
"Основи на правото и уставно право" од авторот вон. проф. д-р Наташа 
Пеливанова да се објави како основен универзитетски учебник од кој 
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студентите ќе можат да стекнуваат соодветни знаења од областа на државата и 
правото и уставното право.  
 
 
 

РЕЦЕНЗЕНТ 
 

Д-р Томислав Чокревски, редовен професор, с.р. 
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                     РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

Ректорска управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола на 

седницата одржана на 14.10.2015 година донесе Одлука (бр. 03- 835?2-3 од 

19.10.2015 година), а по предлот на Деканатската управа на Факултетот за 

безбедност-Скопје, со која за рецензенти на ракописот „Основи на 

ресторативната правда и на медијацијата во казнената област“  на доц. д-р 

Весна Стефановска, се определени: проф. д-р Оливер Бачановиќ и проф. д-р 

Весна Николиќ-Ристановиќ.  

Во својство на рецензенти и по внимателно разгледување на ракописот, 

го поднесуваме следниот  

 

1. Структура и приказ на ракописот 

Ракописот „Основи на ресторативната правда и на медијацијата во 
казнената област“ во обем на 268 страни, напишани на компјутер со фонт 12. 
Текстот е систематизиран во три дела, поделени на глави и воедно содржи 
користена библиографија, индекс на основни поими, како и индекс на автори.  

 
ПРВИОТ ДЕЛ од трудот „Предизвиците и перспективите на 

ресторативната правда“ е поделен во четири глави. 
Во првата глава: „Кон концептот на ресторативната правда“, авторот  

подробно го обработува поимот и значењето на ресторативната правда како 
нова парадигма на кривичната правда која не ја заменува, туку й дава нова 
димензија и квалитет. Бидејќи постојат различни пристапи во дефинирањето на 
ресторативната правда, во трудот се дадени дефиниции од различни автори, 
меѓу кои и објаснувањето наведено во Основните принципи за примена на 
ресторативните програми во кривични работи донесени од Економско- 
социјалниот совет на Обединетите нации во 2002 година. Според него, во 
ресторативниот  процес активно учествуваат жртвата, сторителот и други лица, 
членови на заедницата поради заедничко решавање на прашањата произлезени 
од кривичното дело, односно поради постигнување ресторативни резултати 
(рeпарација, реституција и општекорисна работа). 

Потоа, авторката подробно се осврнува на историскиот развој на 
концептот на помирување во праисториските и историските општества. Во тој 
дел од трудот е направена ретроспектива на историските облици на помирување 
и надомест на штета на оштетениот, на нивното изумирање и појавување на 
новото државно право според кое кривичните дела не се гледале толку како 
престап против човек, колку како престап против државата. Оттогаш, 
државниот интерес се ставил над приватниот и започнала да се применува 
државната правда. Но, нејзината неефикасност поради занемарувањето на 
правата на жртвата и маргинализирањето на заедницата резултирала со 
напуштање на државната правда и повторно воведување на реститутивните 
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елементи во казнените реакции коишто се олицетворени во денешните 
ресторативни интервенции.   

 Во првата глава, авторката, исто така ги наведува и обработува 
причините за повторно воведување на ресторативната правда во 
современите казнени системи, како што се маргинализирањето и ексклузијата 
на жртвите во казнената постапка, неуспехот на државната правда да го намали 
криминалитетот и препознавањето дека и заедницата треба да земе учество во 
процесот на решавање на проблемите, бидејќи таа има одговорност да обезбеди 
сигурност за своите граѓани. Поради тоа, во трудот се истакнува влијанието на 
движењето за зголемени права на жртвите, за поголемо учество на 
заедницата и за промена на традиционалниот репресивен начин на 
решавање на кривичните спорови.    

