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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ:  

ПРЕТПРИЕМНИШТВО- 50623, ДРУГО- 50624  

НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 
 

Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на 
седницата одржана на ден 20.09.2016 година, со Одлука бр. 02-463/3-5.1 формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од научните области: Претприемништво- 
50623, и Друго- 50624 во состав: 

1. Д-р Трајан Дојчиновски, редовен професор; 
2. Д-р Константин Петковски, редовен професор; и  
3. Д-р Лидија Симонческа, редовен професор. 

На објавениот Конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Lajme”од 06. 09. 2016 година, 
за избор на наставник за научните области Претприемништво- 50623, и Друго- 50624 се 
пријави кандидатот Д-р Бранко Николовски, вонреден професор на  Факултетот за 
туризам и угостителство - Охрид, при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  
По прегледувањето на конкурсните материјали, Рецензентската комисија го поднесува 
следниот 

И З В Е Ш Т А Ј 

 
1. Биографски податоци на кандидатот проф. д-р Бранко Николовски 

 
Проф. Д-р Бранко Николовски е роден 1971 г. во Охрид, Македонија.  
Кандидатот основното образование, со континуиран одличен успех, го завршува во ОУ “ 
Коле Неделковски” - с. Лескоец, Охрид. Средното образование со континуиран одличен 
успех, го завршува во економските паралелки на ЦСНО “Климент Охридски” - Охрид.  
По успешно положениот приемен испит, во учебната 1990/1991 год. се запишува како 
редовен студент на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на насоката 
туризам и угостителство. По четиригодишно студирање, остварувајќи среден успех 8.63, 
се стекнува со звање дипломиран организатор по туризам и угостителство (1995).  
Во учебната 1995/1996 год. се запишува на постдипломските студии од областа на 
туристички менаџмент, на Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, при 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. Во февруари 1997 год. го положува 
последниот испит на постдипломските студии, остварувајќи просечен успех на студирање 
9,56. Во јуни 1998 год., успешно ја одбрани магистерската теза “Управување со целосниот 
квалитет во туризмот и угостителството”, и се стекнува со академски степен магистер на 
науки од областа на туризмот и угостителството.  
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Докторска дисертација пријавува и успешно ја брани во 2003 г. на Универзитет Св. Кирил 
и Методиј – Скопје, Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, на тема 
“Улогата на организациското учење и менаџментот на знаење во развојот на туристичките 
организации”, и се стекнува со научен степен доктор на менаџмент.  
Во 1995 год. се вработува како соработник по група предмети на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид.  Во 2004 г. е избран на Факултетот за туризам и угостителство - 
Охрид во звање доцент по предметот Комуникации во туризмот. Во 2006 г. е избран на 
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид во звање доцент по предметот 
Претприемништво. Во 2009 г. е избран на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид 
во звање вонреден професор во научните области Претприемништво, и Комуникации во 
туризмот. Во моментот работи на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид како 
наставник во научните области Претприемништво, и Комуникации во туризмот, во 
звање вонреден професор.  
Активно го владее англискиот јазик, делумно германскиот и рускиот јазик, и ги 
применува следните компјутерски вештини: Windows, Word, Excel, Internet Explorer. 

 
2. Податоци за за избор во наставно-научно звање: 
 

I. Научен степен 
 

Година  2003 

Име и вид на 
организацијата за 

стекнато образование  

 Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

Институт за социолошки и политичко-правни 
истражувања, Скопје 

  Фраскатиева 
класификација 

 506 - Доктор на менаџмент 

Степен    VIII 
 
II. Претходно објавени научноистражувачки трудови 
 
Претходно објавените и рецензирани научноистражувачки трудови на кандидатот 
проф. д-р Бранко Николовски се наведени во рефератите за избор на доцент и 
вонреден професор во Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 
бр. 262 од 01.06.2004 г., Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола 
бр. 284 од 04.05.2006 г., и Билтенот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - 
Битола бр. 323 од 06.08.2009 г. 

 
III. Објавени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во последните пет години 
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1. Николовски, Б. (2010): “Организациското учење и менаџментот на знаење како модел на 
организациска стратегија во туризмот”. Научно списание, бр. 6, Универзитет “Св. Климент 
Охридски”, Битола 

2. Dimoska, T., Nikolovski, B., Gogoski, R., Trimcev, B. (2014): “The role of innovations on the SMEs 
competitiveness”. Proceedings from International Conference: “SMEs development and 
innovation: building competitive future of South-Eastern Europe”, Ohrid, Macedonia, 3-4 
October. Faculty of Economics, Prilep, pp. 157-169 

3. Dimoska, T., Nikolovski, B., Trimcev, B. (2014): “The role of innovations for creating the 
knowledge economy”. Knowledge: International Journal, Vol. 4, Scientific and applicative papers 
(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, pp. 53-57 

4. Dimoska, T., Nikolovski, B., Trimcev, B. (2014): “The importance of education for the human 
development index in the Republic of Macedonia”. Knowledge: International Journal, Vol. 7, 
Scientific and applicative papers (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, pp. 112-117 

5. Dimoska, T., Nikolovski, B., Trimcev, B. (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), Mapro, 
Vranje, pp. 105-110. 

6. Dimoska, T., Tuntev, Z., Nikolovski, B. (2015): “The relationship between small and medium-
sized enterprises, tourism and economic development”. International Journal of Process 
Management – New Technologies, 3(1), Mapro, Vranje, pp. 18-27 

7. Nikolovski, B., Dimoska, T. (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, pp. 55-66 

8. Nikolovski, B., Dimoska, T. (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, pp. 67-78 

9. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2015): “Мarket positioning improvement strategies for small and 
medium-sized tourism enterprises”. Knowledge: International Journal, Vol. 9, Scientific and 
applicative papers (Proceedings from the V International Scientific Conference: Knowledge – 
Capital of the future: “Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria, 21-25 May), Institute of 
Knowledge Management, Skopje, pp. 213-217 

10. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2015): “Innovating in a Tourism Context: Operational Level 
Challenges”. Knowledge: International Journal, Vol. 9, Scientific and applicative papers 
(Proceedings from the V International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: 
“Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria, 21-25 May), Institute of Knowledge 
Management, Skopje, pp. 254-258 

11. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2015): “Dimensions of quality in tourism: a small business 
perspective”. Knowledge: International Journal, Vol. 9, Scientific and applicative papers 
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(Proceedings from the V International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: 
“Knowledge – who and what”, Bansko, Bulgaria, 21-25 May), Institute of Knowledge 
Management, Skopje, pp. 77-81 

12. Nikolovski, B. (2015): “Building entrepreneurial organisation: business process reengineering 
from a quality perspective”. Knowledge: International Journal, Vol. 11/1, Scientific papers 
(Proceedings from the VII International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: 
“Knowledge for capabilities & skills”, Bansko, Bulgaria, 04-06 December), Institute of Knowledge 
Management, Skopje, pp. 149-153 

13. Nikolovski, B. (2015): “Quality Management initiatives and solutions for small business in 
tourism”. Knowledge: International Journal, Vol. 11/1, Scientific papers (Proceedings from the 
VII International Scientific Conference: Knowledge – Capital of the future: “Knowledge for 
capabilities & skills”, Bansko, Bulgaria, 04-06 December), Institute of Knowledge Management, 
Skopje, pp. 243-247  

14. Nikolovski, B. (2016): “Knowledge generation in small and medium-sized tourism enterprises”. 
Knowledge: International Journal, Vol. 12/1, Scientific papers (Proceedings from the VIII 
International Scientific Conference: “Knowledge without borders”, Bansko, Bulgaria, 08-10 
April), Institute of Knowledge Management, Skopje, pp. 69-72  

15. Nikolovski, B. (2016): “Entrepreneurial aspects of knowledge management in small tourism 
businesses”. Knowledge: International Journal, Vol. 12/1, Scientific papers (Proceedings from the 
VIII International Scientific Conference: “Knowledge without borders”, Bansko, Bulgaria, 08-10 
April), Institute of Knowledge Management, Skopje, pp. 115-119  

16. Nikolovski, B., Dimoska, T. (2016): “Entrepreneurial design of quality initiatives in small tourism 
businesses”. International Scientific Journal: Horizons, Series A, Social Sciences and Humanities, 
Vol. 19, University “St. Kliment Ohridski”, Bitola 

17. Dimoska, T., Nikolovski, B., Tuntev, Z., (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, 
University “St. Kliment Ohridski”, Bitola 

18. Dimoska, T., Nikolovski, B., Tuntev, Z., (2016): “Employment in the small and medium-sized 
enterprises in tourism – comparative analysis”. Proceedings from the XIII International scientific 
conference on service sector INSCOSES 2016, Ohrid 06-07 October. Faculty of Tourism and 
Hospitality, Ohrid 

 
IV. Учество во научно-истражувачки проект 

 
1. Раководител на проект (2015-2016): Наслов на проектот: „Социо-економски ефекти 

од туризмот во Охрид за период 2004-2014“, Факултет за туризам и угостителство, 
Охрид 

2. Експерт-истражувач (2014-2015): Наслов на проектот: „Зошто да одите во 
странство, кога можете да останете и да ја развивате вашата држава?“, финансиран 
од Амбасадата на САД во Р. Македонија, Здружение на граѓани (ЗГ) ЦЕФЕ 
Македонија, Скопје 
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3. Research Expert (2013-2016): IPA Cross-border Programme “Greece – Republic of 
Macedonia 2007-2013”, Project title - “Water Protection Thematic Park Actions: 
WATER.NET”; Greece - Municipality of Edessa, Alexander Technological Educational 
Institute of Thessaloniki; Republic of Macedonia - Municipality of Ohrid, University St. 
Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid 
 
 

V. Придонес во оспособување на помлади наставници 
 

1. Тимска работа со колеги во подготовка и објавување на трудови 
2. Консултации со колеги во образовниот процес 
3. Подготовка на библиографии, литература, дијалог по тематски целини 
4. Насочување на работата на помладите колеги 
5. Професионален фидбек по барање на заинтересирани колеги 

 
 

VI. Способност за изведување на сите видови високо-образовна дејност 
Кандидатот ги предава/л следните предмети во образовниот процес на ФТУ-Охрид: 

1. Предмети на Прв циклус на студии: Претприемништво, Комуникации во туризмот 
2. Предмети на Втор циклус на студии: Проектен менаџмент, Корпоративен имиџ, 

Меѓународен туристички сообраќај 
3. Предмети на Трет циклус на студии: Комуникации и интеракции во туризмот, 

Претприемнички и одржлив туристички развој 

 
 

VII. Позитивна оценка од самоевалуација 
 

Според резултатите од студентската анкета спроведена на Факултет за туризам и 
угостителство – Охрид од страна на Комисијата за самоевалуација на Факултетот 
за туризам и угостителство – Охрид, за учебна 2015/2016 г., вонр. проф. д-р Бранко 
Николовски е оценет позитивно од страна на студентите по сите прашања во 
рамките на анкетата. Во натамошниот текст директно се пренесени резултатите од 
анкетата. 