Во кривично-правната и криминолошката теорија и практика постојат 
различни, па дури и спротивставени ставови во однос на тоа дали 
ресторативните интервенции, во својата суштина, се казни или алтернативи на 
казнувањето. Аргументи постојат и на едната и на другата страна коишто 
мошне детално се обработени во трудот. Авторката ги отвора дилемите дали 
ресторативните мерки се алтернативи на казнувањето или алтернативни 
казнувања, при што во трудот преовладува ставот дека ресторативната и 
ретрибутивната правда се две компатибилни практики во одговор на 
криминалот. Казната е соодветен и често неопходен одговор на криминалот, 
како што без одредено ниво и форма на казнување, правдата, вклучувајќи ја и 
ресторативната правда, едноставно е невозможно да се оствари.  

 
Втората глава: Придобивки и критики на ресторативната правда е 

поделена во неколку тематски целини. Како придобивки за сторителот се 
истакнуваат: намалување на стигматизацијата, учење од сопствените грешки за 
преземање на сопствената одговорност, активно учество во надминување на 
штетните последици и избегнување на долгата и сложена судска постапка. Од 
друга страна, жртвата има можност директно да ги изрази своите чувства, 
потреби и очекувања, да го запознае сторителот, да се ослободи од чувството на 
страв од нова виктимизација и активно да учествува во процесот на решавање. 
Како слаби страни и критики на примената на ресторативната правда се 
наведуваат: ширење на мрежата на општествена контрола, бидејќи наместо 
ресторативната правда да ги намали реакциите за минорни престапи, таа ги 
зголемува. Исто така, противниците аргументираат дека одговорот на 
криминалот не може да се остави во рацете на сторителот и на жртвата, тие 
сами да одлучат за видот и висината на ресторативната мерка, бидејќи тоа не е 
приватна работа на страните во процесот. На крајот, како недостаток се 
наведува дека во рамките на постапката се поддржува дисбалансот на моќта 
меѓу страните. 

 Третата глава од трудот е посветена на ресторативните модели во 
рамките на кои посебно се обработени конференциите, круговите и 
општествените бордови за репарација. За разлика од конференциите кои 
потекнуваат од првото домородно население Маорите во Нов Зеланд, круговите 
од домородното население во САД и во Канада, медијацијата меѓу жртвата и 
сторителот најголем одзив доби во САД и во европските земји. Тие имаат свои 
карактеристики коишто се посебно обработени, наведувајќи и најдобри примери 
и практики од нивната имплементација. Во тој дел, авторката посебно ги 
обработува и прашањата за ресторативниот пристап на полицијата во третманот 
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на децата и за примената на ресторативната правда во казнени установи за 
времето на издржувањето на казната затвор.  

 Последната четврта глава од трудот се однесува на примената на 
ресторативната правда во случаи на сериозни и сензитивни кривични дела, 
односно во случаи на сексуално насилство, семејно насилство меѓу интимни 
партнери, криминал од омраза и во случаи на масовни прекршувања на 
човековите права.  Тие се посебни облици на криминалитет за кои во теоријата 
и практиката има поделени мислења во однос на тоа дали ресторативната 
правда е соодветен одговор за таквите видови кривични дела. Во таа насока, 
авторката дава аргументи за и против нивната примена, иако заклучува дека се 
додека страните се согласни спорот да го решат на мирен начин и да се сретнат 
со сторителот, таквиот избор и начин на решавање не треба да се отфрли.  

 
ВТОРИОТ ДЕЛ од трудот кој е посветен на медијацијата меѓу жртва 

и сторителот во казнената област (како најраспространет и најчесто користен 
модел на ресторативна правда во светот), поделен е во четири глави. 

 Во првата глава се дадени општи разгледувања за медијацијата, пред 
се нејзиниот поим и правна природа. Во понатамошниот дел од трудот, 
авторката се осврнува на првата примена на денешниот облик на медијација 
меѓу жртва и сторител која се случила во гратчето Китчер, Онтарио во 1974 
година. Неколку години подоцна, на иницијатива на норвешкиот криминолог 
Nills Christy, медијацијата меѓу жртва и сторител е воведена, прво во Норвешка 
и во Англија, и потоа, во раните осумдесети години на минатиот век, во другите 
европски држави. Во правата глава, во посебна тематска единица детално се 
разработени приниципите на постапката за медијација меѓу жртва и сторител, 
како што се принципот на доброволност на учесниците во постапката, 
принципот на независност на медијаторите и принципот на доверливост на 
информации.  