 
Прашање бр. 1. Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и 
предизвикува заинтересираност за предметот: 

- Потполно се согласувам = 90% 
- Главно се согласувам = 10% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го 
задржи вниманието до крајот на предавањата: 

- Потполно се согласувам = 86% 
- Главно се согласувам = 14% 
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- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна 
работа и ги стимулира да поставуваат прашања: 

- Потполно се согласувам = 72% 
- Главно се согласувам = 24% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 3% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 4. Наставникот редовно ја изведува наставата: 
- Потполно се согласувам = 93% 
- Главно се согласувам = 7% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка: 
- Потполно се согласувам = 100% 
- Главно се согласувам = 0% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво: 
- Потполно се согласувам = 93% 
- Главно се согласувам = 7% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на 
студентите: 

- Потполно се согласувам = 90% 
- Главно се согласувам = 10% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 

Прашање бр. 8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна 
литература: 

- Потполно се согласувам = 83% 
- Главно се согласувам = 17% 
- Ниту се согласувам, ниту не се согласувам = 0% 
- Главно не се согласувам = 0% 
- Воопшто не се согласувам = 0% 
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VIII. Ангажмани и функции 
1. Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола (11/2015 -): Член во Универзитетска 

Комисија за издавачка дејност (претставник од страна на Факултетот за туризам и 
угостителство, Охрид) 

2. Факултетот за туризам и угостителство, Охрид (09/2014 -): Член во Комисија за 
издавачка дејност на ниво на Факултет 

3. Факултет за туризам и угостителство, Охрид (09/2014 -): Раководител на Центар за 
научно-истражувачка работа 

4. Факултет за туризам и угостителство, Охрид (09-12/2014): Локален Еразмус 
координатор 

5. Institute of hospitality (09-12/2014): Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid - 
Education Membership Scheme (EMS), Primary EMS Contact (членствоto na 
Факултетот е спонзорирано од La Foundation pour la Formation Hoteliere) 

6. Successfully completed European Project Proposal Development Training for Horizon 
2020, European Training Academy (ETA), Belgrade, Bitola, 07-08 April 2015 

7. Член во комисии за подобност, оценка и одбрана на магистерски и докторски 
трудови  

8. Автор на Мислења по доставени авто-резимеа на докторски трудови 
9. Ментор и член во Комисија за изработка и одбрана на семинарски и дипломски 

работи 
 
 
 

 
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

 
Кандидатот докторирал од областите за кои конкурира за наставник. Владеењето на 
проблематиката на научните области за кои конкурира се потврдува и со поголемиот број 
објавени научноистражувачки трудови од соодветните области. Во рамките на својата 
научно-стручна и апликативна дејност учествувал во изработката на повеќе сложени 
научно-истражувачки проекти. Неговиот сериозен и стручен пристап во воспитно-
педагошкиот и образовниот процес како вонреден професор на Факултетот за туризам и 
угостителство – Охрид е позитивно оценет во процесот на самоевалуација во анкетите од 
студентите.  
Рецензентската комисија заклучува дека кандидатот проф. д-р Бранко Николовски е 
перспективен наставник и истражувач. Во неговото повеќе од дваесетгодишно работно 
искуство на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид покажува одлични резултати 
во неговата педагошка, стручна и научна активност.  
Рецензентската комисија смета дека кандидатот проф. Д-р Бранко Николовски ги 
исполнува сите услови предвидени со Законот за високото образование и актите на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола за избор во наставно-научно звање.   
Врз основа на претходно наведените констатации, Рецензентската комисија со особена 
чест и задоволство му предлага на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
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Битола, да го избере Д-р Бранко Николовски за наставник во звање редовен професор од 
научните области Претприемништво- 50623, и Друго- 50624. 

Охрид, 28.09.2016 

 

Рецензентска комисија: 

 
1. Ред. проф. д-р сц. Трајан Дојчиновски 

Факултет за Биотехнички науки – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
   с.р 

         
2. Ред. проф. д-р сц. Константин Петковски 

Технички Факултет – Битола 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 
   с.р. 
 

3. Ред. проф. д-р сц. Лидија Симонческа 
Факултет за туризам и угостителство – Охрид Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ – Битола 
   с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ОД ОБЛАСТА ЕКОНОМСКИ НАУКИ - ДРУГО НА 

ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО - ОХРИД 
Наставно – научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, на 
седницата одржана на ден  20.09. 2016 година, со Одлука бр.  02 - 463/3-5.1  формира 
Рецензентска комисија за избор на наставник од областа: Економски науки - друго, во 
состав: 

1. Д-р  Софронија Миладиноски , редовен професор на Факултетот за туризам 
и угостителство - Охрид; 

2. Д-р  Братислав Милошевиќ    , редовен професор на Факултетот за туризам и 
угостителство - Охрид; и  

3. Д-р  Трајче Дојчиновски    , редовен професор на Факултетот за 
биотехнички науки - Битола. 

На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ од 6. 9. 2016 година, за избор на 
наставник за областа Економски науки - друго се пријави кандидатот Проф. Д-р Васо 
Цуцулески, вонреден професор на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.  

По прегледувањето на конкурсните материјали, а врз основа на член 132, став 5 од 
Законот за високото образование, а во врска со член 125, став 4 од истиот Закон, 
Рецензентската комисија го поднесува следниот 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

1. Биографски податоци 
Проф. Д-р. Васо Цуцулески од Охрид е роден на 02.01.1953 година во с. Кривогаштани - 
Прилеп.  
Основно образование завршува во основното училиште „Манчу Матак“ во с. 
Кривогаштани - Прилеп, а средно во угостителското училиште „Ванчо Питошески“ во 
Охрид. 
Во 1976 година завршува Виша угостителска школа во Охрид, по што се вработува во 
редовен работен однос во угостителско-туристичката фирма „Охрид-турист“ - Охрид. 
Во 1986 година дипломира на Факултетот за туризам и угостителство. Долги години 
работи на раководни места: раководител и директор на хотел „Палас“, од 1999 година 
раководител на вилите на Владата за репрезентација во Охрид. Ова му овозможи да стекне 
големо практично искуство од областа на угостителството. 
Во 2001 година магистрира на Факултетот за туризам и угостителство.  
Во 2006 година докторира на Меѓународната кадровска академија во Киев, Република 
Украина. 
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Од ноември 2003 година работи на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид како 
професор по неколку клучни предмети од областа на гастрономијата, меѓу кои се 
предметите: „Техника на послужување и готварство“, „Национална кујна“, „Бар и барски 
пијалаци“, „Пекарство и слаткарство“ и „Кетеринг“. Успешно ја извршува должноста како 
вонреден професор и како ментор им помогнал на многу студенти да ја одбранат својата 
дипломска работа во одредено поле на неговата стручност. 
Од светските странски јазици го владее добро англискиот и има познавање од работа со 
компјутери. 
Во 2004 година учествува во проектот „По патеките на одржлив економски развој“, 
остварен помеѓу ФТУ-Охрид и Здружението на колеџи од Сент Луис, САД. Во тие рамки 
остварува тринеделен престој во САД. За тоа време посетува предавања од неговата 
област и изведува практична настава по послужување и готварство за тамошните 
студенти. 
Во 2015 година заедно со студенти од ФТУ учествува на меѓународен семинар по 
гастрономија кој од 14-22.6 се одржа во чешкиот град Опава. Тие на овој семинар имаа за 
цел да ја промовираат Македонската национална кујна пред повеќе од 30 учесници од 
разни земји од Европа. Покрај гостите од другите земји учеснички, како почесни гости на 
ручекот посветен на Македонската национална кујна беа и Ректорот на Универзитетот во 
Опава, како и градоначалникот на градот. 

 
2. Наставно-образовна дејност 

Кандидатот Проф. Д-р Васо Цуцулески е ангажиран во наставата на двата циклуси на 
студии на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид. За време на својата наставна 
кариера предавал повеќе предмети од областа за која се бира.  
На првиот циклус на студии ги предава предметите: Бар и барски пијалаци, Економика 
на послужување и готварство, Кетеринг, Национална кујна, Основи на готварство. 
На вториот циклус на студии кандидатот е вклучен во комисијата за изведување на 
наставата по следниот предмет: Готварска технологија.  
Наставникот Д-р Цуцулески е активен и во комисиите за подобност, оценка и одбрана 
на дипломски и магистерски студии. Бил рецензент и на универзитетски учебници. 
Во својата академска кариера, Проф. Д-р Цуцулески е автор на следните 
универзитетски учебници: 
1. „Техники на послужување и готварство“, ФТУ Охрид, 2008 година, 
2. „Основи и вештини во готвењето“ , ФТУ Охрид, 2008 година, 
3. „Национална гастрономија“ , ФТУ Охрид, 2008 година, 
4. „Интернационална гастрономија“ , ФТУ Охрид, 2008 година, 
5. „Практично готварство“, ФТУ Охрид, 2010 година, 
6. „Техники на послужување“, ФТУ Охрид, 2015 година. 
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3. Научно-истражувачка дејност 
Во поглед на научно-истражувачката дејност, кандидатот Проф. Д-р Васо Цуцулески во 
својата досегашна кариера има постигнато забележителни резултати. Тоа најмногу се 
огледува преку објавените самостојни научни и стручни трудови, учеството на 
меѓународни и национални научни и стручни собири, презентација на трудови на повеќе 
меѓународни работилници, конференции и стручни собири. Кога станува збор за стручни 
и научни трудови од својата област, Проф. Д-р Васо Цуцулески има објавено мноштво од 
истите. Меѓу нив, најзначајни се следните меѓународно објавени научни и стручни 
трудови, од кои има и еден труд со импакт фактор: 

- Cuculeski, V., Miladinoski, S. and Cuculeski, N. Segmentation, positioning and branding 
of the tourist product of Ohrid. Knowledge - International Journal, Scientific and 
Applicative Papers, 12 (1). pp. 73-79, 2016. 

- Cuculeski Cuculeski, N., Petrovska, I., Cuculeski V. Sustainable marketing and 
consumers’ preferences in tourism. De Gruyter Open, EJTHR 2016; 7(2):84-90. 

- , N., Cuculeski, V. Strategic marketing positioning of Ohrid. The Romanian Economical 
Journal, year XVIII nr. 60, 2016. 

- Cuculeski, N., Cuculeski, V. Comparative study with Bled. Lambert Academic Publishing, 
2016. 

- Cuculeski, V., Cuculeski, N. Dimensions of the Macedonian tourist market (facts and 
figures) – predictions and plan for the future. IIASS - Innovative Issues and Approaches in 
Social Sciences, 9 (2). pp. 57-70, 2016. 