Имајќи ја предвид правната природа на медијацијата како казнено-
правен институт кој се применува во казнената област како реакција и одговор 
на кривичните дела, таа добива посебно место не само во материјалното, туку и 
во процесното казнено законодавство.  

Токму затоа, еден дел во трудот е посветен и на правото на правична 
постапка во процесот на медијација меѓу жртва и сторител. Посебно се 
обработени и анализирани процесните гаранции на сторителот кои се 
однесуваат на правото на судење пред независен и непристрасен трибунал, 
презумпцијата на невиност, начелото на законитост, начелото на 
пропорционалност меѓу стореното дело и казната и правото на правна 
помош. 

Покрај правото на правична постапка, авторката посебно ја обработува и 
темата за процесна заштита на страните во постапката, за медијација меѓу жртва 
и сторител, односно за правото на информирање за сите прашања поврзани со 
медијацијата.  

Втората глава се однесува на позицијата на медијацијата во 
казненоправниот систем. Имено, во различни законодавства постојат различни 
практики на примена на медијацијата и поради тоа во трудот е направена 
анализа на примената на постапката за медијација како мерка на одбегнување/ 
одвраќање од формалната судска постапка (доверзионен модел) и како 
дополнителна мерка или како услов за изрекување на одредена кривична 
санкција. Во таа глава е обработено и прашањето за соодветноста на случајот и 
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на сторителот за упатување на постапка за медијација, односно за критериумите 
за упатување.  

 
 Значајна тема која добива соодветно место во трудот е прашањето за 

улогата на медијаторот. Во тој дел се обработуваат темите поврзани со 
критериумите за избор на медијатор и во тие рамки за условите кои треба да ги 
исполни при процесот на нивната селекција. На обуката на медијатори, како 
неизбежен и составен дел од целиот тој процес, е дадено посебно место во 
трудот. Бидејќи успешноста на медијацискиот процес зависи од компетентноста 
и умешноста на медијаторот да ја води и олеснува комуникацијата на страните, 
тој треба да знае кои се неговите задачи и одговорности. Токму затоа, темите 
за задачите и одговорностите на медијаторот, како и за процесните аспекти на 
постапката за медијација се посебно обработени.  

 
Четвртата глава од трудот е посветена на компаративниот преглед на 

системите на медијација меѓу жртва и сторител. Во анализата се опфатени 
држави кои имаат богата историја во примена на медијацијата, почнувајќи од 
Соединетите Американски Држави во кои таа прв пат се применува. Законо- 
давството и праксата во Англија и Велс и Норвешка се обработени, бидејќи на 
европскиот континент, кај нив започнува да се применува ресторативната 
правда којашто потоа се прифаќа во останатите европски држави. Германија, 
Австрија и Полска имаат интересна законска регулатива во однос на 
медијацијата којашто може да понуди добра основа за допрецизирање и 
подобрување на македонското законодавство. Србија и Словенија, исто така, се 
земени како добри практики со цел да се согледа процесот на воведување на 
ресторативните мерки во одговор на криминалот вклучувајќи ја и постапката за 
медијацијата. Притоа, во компаративната анализа за извори на податоци се 
користени соодветните законски и подзаконски акти, како и примери на добри 
практики од кои може да се согледа успешноста и начинот на нивното 
функционирање. Компаративниот преглед на системите на медијација во 
поголемиот број држави покажува дека воведувањето на медијацијата во 
казнените законодавства е континуиран процес започнат кон крајот на 
осумдесетите години на минатиот век.   