- Cuculeski, N., Cuculeski V., Taskov, N. The influence of the factors of consumer behavior 
in the tourism industry. Lambert Academic Publishing, 2015. 

- Васо Цуцулески, Момчило Цонић, Предраг Стаменковић. Значење хране у 
угоститељству xxi века. Regionalna naučnostručna i biznis konferencija Liderstvo i 
menadžment: država, preduzeće, preduzetnik, Limen, Beograd 2015. 

- Sofronija Miladinoski, Vasko Cuculeski, Halit Shabani. Organization of time of the 
operational activities in the tourism management – an important issue for all managers. 
Academia.edu, 2015. 

- Vasko Cuculeski, Nako Tashkov. The Appliance of Benchmarking in the Strategy of 
Marketing. The third international scientific conference: "European integration process of 
western Balkans countries", Pjeter Budi College, 2014. 

Во исто време, кариерата на кандидатот Проф. Д-р Васо Цуцулески е обележана со негово 
учество во повеќе релевантни меѓународни проекти, меѓу кои е и учеството во 2004 
година во проектот „По патеките на одржлив економски развој“, остварен помеѓу ФТУ-
Охрид и Здружението на колеџи од Сент Луис, САД. Во тие рамки остварува тринеделен 
престој во САД. За тоа време посетува предавања од неговата област и изведува 
практична настава по послужување и готварство за тамошните студенти. Исто така, во 
2015 година заедно со студенти од ФТУ учествува на меѓународен семинар по 
гастрономија кој од 14-22.6 се одржа во чешкиот град Опава. Тие на овој семинар имаа за 
цел да ја промовираат Македонската национална кујна пред повеќе од 30 учесници од 
разни земји од Европа. Покрај гостите од другите земји учеснички, како почесни гости на 
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ручекот посветен на Македонската национална кујна беа и Ректорот на Универзитетот во 
Опава, како и градоначалникот на градот. 

4. Дејности од поширок интерес 
Покрај професионалниот ангажман во Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, 
Проф. Д-р Васо Цуцулески во изминатиот период покажува забележителни активности и 
во повеќе дејности од поширок јавен интерес, особено почитувајќи ја социјалната 
компонента на својата работа и успешното поврзување на професионалниот дел со истата. 
Така, Проф. Д-р Цуцулески во неколку наврати е вклучен како консултант и директен 
учесник во подготовка на мени и кетеринг услуги за учесници на разни проекти во 
организација на матичниот факултет. Со тоа, само ја надополнува својата богата кариера и 
помага во успешно воведување на младите кадри во својата идна професија. 

5. Резултати од студентска анкета за евалуација на кандидатот 
Според резултатите од студентската анкета, Проф. Д-р Васо Цуцулески е оценет позитивно од 
страна на студентите по сите прашања во рамките на самата анкета. Просечна оценка на 
прашањата од 1 до 5 е  4,83 според анкетата од Април 2015 годна. која е приложена во 
материјалите доставени до Рецензентската комисија. 
Со ова се потврдува високиот квалитет во реализацијата на наставно-образовната дејност на 
кандидатот, јасно, стручно и разбирливо пренесување на наставните содржини, како и 
професионалниот и коректен однос со студентите. 
 

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 
Врз основа на сe што е наведено претходно, Рецензентската комисија заклучува дека 
кандидатот Д-р Васо Цуцулески посветено работи во наставно-образовниот процес на 
матичниот факултет. Во наставата учествува во двата циклуси на високо образование на 
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, со шест сродни предмети од областа за 
која конкурира.  
Имајќи ја предвид и неговата активност во научно - истражувачката дејност, како и 
неговиот професионален ангажман во областа на туризмот, Рецензентската комисија 
оценува дека Д-р Васо Цуцулески ги исполнува условите за избор на наставник. Во таа 
насока, Рецензентската комисијата има чест на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола да му предложи Д-р Васо Цуцулески да биде избран за наставник во 
областа: Економски науки - друго, во звањето Редовен професор. 
Охрид,   28.09.   2016 

   Рецензентска комисија: 

                                                      Д-р  Софронија Миладиноски   , редовен професор, с.р. 

                                                      Д-р  Братислав Милошевиќ   , редовен професор, с.р. 

                                                      Д-р  Трајче Дојчиновски , редовен професор, с.р. 
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РЕФЕРАТ ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ НАУКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА (50600), 
ДЕЛОВНО КОМУНИЦИРАЊЕ (50613) и УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 

(50622) НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ 
ТЕХНОЛОГИИ ВО БИТОЛА 

 

Во согласност со Законот за високо образование и со Одлуката бр. 02-478/4 од 
30.08.2016 година, донесена од Наставно - научниот совет на Факултетот за информатички 
и комуникациски технологии – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, 
формирана е Рецензентска комисија за избор на еден наставник во сите наставно - научни 
звања во научните области: Наука за организација (50600), Деловно комуницирање 
(50613) и Управување со човечки ресурси (50622), во следниов состав:  

 
1. проф. д-р Константин Петковски, редовен професор, Технички факултет – 

Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, 
2. проф. д-р Добри Петровски, редовен професор, Педагошки факултет – Битола, 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола и 
3. проф. д-р Методија Стојановски, редовен професор,  Педагошки факултет – 

Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола. 
 

По разгледување на целокупната документација Рецензентската комисија има чест 
да го поднесе следниот  

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На објавениот конкурс во весникот „Нова Македонија“ и „Лајме“ од 16.08.2016г. се 
пријави само еден кандидат, проф. д-р Драган Груески, вонреден професор. 

 
1. Биографски  податоци за кандидатот  

 

Кандидатот Драган Благоја Груески е роден на 06.09.1965 година во Крушево. 
Основното и средното образование го завршил во Кавадарци и Битола, по што како 
гимназиски матурант, во 1984 година, се запишува на Филозофскиот факултет во Скопје, 
на тогашната Наставно - научната студиска група за Психологија, каде по отслужувањето 
на воениот рок редовно студира и во 1990 година го стекнува звањето дипломиран 
психолог. 
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По дипломирањето своето професионално ангажирање целосно го вложил во 
отварањето и заживувањето на првиот телеапел С.О.С центар во југозападниот дел од 
Македонија, кој подоцна бил поддржан и од локалните медиуми и работи до 1996 година, 
кога се вработил како училишен психолог во ОУ,,Славко Лумбарковски”, Новаци. 
Периодот на неговото вработување се поклопува со периодот на крупните промени во 
сегментот на основното и средното образование во Македонија, па како стручен работник 
поминал низ многубројни обуки наменети за промена на моделот и пристапот во 
работењето. Паралелно, во рамките на активностите на Македонската асоцијација за 
трансакциона анализа МАТА, продолжил со своето доусовршување и го заокружил 101 
циклусот од тој современ психолошки правец и комуниколошка теорија. Дополнително во 
рамки на Проектот за разрешување на етнички конфликти воден од Филозофскиот 
факултет во Скопје, ги поминал неколку годишните обуки во областа на Разрешување на 
конфликти, медијација и преговарање, па тие знаења стануваат и негов посебен 
професионален предизвик и интерес на кои продолжил да се надградува.  

На Институтот за социолошки и политичко - правни истражувања во Скопје се 
запишал во 2001 година, а магистрирал во 2003 година на тема: „Систематската 
евалвација и нејзиното влијание врз обемот, степенот и динамиката на трансферот на 
развојните промени во проектните училишта“, со што се стекнува со диплома магистер 
по кадровски менаџмент. Магистерскиот труд е во правец на изработка на соодветен 
методолошки пристап насловен како: ,,Интегрално корективна анализа на развојот – 
ИКАР / 2002“  кој бил подготвен, тестиран и имплементиран во две проектни училишта во 
Република Македонија. Самиот инструмент за евалвација на организацискиот развој 
ИКАР 2002, претставува современа менаџерска алатка изработена по примерот на 
неколкуте слични и во целост базира на една од клучните алатки во менаџментот со 
целосен квалитет - моделот на избалансирани резултати. 

По магистрирањето посериозно се занимавал со експертското консултантство 
работејќи за една од првите консултантски куќи во Македонија, ДЕТРА - Центар, 
Институт за менаџмент во Скопје. Во тој период, самостојно или во тандем, водел повеќе 
од 50 стручно - менаџерски обуки за вработени лица во организации од јавниот,  
приватниот и невладиниот сектор во Р.Македонија. 

Во 2006 година на Институтот за социолошки и политичко - правни истражувања 
во Скопје, го брани докторскиот труд на тема ,,Влијанието на ситуациските фактори врз 
преговарачкиот процес“, кој целосно бил насочен кон истражување на внатрешната 
структура и релевантните детерминирачки варијабли на процесот на деловното 
преговарање. Во современата менаџерска литература преговарањето се третира како една 
од клучните менаџерски улоги од кои зависи успешноста, а некогаш и опстојот на 
организациите кои се раководат. Предметно, трудот се обидувал да ги детектира клучните 
варијабли на тој процес, врз чија основа бил конструиран оригинален инструмент за 
снимање на реални преговарачки процеси ,,Протокол на преговарачкиот процес“ тестиран 
и применет во организираните обуки за менаџери од Република Македонија, а подоцна и 
директно имплементиран во работата на менаџерите за клучни корисници во Македонски 
телеком.  
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Во периодот на подготовката и одбраната на докторскиот труд ја продолжил 
својата работа во делот на консултантсвото, за што во 2007 година е соодветно 
сертифициран како самостоен консултант за организациски промени според СКИТОП 
методологијата. Сертификацијата била добиена по успешно спроведената супервизирана и 
самостојна консултантска пракса поврзана со организациските промени во Македонска 
пошта. Притоа, неговите конкретни задолженија биле во делот на интеграцијата на 
тимовите за промена на системот за активирање и оценување на вработените. Оттогаш, тој 
работел самостојно и се појавувал како самостоен обучувач во повеќе организации и 
проекти во Македонија.  

При процесот на прераснувањето на некогашните ,,Интердисциплинарни студии по 
Јавна администрација“ во ,,Факултет за администрација и менаџмент на информациски 
системи “ (ФАМИС), ја добива можноста за академски ангажман и по изборот за доцент 
во август 2007 година, води предмети од неговата област, и тоа најпрво на додипломско 
ниво (прв циклус студии), а потоа и на последипломско ниво (втор и трет циклус студии). 
Во февруари 2012 година кандидатот е избран во наставното звање вонреден професор, а 
во декември истата година ја добива и акредитацијата за ментор на трет циклус докторски 
студии во областа на Јавната администрација. 

 

 
2. Наставно-образовна дејност 

 

Од вработувањето на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 
системи во 2007 година до неговото затворање во 2014 година, кандидатот е активно 
вклучен во реализација на наставно - образовната дејност на првиот, вториот и на третиот 
циклус на студии. 

 На првиот циклус на студии најпрво ги реализра предметите Менаџмент на 
човечки ресурси и Организациско однесување, а подоцна со акредитирањето на новите 
студиски програми во чија подготовка како продекан за настава е активно вкучен, ги 
поставува и уште неколкуте наставни предмети со различен статус, и тоа: Вовед во 
психологија, Деловна етика, Бизнис комуникации, Комуникации и односи со јавноста, 
Оперативен менаџмент, Личен менаџмент, Основи на лобирање, Лидерство и тимска 
работа и Развој на човечки ресурси. За сите нив, во тој период, подготвил и соодветна 
литература од авторизирани предавања, компендиуми, практикуми со вежби, прирачници, 
учебници, од кои може да се издвојат: Груевски, Д. (2010) Интерперсонални деловни 
вештини – бизнис преговарање, К98, Прилеп (прирачник); Груевски,Д., Марковска, М. 
(2009) Организациско однесување, ЦИМ, Скопје, (учебник); Смилевски, Ц., Груевски, Д., 
Смилевски,З.  (2012) Стратегиски менаџмент на човечки ресурси, БАС, Скопје, (учебник). 

Од академската 2008/2009 до денес, кандидатот соодветно е ангажиран во 
предметни комисии и на последипломските - втор циклус на студии, по предметите: 
Организациска теорија и организациско однесување, Организациски дизајн, Водство, 
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Тимови и тимска работа, Управување со промени, Истражувачки методи, Деловно 
комуницирање и информатички системи, а по акредитирањето на студиските програми од 
трет циклус на докторски студии учествува и во предметните комисии за наставните 
предмети: Стандарди за управување со човечки ресурси (како носител на предметот) и 
Методологија на научно истражувачка работа (член на предметната комисија). Секако, со 
тоа, но и со добиената акредитација за ментор на трет циклус – докторски студии во 2012 
година, ја добива можноста и за вклучување во процесите за подготовка и одбрана на 
магистерски трудови и докторски дисертации, како на матичниот факултет, така и на 
Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во Скопје. 

По отварањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии 
(ФИКТ), како правен наследник на ФАМИС, од академската 2014/2015 година 
продолжува со наставно – научниот ангажман на новата единица на Универзитетот и ги 
води истите предмети како и на ФАМИС од прв, втор и трет циклус студии, до конечното 
исцрпување на веќе запишаните студенти, а на новата акредитирана студиска програма на 
ФИКТ ги добива наставните предмети: Деловно комуницирање, Тимови и тимска работа, 
Организациско однесување и развој, на прв циклус и Менаџмент на човечки ресурси на 
втор циклус студии, каде што е и соодветно акредитиран ментор во 2015 година.  

Во период по последниот избор, кандидатот одржувал свои предавања на Бизнис 
Академијата Смилевски во Скопје (2012/2013) година на теми од областа на ,,Напредното 
преговарање“ и ,,Системите за проценка на изведбата - Performance mаnаgеment“. Исто 
така, во овај период кандидатот се има појавено и како обучувач во ,,Обука на 
раководители на сектори од казнено поправните установи во Р.Македонија“ во делот на 
менаџментот и менаџирањето со човечките ресурси, (Министерство за правда на Р.М.; 
Хелсиншки комитет за човекови права) и во обуката на оперативни менаџери на 
приватното претпријатие МЕГА, а од областа на системите за проценка на изведбата  
Performance mngm. 

Согласно пријавата на кандидатот, може да се констатира дека во периодот од 
неговиот последен избор во 2012 год. до сега, тој бил:  

- член на комисија за оцена или одбрана на докторат на пет кандидати на 
матичниот факултет, од кои со две комисии за одбрана и претседавал, а бил член и на една 
комисија за оценка на тема и тези за подготовка на докторат на Педагошки факултет – 
Битола. 

- член на комисија за оцена или одбрана на магистерски трудови кај пет кандидати 
на матичниот факултет. 

- ментор на 18 дипломски трудови и член на комисија за одбрана на уште неколку 
други. 

Комисијата за самоевалуација во академската 2014/15 година ги соопшти 
резултатите од самоевалуацијата во однос на реализацијата на наставата и испитите. 
Добиените оцени за кандидатот се: подготвеност за реализација на наставата – 4.36; 
посветеност за време на предавања – 4.26; интерактивност и поттикнување во наставата – 
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4.19; стимул за дополнителни активности – 3.73; адекватност и функционалност на 
дополнителни активности – 3.76; ефект на предметната програма врз знаењето – 3.88; 
соодветност на фондот на часови во однос на тежината на програмата 4.15; редовност во 
изведување на наставата – 4.81; отвореност и достапност на наставникот – 4.22; лична 
култура и однос на наставникот – 3.67; објективност во оценувањето – 3.73; соодветност 
во содржина и структура на испитни прашања – 3.46; современост и квалитет на 
предметна програма – 3.82; обезбеденост со основна и дополнителна литература - 4.05; 
испитните прашања се од литературата – 3.84; обемот, содржината и тежината на 
програмата одговараат на профилот – 3.55.  

 

 
3. Научно-истражувачка дејност  

 
Во периодот по последниот избор (2012 до сега), кандидатот е вклучен во 

реализација на следните научно - истражувачки активности: 

- ментор е на две докторски дисертации од областа на Јавната администрација кои 
биле пријавени на ФАМИС (д-р Јасмина Димитровска Босилкова и д-р Бардуљ Туши), а се 
одбранети на матичниот факултет во 2016 година. 

- ментор е на 3 магистерски трудови (2 од областа на Јавната администрација: м-р 
Наталина Станојовска и м-р Наташа Јосифовска и 1 од областа на Менаџментот на 
информациски системи: м-р Иво Ивановски), одбранети на матичниот факултет.  

- главен истражувач и носител на научно - истражувачки проект ,,Проблемот на 
премостувањето на малите бизниси во Р. Македонија 2013-2016“, ФАМИС, 2013 година. 

 Во периодот по последниот избор од 2012 година до сега, кандидатот бил 
автор/коавтор на оригинални научни и стручни трудови објавени во зборници од 
конференции и во странски и во домашни списанија кои се со меѓународен уредувачки 
одбор, од кои едно е поместено и на страницатa Web of Science/Thomson Reuters. Во 
прилог на ова е листата на објавени трудови: 

 
I. во зборници од конференции, собири и советувања 

 
1. Д.Груевски; М.Марковска: Мотивот за постигнување кај студентската 

популација од Унив. Св.Климент Охридски во Битола во функција на нивниот 
професионален и кариерен развој, Советување: ,,Како до поголема вработливост на 
студентите и дипломците,, МАНУ, Центар за стратегиски истражувања, 14. Април 
2014, Скопје, Р.Македонија; 

2. D.Gruevski; M.Cvetkovska; J.D.Bosikova:,,Dinamics of the Team Work in the Smaill 
and Medium Enterprises As Functional Basis of Their Permanent Development,, The 
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Second International Scientific Conference Contemorary Management Challenges And 
The Organizational Sciences, BAS, Skopje, Macedonia; Bulent Ecevit University, 
Zonguldak, Turkey, 2013; 

3. D. Gruevski; M.Cvetkovska: The Communication Paradigm of Leadership As a Basic 
Assumption for Changes in the Public Sector Organizations in the Republic of 
Macedonia, The 20th NISPA cee Annual Conference Ohrid, R. Macedonia, 2012, 

4. M. Cvetkovska; D. Gruevski: Implemantation of the Performance Appraisal Process the 
Macedonian Civil Service and its Determinants: Does the Design of the Preformance 
Appraisal System Matter, The 20th NISPA cee Annual Conference Ohrid, R. Macedonia, 
2012, 

5. D. Gruevski; M.Cvetkovska: Enterpreneurship as Market Valorized Creativity, XIII 
International Symposium ,,SymOrg 2012,, FON, Beograd, R.Srbija, 2012, 

6. D. Gruevski; M.Cvetkovska: Interactive – Contekstual and Situational Determination of 
the Business Negotiations, Global Business Research Symposium, St.Johns University, 
Rome, Italy, 2012, 

7. Д. Груевски; М. Цветковска: Организациската култура на промени во функција на 
подобрување на организациската конкурентност, Прва меѓународна научна 
конференција ,,Современите менаџерски предизвици и организациските науки,, 
БАС Скопје, Р.Македонија, 2012. 

 

II. во меѓународни научни списанија 
 

1. D. Gruevski; B.Milenkovski; M.Cvetkovska (2015) Diagnosis of the potential for 
successful implementation of a knowledge management system in a University unit 
member, TEM Journal, ISSN: 2217-8309, e-ISSN: 2217-8333, Vol.4, No.2, 2015;  

2. I.Ivanovski; D.Gruevski (2014) Usage of Virtual Communication Tools in Business 
Communication and Negotiation  - A Factor of Increased Efficiency, TEM Journal, ISSN: 
2217-8309, e-ISSN: 2217-8333, Vol.3, No.2, 2014; 

3. D. Gruevski; B.Milenkovski; M.Cvetkovska (2014) Knowledge Management as an 
Integral Componet of the SMEs’Organizational Development in the Republic of 
Macedonia, European Journal of Business and Management, ISSN 2222-1905 (Paper) 
ISSN 2222-2839 (Online) Vol.6, No.16,2014; 

4. D. Gruevski; M.Cvetkovska (2013) The Enterpreneurship as an Instrumental Values of 
the Civil-Liberal Society and Some Institutional Determinants of its Development, 
TEACHER, international journal, ISSN 1857 - 8888, September, 2013, Vol 5, UKLO, 
FE, Bitola, Macedonia; 

5. D. Gruevski; M.Cvetkovska (2013) The Individual Values of the Public Administration 
Employees From Southwest Macedonia, Journal of US-China Public Administration, 
ISSN 1548-6591, February 2013 Vol.10, 2, DPC, El Monte, CA, USA; 
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6. D.Gruevski; M. Cvetkovska (2012) Constrution and Application of Instrument for 
Measurement of the Attitude Towarde School Psychologists, Panorama of International 
and Comparative Education Research – 2012, ,ISSN 1822-7864, Volume 39, 2012, 
Scientific Methodical Center ,,Scientia Educologica,, Lithuania; 

 

Сите објавени трудови на кандидатот го третираат т.к.н. мек дел на 
организациското функционирање, промените и развојот во јавниот и приватниот сектор во 
Р.Македонија. Со оглед на неговото базичното образование и достапноста која ја има при 
обезбедувањето и користењето на соодветен инструментариум, тој посебно е насочен кон 
утврдување на нивоата на развој и присутноста на некои персонални карактеристики 
(индивидуални вредности, компетитивност, колаборативност, дисфинкционалност 
доверливост, мотив за постигнување, степен на ризикување, сигурност во себе и сл.), кај 
различна, а особено менаџерска популација. Во овај дел посебно место имаат 
истражувањата поврзани со прашањата за систематскиот и институционализиран пристап 
во поттикот, третманот и развојот на претприемачките особини, способности и вештини, 
при што кандидатот јасно ги посочува заблудите на кои се градат определени стратегии и 
политики за развој, подвлекувајќи ја потребата за јасно дистанцирање помеѓу 
претприемаштвото како способност и претприемаштвото како вредност, со што би се 
воспоставила појасна слика на присутноста, условите и можноста за поттикнување и 
развој на оваа актуелна појава. 