 
 ТРЕТИОТ ДЕЛ од трудот “Медијација меѓу жртва и сторител во 

казнената област во Република Македонија” e поделен на неколку тематски 
целини. Во првата глава е направен преглед на вонсудското решавање спорови 
во социјалистичкото самоуправно општество со воведувањето на мировните 
совети во Уставот на поранешна СФРЈ од 1967 година. Притоа, авторката прави 
детална анализа на Законот за мировни совети од 1977 година кој претставува 
основа за поопштествување на судската функција и за нејзино делегирање на 
вонсудски органи. Сето ова оди во прилог на тезата дека во нашето општество 
постои традиција и одреден континуитет во примената на ресторативна правда. 

Во втората глава е направен преглед на развојот, институционалната и 
правната нормираност на ресторативната правда во Република Македонија. 
Притоа, посебно се обработени мерките и активностите кои значат: 1. 
одбегнување на кривичната постапка (институтот Одлагање, член 43 од Законот 
за кривична постапка) и неповедување на кривичната постапка (членот 44 од 
ЗКП) и 2. мерките кои се дел од алтернативните на институ- ционалниот 
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третман, односно условното прекинување на водење на кривичната постапка 
(член 58-а од Кривичниот Законик). 

 Со оглед на тоа што во процесното казнено законодавство е воведена 
постапката за медијацијата меѓу жртва и сторител, како спрема полнолетни 
сторители, така и спрема деца сторители, авторката прави разграничување на 
одребите од Законот за кривична постапка и од Законот за правда на деца кои се 
однесуваат на медијацијата. Во таа насока посебно ја нагласува и анализира 
ресторативната правда во системот на правда за деца, особено: 1. мерките и 
активностите кои значат одбегнување на формалната судска постапка, 2. 
мерките и активностите кои се дел од алтернативите на институционалниот 
третман спрема деца и 3. постапката на медијација во системот на правда на 
деца. 

Четвртата тематска единица од третиот дел од трудот се однесува на 
системот на медијација, односно на неговата поставеност како алтернативен 
систем на решавање спорови кој е воведен во 2009 година со донесувањето на 
Законот за медијација. Во тој дел, авторката развојот на медијацијата го дели на 
два периода: првиот до 2014 година и вториот период кој со новата реформа и 
со донесувањето на новиот Закон за медијација, воведува неколку значајни 
новини кои се посебно обработени во трудот, започнува од 2014 година. 
   Исто така, како дел од институционалната и правната рамка на системот 
на медијација, воспоставен со основањето на Комората на медијатори на 
Република Македонија (КМРМ) во 2005 година, авторката посебно ги анализира 
основните принципи и самиот тек на постапката според најновите законски 
измени.  

Трудот завршува со наведувањето на користената библиографија и со 
индекс на поими и индекс на автори.  

 Користената библиографија содржи 225 библиографски единици 
наведени според азбучен редослед. Дополнително се користени и наведени 
одредени документи (меѓународни конвеции, декларации, резолуции и други 
акти) донесени од меѓународната заедница (ОН, СЕ, ЕУ) и меѓународни 
невладини организации; странското национално закондавство на некои респек- 
тивни закондавства кога е во прашање уредувањето на ресторативната правда 
(Англија, Велс, Норвешка, Нов Зеланд, Германија и Србија); прирачници и 
стратешки документи донесено од страна на Министерството за правда. 
Интересно е дека во користената литература не се наведени домашните правни 
акти (закони и подзаконски акти), иако во самиот текст тие се користени, одн. 
авторката на нив се повикува. 

 

2. Оценка на трудот 

 

 Традиционалните кривично-правни системи што се засноваат врз 

ретрибуција ја ставаат државата во центар, третирајќи ја примарно како жртва 

со што на вистинската жртва и на сторителот им се дава секундарно значење 

односно пасивна улога во целиот систем. За разлика од нив ресторативната 

правда на индивидуата ù дава примарно значење со што им дава можност на 

сите засеганти со кривичното дело активно да бидат вклучени во решавањето на 
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конфликтот. Притоа, преку разни модалитети на ресторативна правда се 

настојува да се поправи штетата на жртвата и виктимизираната заедница, а не да 

се казни сторителот. Затоа со право се истакнува дека во рамките на рестора- 

тивната правда се дава приоритет на мислењата, интересите, потребите и 

чувствата на жртвата на кривичното дело. Но, мораме во оваа прилика да 

истакнеме дека притоа не се запоставени интересите на сторителот (кој цело 

време е вклучен во изнаоѓање на решението за проблемот настанат со создаде- 

ниот конфликт, односно извршеното кривично дело), понатака на правосудниот 

систем (кој се ослободува од баластот на тн. полесни или багателни дела), како 

и на заедницата (во рамките на која е извршено делото со разрешувањето на 

настантиот конфликт преку примената на ресторативната правда придонесува за 

воспоставување на мир, сигурност и стабилност на зедницата). 

Поаѓајќи од погоре изнесеното, авторката греејќи/ инспирирајќи се на/со 

идејата и концептот на ресторативната правда се одлучила овој концепт да го 

проучи и на тој начин доближи до научната и стручната јавност, посебно имајќи 

ја предвид насушната потреба од вакви четива во македонската научна 

литература од оваа област. 

За да се зборува за научна, а не само наставна дисциплина, потребно е да 

се определи предметот, методите, односот и разграничувањето од другите 

сродни науки. За сега амбициите на овој учебник е да биде наменет за една нова 

наставна дисциплина, а нејзиното евентуално конституирање како научна 

дисциплина е следната фаза на нејзиниот развој. Проширувањет и иновирањето 

на студиските програми на Факултетот за безбедност, доведе до тоа во рамките 

на програмата да се проучуваат нови дисциплини кои се уште се во фаза на 

конституирање, при што традиционалните науки се повеќе се дополнуваат и 

освежуваат токму со ваквите актуелни прашања преточени во наставни 

содржини. Оттука и амбицијата на авторката на овој план да го 

операционализира своето несомнено познавање на проблематиката секако е за 

поздравување.  

Интересно е дека авторката на ниту едно место во трудот не е во дилема 

во однос на прифаќањето на поимот на ресторативната правда, кој во јавноста 

предизвикува одредени дилеми, па дури и нејасноти. па во таа смисла не се 

обидува да понуди можни алтернативи на овој поим што повеќе му одговара на 

македонскиот јазик. Но,  факт е е дека овој поим, како за жал и многу други 
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„туѓици“, полека но сигурно го заземаат местото во нашиот секојдневен говор и 

општење, како, па дури и повеќе во научната и стручната литература. Во таа 

смисла ù сугерираме на авторката во наредното издание на учебникот да му 

посвети внимание и на ова прашање. 

Со овој труд направени се пионерски чекори во оваа област, посебно во 

научната и стручната литература во Република Македонија. Притоа, авторката, 

ги имала предвид криминолошките, виктимолошките, криминално-

политичките, кривично-правните аспекти на проучување на ресторативната 

правда. 

Позитивната страна на овој ракопис секако е и во земањето предвид на 

содржините на предметната програма, одн. на силабусот при определувањето на 

содржините на ракописот, значи дека авторката водела сметка за нивното 

поклопување, а се во интерес на подоброто совладување на содржините од 

страна на студентите за кои, пред се, ракописот е наменет 

Значајно е, исто така, што авторката покажува способност да полемизира 

во однос на добрите и лошите страни на концептот на ресторативната правда, 

како и за некои други прашања, на тој начин покажувајќи дека поседува една 

многу битна карактеристика за научните работници, а таа е дека однапред/ а 

priori/ не „зазема страна“, туку со помош на аргументи, кои по правило се и 

научно засновано, да зазема став и(ли) нуди излезни решенија. Како 

илустрација на оваа наша констатиција може да ни послужи на пр. втората глава 

од првиот дел на трудот (Придобивки и критики на ресторативната правда. 

Исто така и последната четврта глава од овој дел што се однесува на примената 

на ресторативната правда во случаи на сериозни и сензитивни кривични 

дела (сексуално насилство, семејно насилство меѓу интимни партнери, 

криминал од омраза и во случаи на масовни прекршувања на човековите права). 