Во неколку од трудовите посебно се истражуваат и комуникациските вештини од 
аспект на присутноста на тактиките и стратегиите на комуницирањето на лидерите на 
различните видови тимови кои функционираат во организациите од јавниот и приватниот 
сектор, како и утврдување на вештините за водење на преговори, со посебен акцент на 
прашањата поврзани со детекција и диференцијација на симултаното наспроти 
електронското комуницирање во деловниот свет во Македонија.  

Секако, на ова се надоврзуваат и трудовите кои ја третираат проблематиката на 
организациското учење и менаџментот со знаење како императивни и базични чинители 
на заговараните организациски промени во различните сектори во Македонија, а за кои од 
добиените резултати во спроведените истражувања може да се констатира присутноста на 
формализмот во пристапот и праксата за декларативност, посебно утврдена во трудовите 
кои произлегоа од проектот поврзан со истражувањето на проблемот на премостувањето 
на малите бизниси во Р.Македонија. 

Крајно, неговата оспособеност во делот на психометријата соодветно ја преточил 
во конструкција на еден оригинален метриски инструмент за мерење на ставови кон 
специфичен профил на кадар застапен во образовниот систем во Р.Македонија (школски 
психолог), обидувајќи се најобјективно да го утврди неговиот статус од аспект на 
неколкуте фунции на управувањето со човечките ресурси во тие институции, посебно во 
делот на одржувањето и развојот на истиот. 
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4. Стручно-апликативни активности и дејности од поширок интерес 

  

Својот професионален и академски развој во периодот после изборот за вонреден 
професор, кандидатот го гради и преку ангажманот во некои органи и тела на Факултетот 
за администрација и менаџмент на информациски системи во Битола, каде раководел со 
третиот циклус - докторски студии од 2011 до неговото затварање во 2014 година. Исто 
така, бил член во определени комисии на универзитетско и факултетско ниво (Совет на 
трет циклус студии; Комисија за соработка со стопанството; Комисија за дисциплински 
мерки; Комисија за спроведување на интервјуа за работа; Комисии за спроведување на 
уписи, Комисија за издавачка дејност, итн.), а од 2012 година, во негов втор мандат, е член 
на Сенатот на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски“ во Битола, кој му престанал со 
престанокот на постоењето на Факултетот за администрација и менаџмент на 
информациски системи во 2014 година. 

Врз основа на приложената документација се забележува дека во овај период, 
кандидатот бил ангажиран и како член во рецензентски комисии за избор во наставно- 
научни звања: 

- Претседател на рецензентска комисија за избор во сите наставно научни звања од 
научната област (50602) Менаџмент системи, (50623) Претприемништво и (21105) 
Организација на технолошки процеси, ФИКТ, 2014 

- Претседател на рецензентска комисија за избор на наставник во насловно звање во 
научната област (50613) Деловно комуницирање, Бизнис академија Смилевски – 
БАС Скопје, 2014 

- Претседател на рецензентска комисија за избор во сите наставно научни звања од 
научната област (50902) Јавни служби, (50600) Наука за организација, ФАМИС, 
2013; 

- Член на рецензентска комисија за избор во сите наставно научни звања од научната 
област (50300) Економска теорија, (50305) Економски развој и (50322) 
Економетрија, ФАМИС, 2013 година 

- Член на рецензентска комисија за избор во сите наставно научни звања од научната 
област (50600) Наука за организација, Ветеринарен факултет, Битола, 2012 година 

- Член на рецензентска комисија за избор во наставно звање насловен професор д-р 
Лазар Ѓуров, БАС, Скопје, 2013 

 

Кандидатот се појавува и како рецензент на книгата „Организациска култура на 
промени во јавниот сектор во Република Македонија – здравствени и образовни 
институции“ од Н. Станојовска., Битола (2014), а е член и на Уредувачки совет на 
списанието ,,Воспитни крстопати,, Скопје, од 2005 година.  



26 
 

Во рамките на својот професионален ангажман учествувал на повеќе организирани 
трибини во областа во која делува, од кои ја истакнува трибината организирана од 
ФАМИС на тема ,,Мојата кариера моја иднина,, 2013 год.  

Член е на Македонската асоцијација на трансакциона анализа, Македонската 
асоцијација за менаџмент и Друштвото на психолози на Битола, со што ја потврдува 
својата примарна ориентација во областа во која објавил повеќе од стотина популарни 
написи, стручни статии, синопсиси за радио емисии и сл., а кои му овозможиле од 
спецеифичен начин да им приоѓа, да ги разбира и анализира проблемите од научните 
области во кои се избира.  

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 

Комисијата направи темелна анализа на доставената пријава и приложените 
материјали на кандидатот Драган Груески во врска со Конкурсот распишан од Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии при Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ во Битола за избор на еден наставник во сите наставно - научни звања во 
научните области Наука за организација (50600), Деловна комуникација (50613) и 
Управување со човечки ресурси (50622). Земајќи ги предвид пропишаните услови и 
критериуми предвидени со Законот за високо образование и Правилникот за 
критериумите и постапката за избор во наставно - научни, наставни, научни, наставно -
стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Комисијата во однос на неговата наставно - образовна, научно - истражувачка и стручно - 
апликативна дејност, го констатира следново: 

Кандидатот Драган Груески е доктор на менаџмент, кој има скоро едно децениско 
наставно искуство во институцијата која го распишува Конкурсот и во која во 
континуитет напредувал во наставните звања, почнувајќи од доцент. Во текот на неговиот 
наставен ангажман бил вклучен во реализирање на наставата на сите три циклуси на 
студии и добил соодветни акредитации за менторска работа на втор и трет циклус студии. 
Определен доказ за неговата подготвеност за остварување на наставно – образовна дејност 
се и податоците од спроведената самоевалуација на која добил позитивни оценки во однос 
на сите поставени критериуми кои се вреднуваат. 

Во однос на научно - истражувачката дејност, врз основа на приложената 
документација, Комисијата констатира дека кандидатот менторирал магистерски трудови 
и докторски дисертации, бил носител и главен истражувач во научно - истражувачки 
проект од потесното подрачје на неговиот интерес (организациски промени и развој), а 
соодветно на нивото и развојот објавувал, настапувал и презентирал авторски стручни и 
научни трудови на собири, симпозиуми и конференции од областите во кои се избира. За 
периодот за кои се проценува неговата работа по последниот избор во 2012 година, 
кандидатот Драган Груески, како прв автор има објавено повеќе од 6 оригинални научни 
трудови во меѓународни научни списанија и во меѓународни научни публикации, кои 
имаат меѓународен уредувачки одбор (р.бр. I.2; I.3; I.4; I.5; I.6; II.1;II.2;II.3;II.4;II5;II.6), а 
едно од нив е поместено и на страницата Web of Science/Thomson Reuters. Неговата научна 
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работа се однесува на теми од областа на организациското функционирање, промени и 
развој, со посебен интерес за т.к.н. меки делови на организацијата во нивната актуелна 
појавност и манифестација низ бихејвиористичките компоненти и комуницирањето.  

Во рамки на пропишаните стручно - апликативни активности, кандидатот пројавил 
активно учество во различни органи и тела на универзитетско и факултетско ниво, 
рецензирал при избор во наставно научни звања и стручни книги, членувал во Уредувачки 
совети и во неколку професионални здруженија и се ангажирал во организација и работа 
на јавни собири и трибини во областа за кои се избира.  

Врз основа на констатираното, Рецензентската комисија има чест и задоволство да 
му предложи на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, да го 
избере кандидатот Драган Груески во звањето редовен професор за научните области 
Наука за организација (50600), Деловно комуникацирање (50613) и Управување со 
човечки ресурси (50622). 

 

 

 

      РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА: 

 
1. проф. д-р Константин  Петковски, редовен професор, с.р. 

 
 

2. проф. д-р Добри  Петровски, редовен професор, с.р. 
 
 

3. проф. д-р Методија Стојановски, редовен професор, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАУЧНИТЕ ОБЛАСТИ ОСНОВИ НА НАУКАТА 
НА ПОЛИЦИЈАТА И ДРУГО-МЕЃУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ 

ОДНОСИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ, ПРИ 
УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”-БИТОЛА 

 

Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје, единица во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, на 16. август 2016 година донесе 
Одлука бр. 02-800/1 за распишување на Конкурс за избор на еден наставник во сите 
наставно-научни звања на научната област Основи на науката на полицијата (51609) и 
научната област Друго-меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610) објавен на 
17. август 2016 година, во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“. 

Врз основа на Конкурсот, Наставно-научниот Совет на Факултетот за безбедност 
во Скопје на седницата одржана на 2. септември 2016 година, донесе Одлука број 08-
5/118, за формирање на Рецензиона комисија за избор на наставник во сите наставно-
научни звања во состав: проф. д-р Трпе Стојановски, проф. д-р Снежана Никодиновска-
Стефановска, вонреден проф. д-р Стојанка Мирчева. 

Рецензионата комисија во наведениот состав со внимание ја разгледа и вреднува 
доставената документација и на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност - 
Скопје, му го поднесува следниов: 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Рецензионата комисија констатира дека на објавениот Конкурс за избор на еден наставник 
во сите наставно-научни звања на научната област Основи на науката на полицијата 
(51609) и научната област Друго – меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610), 
на Факултетот за безбедност - Скопје, единица во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ - Битола, во предвидениот рок се пријавил еден кандидат - доц. д-р Никола 
Дујовски (пријава, докази и останата документација доставени лично во Архивата на 
Факултетот за безбедност - Скопје на 23. август 2016 година). 

Кон пријавата, кандидатот д-р Дујовски доставил докази за исполнетост на 
општите и посебните услови согласно објавениот Конкурс, како и останата потребна 
документација. 

Рецензионата комисија констатира дека доставената пријава, доказите и останатата 
документација се навремени и комплетни, дека ги исполнуваат сите општи и посебни 
услови предвидени со Законот за работните односи, Законот за високото образование, 
актите на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и актите на Факултетот за 
безбедност - Скопје, поради што прифати да ги разгледа, да ги вреднува и да достави 
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Реферат за избор на еден наставник до Наставно-научниот совет на Факултетот за 
безбедност - Скопје. 

I 

БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Кандидатот д-р Никола Дујовски е роден на 20. декември 1977 година во Скопје, 
Република Македонија. Основно образование завршил во Берово, а Средно полициско 
училиште во Скопје во 1996 година.  Во 2003 година дипломира на Правниот факултет 
„Јустинијан Први“ – Скопје при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ на насоката за 
политички науки, со просечна оцена 8.25 со што се стекнал со право на стручен назив 
дипломиран политиколог. На последипломските студии по Европски интеграции на 
Филозофскиот факултет при Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ се запишал во 2005 
година. Предвидените испити ги положил со просечна оцена 10 (десет), а на 26. март 2009 
година успешно го одбранил магистерскиот труд со наслов „Општествените аспекти на 
организираните миграции кон ЕУ, во услови на визниот режим“, со што се стекнал со 
научен степен магистер по европски интеграции. На 8. ноември 2011 година на Правниот 
факултет „Јустинијан Први“- Универзитет „Свети Кирил и Методиј“ во Скопје успешно ја 
одбранил докторската дисертација на тема „Процесот на преговарање за прием во 
членство во Европската унија, во областите правда и внатрешни работи и заедничка 
надворешна и безбедносна политика“, со што се стекнал со академска титула доктор на 
правни науки (приложена Универзитетска диплома за здобивање со научен степен доктор 
на правни науки). 

Кандидатот д-р Дујовски одлично го владее англискиот јазик (приложено Уверение 
за напредно познавање на англиски јазик на ниво C-1+ според Common European 
Framework of Reference for Languages). Кандидатот солидно го владее и Германскиот јазик 
за што приложил Уверение за завршен осми степен по германски јазик. Доц. д-р Никола 
Дујовски активно ги користи компјутерските програми Windows, Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook Express и Lotus Notes. 

Работната кариера ја започнува во 1996 година по завршувањето на Средното 
полициско училиште во Скопје, кога е распореден на работа во Секторот за внатрешни 
работи Скопје, во Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Во периодот 
до март 2004 година, работи на повеќе работни и раководни места во ПС за БПС Скопје. 
Од март 2004 година до декември 2006 година работи како наставник – инструктор во 
Секторот за континуирано образование во Полициската Академија во Скопје. Од 
декември 2006 година до јуни 2007 година, работи како Виш советник за Европска унија 
во Секторот за Европска унија при Министерството за внатрешни работи. Од јуни 2007 
година до август 2008 година работи како Шеф на кабинет на Директорот на Полициската 
академија и В.Д. Заменик директор во секторот за континуирано образование. Од 15. 
октомври 2007 година е вработен на Факултетот за безбедност Скопје (правен следбеник 
на Полициската академија – Скопје) каде е избран за наставник во наставно-научно звање 
доцент на научната област Право на Европска унија (50811) и Основи на науката за 
полицијата (51609). 
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Од 18. јуни 2013 година ја извршува функцијата Продекан за настава на 
Факултетот за безбедност – Скопје.  

II 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Во однос на наставно-образовната дејност на кандидатот д-р Дујовски, како особено 
значајни датуми за неговиот постапен и континуиран напредок во кариерата на 
Факултетот за безбедност - Скопје (односно Полициската академија - Скопје), 
започнувајќи од наставник – инструктор во Полициската академија, помлад асистент па се 
до доцент, издвојуваме: 

• Наставник-инструктор – 20. март 2004 година. По завршувањето на соодветниот  
курс се здобива со Сертификат за полициски инструктор, издаден од Полициската 
академија и ОБСЕ. Во Полициската академија првенствено работи на обука на 
припадниците на Секторот за гранични работи и миграции при МВР, како и на обука на 
останати припадници на МВР и други јавни институции. 

Во продолжение ги посочуваме датумите кога од страна на Наставно-научниот 
совет на Факултетот за безбедност, бил избиран за: 

• Помлад асистент – 15. октомври 2007 година; 
• Асистент – 20. јуни 2010 година; 
• Наставник во наставно-научно звање доцент на научната област Право на Европска 

унија (50811) и Основи на науката за полицијата (51609) – 3. мај 2012 година. 

Како дел од соработничкиот кадар во периодот 2007 – 2012 година, бил помлад 
асистент/асистент на насоката Криминалистика по предметните програми: 

1. Безбедност во сообраќајот; 
2. Сообраќајна криминалистика; 
3. Безбедносни стратегии и менаџмент; 
4. Вовед во криминалистика; 
5. Еколошка криминалистика; 

На заедничката студиска програма „Безбедност и финансиска контрола“ со Факултетот за 
туризам и угостителство – Охрид на предметите:  

1. Вовед во криминалистика и криминалистичка тактика; 
2. Еколошка криминалистика.  

По изборот во наставно-научното звање доцент, наставно-образовната дејност на 
прв циклус студии на студиската програма Криминалист, ја изведува по предметите: 

1. Полициска етика и деонтологија; 
2. Полициски менаџмент; 
3. Интегрирано гранично управување; и 
4. Правда и внатрешни работи на Европската унија. 

На студиската програма Безбедност: 
1. Полициски менаџмент; 
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На студиската програма Криминологија и криминална политика: 
1. Основи на етика. 

Во изминатите години, доц. д-р Никола Дујовски спроведувајќи ги своите активности во 
наставно-образовната дејност бил ментор за изработка на дипломски трудови на девет 
студенти, а член на комисија на пет студенти. 

На втор циклус студии, доц. д-р Никола Дујовски изведува настава по следните 
предмети: 

- На насоката Криминалистика 
1. Право на ЕУ – Правда и внатрешни работи; 
2. Сообраќајна делинквенција; 
3. Трговија со луѓе и илегална миграција; 
4. Менаџмент на човечки ресурси; 

- На насоката Меѓународна безбедност: 
1. Совет на Европа и Европска безбедност; 

- На насоката Безбедност и финансиска контрола 
1. Безбедносни стандарди и практики при транспорт на стоки; 
2. Меѓународна соработка во борбата против финансискиот криминалитет 

- На насоката Форензички науки 
1. Форензичко истражување на сообраќајни деликти. 

На втор циклус студии д-р Никола Дујовски бил ментор за изработка на два 
магистерски трудови, а член на комисија за изработка на три магистерски трудови. 

Кандидатот д-р Никола Дујовски бил член на комисија за оцена и одбрана на три 
докторски дисертации. 

Со горенаведените активности, д-р Дујовски придонел кон научниот развој на 
кандидатите.  

  Исто така, бил рецензент на повеќе трудови (Меѓународно научно списание на 
УКЛО „Хоризонти“, Меѓународна научна публикација „Годишник на Факултетот за 
безбедност - Скопје“, Меѓународна научна конференција на Факултетот за безбедност – 
Скопје, Меѓународна научна конференција на Институтот за безбеднсот, одбрана и мир 
при Филозофскиот факултет во Скопје итн). Стекнатото педагошко искуство како 
наставник во Секторот за континуирано образование во Полициската академија и како 
асистент и доцент на Факултетот за безбедност успешно го надградува низ секојдневните 
активности со студентите и вработените на Факултетот за безбедност.  

Наставно-образовната дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со 
постојано унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните 
искуства на студентите. Се залага за осовременување на наставата и унапредување на 
научната соработка, со студентите и со високостручниот кадар на Факултетот, како и за 
зајакнување на соработката со институциите од регионот и од Европа, кои се занимаваат 
со обуки за потребите на полицијата и другите безбедносни институции. 
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III 

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Покрај магистерскиот труд „Општествените аспекти на организирани миграции кон ЕУ, 
во услови на визниот режим“ и докторската дисертација „Процесот на преговори за 
членство во ЕУ, во областите Правда и внатрешни работи и Заедничка надворешна и 
безбедносна политика“, кандидатот д-р Дујовски како автор или ко-автор има објавено 
повеќе научни и стручни трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации и научни списанија со фактор на влијание, како и други публикации кои се од 
значење за развојот на науката и струката, а со кои може да се потврди неговото владеење 
на проблематиката. 

Во продолжение се наведени објавените трудови во периодот на избор во звањето 
доцент, кои се објавени заклучно со 16. август 2016 година. 

 

А. Трудови објавени во меѓународни научни списанија, меѓународни научни 
публикации, научни списанија со фактор на влијание и други публикации 

 

Индексирани трудови и трудови со фактор на влијание 

 
1. Dujovski Nikola, Dzukleski Goce, Mojsoska Snezana. Police Officers and the Rights of 

Victims of Criminal Acts. 2014. LUMEN International Scientific Conference 
2014,Transdiciplinarity and Communicative Action, 21st – 22nd November 2014, 
Targoviste, Romania, Iaşi Logos Universality Mentality Education Novelty ,Section: 
LAW An III,  Nr. 1, 2014 Year III, Issue 1, 2014, ISSN 2284 – 5747 ISSN – L = 2284 – 
5747 Frequency: 1 issue per year (February), Covered in: CEEOL, Index Copernicus, 
Ideea RePEc Socionet Econ Papers, DOI: http://dx.doi.org/10.18662/lumenlaw.2014.0301. 

Во овој изворен научен труд авторите ја дефинираат заштита на правата на жртвите 
од кривични дела од страна на полициските службеници во Министерството за 
внатрешни работи на Република Македонија. Притоа, се користат резултатите од 
истражувањето спроведено со вработените на оперативните служби на 
Министерството за внатрешни работи. Овој труд ги обработува и искуствата 
стекнати во текот на истражувањето спроведено во рамките на Министерството за 
внатрешни работи, кои се поврзани со ставовите на полициските службеници и 
нивните знаења. Во трудот може да се забележи тенденцијата на авторите да ја 
поттикнуваат заштитата на жртвите на криминалот. Потребни се дополнителни 
истражувања за развој и унапредување на основните човекови права и слободи во 
претходната постапка. Во оваа смисла, авторите укажуваат дека полициските 
службеници се способни да ги идентификуваат жртвите на кривични дела и да ја 
спроведат законската процедура за нивна заштита. Сепак, полициските службеници 
укажуваат дека им недостсуваат дополнителни обуки и знаења за посоодветен 

http://dx.doi.org/10.18662/lumenlaw.2014.0301


36 
 

третман на жртвите. Во општењето со полициските службеници, пак, жртвите 
понекогаш се чувствуваат сигурни, но има ситуации во кои полициските 
службеници процениле дека дел од жртвите и по завршување на настанот и откако 
се наоѓаат во полициската станица, не се чувствуваат безбедни. 