Притоа, авторката дава аргументи за и против нејзината примена, иако 

заклучува дека се додека страните се согласни спорот да го решат на мирен 

начин и да се сретнат со сторителот, таквиот избор и начин на решавање не 

треба да се отфрли, поточно, законски да се лимитира, дури и кога се во 

прашање ваквите дела.  

Во прилог на современото концепирање на универзитетски учебник 

сигурно би одел и обидот на авторката секој дел од трудот (поточно глава) да ја 

заврши со соодветно кратко сумирање на претходно кажаното, како и со 
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поставување на клучни прашања од овој дел што би било од помош, пред се, на 

студентите во акцентирањето на најбитното, односно во функција на нивното 

подготвуање на проверка на нивните знаења. Се надеваме дека во идното 

издание на овој труд авторката ќе ја земе предвид оваа сугестија и на 

соодвдетен начин ќе ја имплементира. 

 Фактот дека трудот е збогатен и со индекс на поими и индекс на автори 

зборува за современ пристап во концепирањето на содржините на ракопис што 

оди во прилог на констатацијата за современ универзитетски учебник. 

Да заклучиме дека трудот „Основи на ресторативната правда и на 

медијацијата во казнената област“ на авторката д-р Весна Стефановска е 

конципиран како учебник за студентите на Факултетот за безбедност во Скопје. 

Методолошкиот и предметниот пристап се карактеризираат со настојувањата на 

авторот, целокупната материја да ја приближи кон поновите тенденции за 

спречување и сузбивање на криминалот. 

Според својата структура и детална елаборација на релевантните 

компоненти ракописот има методско-дидактички белези на учебник кој може да 

го користи и пошироката стручна jавност.  

Во трудот авторот успеал да ги исполни основните критериуми за 

изготвување на учебник, и тоа структурата на содржината на ова оригинално 

дело има јасна композиција, што значи дека има вовед и содржини (развиени 

согласно целите, структурата и содржините на предметната програма) коишто 

вклучуваат автентичен наративен дел и практични примери. Во оваа прилика би 

можело да се сугерира некои делови од трудот да имаат поинаков редослед на 

проучуваните прашања, но сепак ја прифаќаме композицијата и систематизација 

на авторката, бидејќи и вака поставена во суштинска смисла не го доведува во 

прашање квалитетот на трудот. Содржината на трудот е научно заснована и 

нуди верификувани знаења и информации. Во текот на целиот труд авторката го 

задржува неопходното  научно ниво во презентирање на материјата, а пристапот 

во пренесувањето на информациите и знаењата е јасен, прецизен и 

систематизиран и со потврдени дидактички елементи. Јазикот на кој ракописот 

е пишуван е едноставен и разбирлив. Исто така, можеме да констатираме дека 

авторката успеала, во еден релативно обемен текст, да даде голем број 

интересни сознанија и податоци. 

 



 38 

Мислење и предлог 

 
Потенцирајќи ги изнесените научни, методолошки, апликативни и 

педагошки вредности на трудот „Основи на ресторативната правда и на 
медијацијата во казнената област“ на авторката д-р Весна Стефановска, во 
својство на рецензенти,  со задоволство ù предлагаме на Деканатската управа на 
Факултетот за безбедност во Скопје, да го прифати Рецензентскиот извештај со 
позитивната оценка. На мислење сме дека според содржините и квалитетот овој 
учебник може да се користи не само на Факултетот за безбедност- Скопје, туку 
и на други високообразовни институции, односно дека поради непостоење на 
ист или сличен универзитетски учебник од оваа област истиот може да задоволи 
голем дел од потребите на факултетите каде се проучуваат кривично-правните, 
криминолошките, виктимолошките и криминално- политичките науки.. 
 

                                               

                                                       

                                                              Р Е Ц Е Н З Е Н Т И 

                                                                  

                           Проф. д-р ОЛИВЕР БАЧАНОВИЌ                                                         

   Проф. д-р ВЕСНА НИКОЛИЌ- РИСТАНОВИЌ 
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