2. Dujovski Nikola, Mojsoska Snežana and Jolakoski Stevčo, 2015. Comparative Analysis 
of Traffic Calming Measures between Developed Countries and the Republic of 
Macedonia, University “Ss. Cyril and Methodius” Faculty of Philosophy – Skopje, 
Institute for security, defence and peace studies, International conference Contemporary 
security paradigms and challenges: theory and practice, Ohrid, Macedonia, 18-19 
September 2015, ISSN 1857-7172 eISSN 1857-8055, Година 6, Број 2, 2015/Vol. 6, No. 
2, 2015, EBSCO Publishing. 

Во овој изворен научен труд, преку компаративна анализа авторите укажуваат на 
тоа, дека секоја земја има различен пристап кон проценката за кост-бенефит од 
средствата за смирување во сообраќајот како и пристап во начинот на нивно 
поставување во урбаните средини. Кај повеќето развиени земји како што се 
Соединетите Америкнаски држави и Велика Британија пресметките се базираат врз 
основа на направен проект во кој се вклучуваат различни варијабли. Додека во 
Република Македонија речиси и да не постои проект врз основа на кој се 
поставуваат истите, а се докажува преку анкетна анализа на 54 општини и нивните 
буџети, од кои се издвојуваат финансиски средства. Преку добиените резултати од 
истражувањето за поставување на средствата за смирување на сообраќајот во 
развиените земји и Република Македонија, авторите предлагаат мерки преку 
искуствата,  како да се подобри или зголеми безбедноста во сообраќајот, а 
користејќи ги средствата за смирување во сообраќајот. 

3. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2015. Recognizing of forensic accounting and 
forensic audit in the southeastern European countries, Journal of Eastern European 
Criminal Law 2/2015, indexed in databases SSRN, EBSCO, HeinOnline 

Трудот ги елаборира последните случувања во областа на финансискиот криминал 
преку случаите на Enron, WorldCom, Parmalat и Xerox, отвора нови прашања 
поврзани со довербата во финансискиот сектор, особено довербата во 
финансиските извештаи и финансиските резултати на компаниите. Финансиските 
злоупотреби во малите и средни претпријатија, како што покажуваат 
истражувањата, се од различен тип, а најчесто се манифестираат преку 
фалсификувани плаќања, фалсификувани фактури, злоупотреба на платежни 
картички и средства итн. Статистичките податоци покажуваат дека поголемите 
светски компании годишно губат по приближно 5% од приходите како резултат на 
финансиски измами. Земјите од Југоисточна Европа се карактеристични поради 
недоволно силните инситуции за контрола на финансискиот пазар и се особено 
подложни на незаконски активности, комерцијални злоупотреби, корупција, 
фалсификувани финансиски извештаи итн. Од особено значење се форензичките 
сметководители и форензичките ревизори кои имаат особено значајна улога во 
откривањето и превенцијата на овој вид на криминалитет. Сепак, тие имаат 
недоволно знаење да можат самостојно да спроведуваат кривично правни постапки 
и да го следат почитувањето на законските норми во делот на финансиските 
измами. Во целата област е забележлив недостаток на норми и регулативи, кои 
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треба да бидат особен приоритет за органите и телата за регулација на 
финансиските текови во општеството. Форензичките ревизори треба да поседуваат 
специфични знаења и вештини за контрола на овој вид на криминалитет, а особено: 
- експертиза за сметководство и ревизија; 
- да запазуваат дури и најмали детаљи во финансиските извештаи; 
- да бидат способни да анализираат податоци; 
- да размислуваат креативно; 
- да го познааат бизнисот; 
- да поседуваат компјутерски вештини; 
- да имаат одлични комуникациски вештини; 

Во заклучоците на трудот, авторите сугерираат дека финансискиот криминал во 
финансиските институции речиси и да не е можен без корупцијата во тој сектор, 
која во последно време зазема сериозни размери. Како еден од клучните проблеми, 
авторите го препознаваат и фактот дека во некои од земјите на Југоисточна Европа 
професијата на форензички сметководител и ревизор воопшто не е препознаена, а 
во други земји е на самиот почеток на развој.  

4. Dujovski Nikola, Mojsoska Snezana, Ristov Ivan. 2015. Ethics in police studies, 
International Conference LUMEN MEPDEV 2015, Targoviste, Romania, Revista 
Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala. 2016, 8 (1): 91-106,  

DOI http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.06, Covered in: EBSCO, ERIH PLUS, 
CEEOL, Ulrich Pro, Quest, Cabell, Index Copernicus, Ideas, RePeC, EconPapers, 
Socionet, Journalseek and Scipio. 

Во овој изворен научен труд авторите ја анализираат етиката и нејзината 
застапеност во полициските науки. Изучувањето на етиката и етичките прашања 
претставува врвен приоритет на секоја високообразовна установа, особено на 
институциите кои се занимаваат со едукација на полицијата и другите безбедносни 
агенции. Во истражувањето спроведено за потребите на овој труд, студентите ги 
изнесуваат своите ставови за застапеноста на етиката во полициската едукација, но 
и за етиката во полициската професија. Авторите на трудот подготвиле прашалник 
со 13. прашања поделени во три групи: лични ставови и мислења за етиката и 
корупцијата; етиката како наставен предмет; и полициска етика. Од спроведеното 
истражување може да се утврди дека студентите имаат солидни познавања за 
етиката и етичките прашања и дека имаат изградено сопствен став за прашањето на 
етиката во полициската организација. Голем дел од студентите се подготвени да 
реагираат на неетичко и незаконско постапување на своите колеги и се подготвени 
да го пријават таквото однесување кај надлежните. Сепак, помал дел од испитаците 
се на мислење дека неетичкото однесување би можело да им донесе одредени 
предности и во студирањето како и во подоцнежниот развој на кариерата. Две 
третини од студентите се согласни дека етиката не е доволно застапена во 
наставната програма на Факултетот за безбедност. Испитаниците се на мислење 
дека 80% од полициските службеници се однесуваат етички и своите работни 
задачи ги извршуваат според правилата на службата, но дека и на самите 
полициски службеници им недостига обука и доедукација за специфичните 
прашања на етиката. Во заклучоците на трудот, авторите потенцираат дека етиката 

http://dx.doi.org/10.18662/rrem/2016.0801.06
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има есенцијално значење, како за студентите така и за полициските службеници 
воопшто. Трудот остава простор и за други истражувања кои може да водат кон 
развој на полицискита етика и на полициските науки воопшто.  

5. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola, Nikolovska Dance. 2016.  Savings and ethics calm 
of the Population in the Republic of Macedonia, World LUMEN Congress 2016 Logos 
Universality Mentality Education Novelty, 12th – 17th April 2016 | Iasi & Suceava, 
Romania, The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, e-ISSN: 
2357-1330, indexed in Thomson Reuters – Web of science.  

Во овој изворен научен труд, авторите ја обработуваат проблематиката на етиката и 
штедењето меѓу популацијата во Република Македонија. Финансискиот систем 
како потсистем на глобалниот економски систем има исклучителна улога во 
ефикасноста и функционирањето на глобалната економија. Некои од најзначајните 
сегменти на финансискиот сектор во Република Македонија се на ниско ниво на 
меѓусекторска интеграција и ограничени меѓусебни односи меѓу различните 
финансиски институции. Целта на овој труд е да го докаже влијанието кое 
финансиските институции во имаат врз макроекономијата во Република 
Македонија, преку штедењето на населението и корелирано со познавањето на 
етиката во штедењето. За потребите на овој труд било спроведено истражување на 
примерок од 1250 испитаници, а собраните податоци се анализирани со основните 
статистички параметри со седум варијабли. Авторите дошле до заклучок дека сите 
финансиски институции имаат шест заеднички етички стандарди, и тоа: 
транспарентност; култура на отворена комуникација; општествена одговорност и 
толеранција; услужно ориентирани; високи професионални стандарди; и висок 
ниво на личен интегритет и посветеност. Преку статистичката елаборација, 
авторите укажуваат дека во Република Македонија 45,6% од населението штеди, а 
54,4% не штеди. Од испитаниците кои штедат, пак, 57,9%% заштедуваат помеѓу 
10% и 25% од вкупниот приход, 35,1% штедат помалку од 10% од приходот, а 7% 
заштедуваат повеќе од 25% од приходот. 

Во заклучоците на трудот авторите го препознаваат развојот на 
финансискиот пазар и институции како особено значајно за растот и развојот на 
економијата и на општеството во целина. Зголемувањето на нивото на штедните 
влогови ќе ја поттикне економијата, ќе овозможи побрз техничко-технолошки 
развој, ќе ја намали стапката на невработеност и позитивно ќе влијае на 
економскиот систем во државата. Од друга страна, задржувањето на ниското ниво 
на штедење ќе го забави економскиот раст и ќе ја одржува економската активност 
на населението на ниско ниво. Банките во Република Македонија се типичен 
пример за такво однесување. 

Останати трудови 

 
1. Dujovski, Nikola. 2012. Integrated border management as a contemporary model of 
border guard. Belgrade, Archibal Reiss days 2012. 
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Во овој прегледен научен труд, авторот се осврнува на најзначајните прашања на 
интегрираното гранично управување како современ модел на управување со границите. 
Воведувањето на нови современи методи за следење и контрола на движењето, 
престојот и преминувањето на државните граници е особено знчајно за овозможување 
на побрз проток на стоки, услуги, луѓе и капитал (познати и како четири слободи), што 
е особено знчајно и од аспект на европските интеграции за земјите од регионот. 
Користењето на софистицирани компјутерски технологии за обезбедување на 
државните граници, како и контрола на сообраќајот на граничните премини, 
овозможува лесно да бидат одделени чесните и добронамерни патници, од оние кои 
имаат поинакви цели, на пример: незаконско преминување на државната граница, 
превоз на стоки кои подлежат на одредени царински процедури, или се забранети за 
пренос преку границата, криумчарење мигранти, недозволена трговија и шверц итн. 
Трудот изобилува со податоци од светските искуства импламентирани во 
западноевропските држави, особено се нагласуваат придобивките од Шенгенскиот 
договор, кој е столбот на слободно движење во земјите членки на ЕУ. Од друга страна, 
во трудот се потенцира потребата од зајакнување на контролата на надворешните 
граници на унијата, за што Република Македонија треба да вложи повеќе напори, но и 
да ги користи придобивките од поедноставените царински процедури за извоз или увоз 
на стоки од земји членки на ЕУ.  
2. Dujovski, Nikola and Mojanoski, Cane. 2013. Police management – art or science. 
Skopje, Faculty of Security – Skopje: International Scietific Conference, Ohrid, 2013. 

Во овој прегледен научен труд авторите ги обработуваат прашањата на раководењето 
во полицијата преку четирите основни функции на менаџментот планирање, 
организирање, раководење и контролирање. Правејќи анализа на повеќе сегменти на 
полицискиот менаџмент, во трудот се дискутира основното прашање во реалното 
раководење во полицијата, односно дали истото претставува вештита или наука. 
Авторите потврдуваат дека раководењето во полицијата ги содржи и двата елементи 
кои се предмет на анализа, особено дека раководењето претставува умешност на 
раководителот, кој треба да поседува сериозни знаења за целокупниот процес на 
раководење и за раководењето како теориски концепт.   
3. Dujovski, Nikola and Rejec, Jure. 2013. Variations of strategic approaches in the 
management of Slow-burn and acute crisis (An example of wildfires in the Republic of 
Macedonia). Skopje, Faculty of Security – Skopje: International Scietific Conference Ohrid, 
2013. 

Користејќи значајни податоци од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за 
заштита и спасување, Министерството за внатрешни работи и други безбедносни 
институции, авторите прават анализа на шумските пожари кои речиси секое лето во 
континуитет предизвикуваат сериозни проблеми во Република Македонија. Во трудот 
може да се воочи констатацијата дека и покрај стекнатото искуство од секоја претходна 
година, во Република Македонија се уште не постои систем за заштита од пожари и 
други елементарни непогоди на отворено. Имајќи ја предвид материјалната штета која 
секоја година настанува како последица од пожарите, треба веднаш да се пристапи кон 
изработка на национална стратегија или друг соодветен документ, кој ќе ги насочи 
службите на поголема координација и меѓусебна соработка во одговорот на таквите 
кризни состојби. Авторите даваат повеќе корисни предлози како тој систем да биде 
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развиен на ниво потребно за соодветен одговор, особено на првата реакција, 
справување со кризата, согледување на последиците и враќање на работите во 
првобитната состојба.  
4. Vrateovska Nikolovska Dance, Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2014.  Elements 
needed for economy based on knowledge contributing for growth and development of the 
small and medium companies, International scientific conference: SMEs development and 
innovation: building competitive future of South-eastern Europe, Faculty of Economics - 
Prilep, University "St. Kliment Ohridski" – Bitola, Macedonia with financial support of CEI, 
03-04, October, 2014, Prilep, Republic of Macedonia. 

Во овој прегледен научен труд се поаѓа од основите на економијата, која може да биде 
високо конкурентна и да преживее на светскиот пазар, единствено доколку 
континуирано вложува во знаењата на граѓаните, во образованието и во научно-
истражувачката дејност. Во трудот, преку методите на индукција и дедукција, методите 
на анализа и синтеза, како и преку историска и компаративна анализа, се доаѓа до 
генерализирани ставови, заклучоци и препораки за предметната тема на истражување,  
но и за применливоста на ваквите согледувања на ниво на случај во Република 
Македонија. Во овој контекст, овој труд има за цел низ призма на cost-benefit анализата, 
да ја детерминира економската оправданост од инвестирање во човечки капитал, да ги 
утврди каналите на влијанието на образованието и научно истражувачката развојна 
дејност врз создавањето на човечкиот капитал, а со тоа и врз економскиот раст и развој, 
да ги утврди основните потребни елементи за економија базирана на знаење, како и да 
ја детерминира интеракциската спрега помеѓу образованието, иновациите и малите и 
средни претпријатија.  
5. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2014. Economic Contribution in Criminology – 
Economics of Crime.  International Scientific Conference, Faculty of Security – Skopje, 
International Scientific Conference, Ohrid, 2014. 

Во овој труд авторите нудат економска анализа на криминалот и укажуваат на врската 
меѓу економијата и криминологијаta. Многу истражувачи почнувајќи од Енгелс, 
Bonger, Pausukanis, Kirchheimer, Вилијам Чемблис, Richard Quinney и други прават 
корелација помеѓу економијата и криминологија. Криминалот е тесно поврзан со 
сиромаштијата, социјалната положба во општеството, како и многу други економски 
проблеми, од кои произлегуваат материјални и нематеријални трошоци. Во овој труд 
авторите го претставуваат влијанието на криминалот на економијата, го анализираат 
движењето на стапката на криминал во бруто-домашниот производ во Република 
Македонија. Покрај тоа, истите ги објаснуваат начините за користење и корисноста на 
економска анализа на криминалот, кои нудат решение за креаторите на политиките, за 
тоа како да се подобри состојбата во општеството.  
6. Dujovski Nikola, Mojsoska Snezhana. 2014. Process of recruitment in the police, Faculty 
of Security – Skopje, Macedonia and the Balkans, a hundred years after the World War I - 
Security and Euro-Atlantic integrations, 3-5 June 2014, Ohrid, Republic of Macedonia.  

Како прегледен научен труд, трудот го обработува управувањето со човечките ресурси 
во полицијата. Процесот на вработување во полицијата е со исклучително значење за 
секојдневното работење на полицијата. Во овој труд се анализираат најдобрите 
практики за вработувањето во полицијата и се даваат нови пристапи и можности како 
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процесот да стане уште поуспешен и покорисен. Имајќи ги предвид најновите светски 
стандарди за управување со човечките ресурси, трудот нуди повеќе можности, односно 
филтри, како да се дојде до најдобрите кандидати за вработување во полицијата, 
односно како да се изберат најсоодветните полициски старешини за напредување во 
системот на кариера во МВР.  
7. Mojsoska Snezhana, Nikolovska Vrateovska Dance, Dujovski Nikola. 2014. The role of 
the insurance funds in the economy with special reference to the Republic of Macedonia, 
HORIZONS, International scientific journal, Series A, Social Sciences and Humanities, Year 
X Volume 14 September, 2014 Bitola.  

Овој прегледен научен труд го анализира осигурителниот сектор, кој зазема значајно 
место во глобалниот финансиски систем, затоа што овие компании се појавуваат како 
менаџери на пензиските фондови, инвестиционите фондови, носителиte на 
осигурителниот сектор. Компаративната анализа на осигурителниот сектор во целиот 
свет покажувa дека осигурителните компании се релативно мали сектори, со висок удел 
на странски капитал. Во овој труд се прикажани ограничувачките фактори за развојот 
на финансиските пазари и институции, како што се: процесот на транзиција, долга 
приватизација, немањето интегритет на македонскиот финансиски пазар со 
меѓународниот пазар и други. Понатаму, се нудат насоки за развој на домашниот 
финансиски пазар и следствено на осигурителниот сектор.  
8. Dujovski, Nikola. 2014. Negotiation process for EU accession in the Chapter on 
Environmental protection (Case of the Republic of Macedonia). Police Academy, Banja Luka, 
Republic of Srpska, Bosnia and Hercegovina, International Scietific Conference, Trebinje 
2014. 

Во овој труд авторот прави анализа на процесот за преговори за членство во ЕУ во 
областа на заштитата на животната средина. Покрај анализата на процесот на 
преговори, авторот особено ги анализира политиките за заштита на животна средина во 
ЕУ, како и условите односно критериумите кои државите аспиранти за членство треба 
да ги исполнат во процесот на преговори. Авторот се осврнува на дел од приликите во 
Република Македонија и ги потенцира силните и слабите страни на процесот на 
европските интеграции на државата во делот на жаштита на животната средина. Во 
Република Македонија се уште постои сериозен недостиг од соодветна регулација на 
прашања поврзани со животната средина, а авторот укажува на фактот дека државата 
токму во ова поглавје треба да побара најмногу „преодни периоди“ односно 
ослободување од примена на законодавството на унијата до пристапувањето во ЕУ. 
9. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2014. Ekonomska sigurnost i koristi Makedonije od 
clanstva u Evropskoj uniji. Police Academy, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and 
Hercegovina, International Scietific Conference, Trebinje 2014. 

Во овој прегледен научен труд авторите ја анализираат економската безбедност во 
Европската унија, како и користа која Република Македонија може да ја има од 
членството во унијата во делот на економска безбедност. Економските политиките кои 
ги применува ЕУ, особено во делот на безбедноста, заштитата на учесниците на пазарот 
на труд, како и безбедноста на целокупниот процес на работа, е добар пример за сите 
земји од регионот кои своите политики ги прилагодуваат со цел исполнување на 
стандардите и критериумите за членство во ЕУ. Република Македонија иако заостанува 
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на патот на имплементација на европските практики, сепак, споредено со земјите во 
регионот има остварено забележителни резултати и во одредени сегменти може да ги 
понуди своите искуства и познавања на другите држави. Европските интеграции во 
најмала рака бараат од државите да ја развиваат и продлабочуваат меѓусебната 
соработка имајќи ја предвид заедничката цел – членство во ЕУ. 
10. Dujovski Nikola. 2014. Comparative Analyses of Code of Police Ethics of the Countries 
of Western Balkans . International Scientific Conference, Archibald Reiss Days, Belgrade 
2014. 

Во овој прегледен научен труд авторот прави анализа на кодексите на полициска етика 
на Република Македонија, Република Србија, Република Хрватска, Босна и 
Херцеговина и Црна Гора. Од направената анализа може да се заклучи дека на 
Балканот, постојат два различни правци на утврдени документи кои ја опфаќаат 
материјата на полициска етика. Република Македонија, Република Србија и Босна и 
Херцеговина имаат донесено кодекси на полициска етика кои претставуваат сеопфатни 
документи со повеќе глави односно поглавја и голем број членови кои регулираат 
значителни прашања од секојдневното полициско работење. Од друга страна, 
Република Хрватска и Црна Гора се определиле за кратки документи кои повеќе 
наликуваат на свечена изјава отколку на Кодекс на етика. Сепак, авторот ги афирмира и 
двата пристапи како соодветни за државата и укажува на потребата на доследна 
примена на етичките стандарди повеќе отколку на документот со кој соодветната 
материја е регулирана. 
11. Dujovski Nikola, Rejec Jure. 2014. To what extant can enhanced risk communication 
influence the reduction of violence in schools – Macedonian experience. International 
Scientific Conference, Tara 2014, Belgrade 2014 

Авторите на овој прегледен научен труд презентираат податоци од спроведено 
истражување во средните училишта во Република Македонија, преку кое се обидуваат 
да ја согледаат состојбата со „врсничкото“ насилство, но и да понудат можни решенија 
за превенција на насилството во средните училишта, особено во средините во кои учат 
ученици од различно етничко потекло. Тие ја потенцираат и значајната улога на 
полицијата во превенција на несакани случувања во средните училишта, чијашто 
поставеност и активности треба да водат кон постојана контрола и следење на 
ситуацијата. 
12. Mojsoska, Snezhana, Dujovski Nikola. 2015. Public procurement and fraud in the 
Republic of Macedonia, International scientific and professional conference, Police College 
research days in Zagreb, 23-24, April, 2015, Zbornik radova. Овој труд има научен 
карактер. Во истиот се анализира измамата во јавните набавки. Според статистичките 
податоци во Република Македонија, само 18% од сите измами се откриени преку 
ревизија на јавните набавки. Во овој труд авторите ги анализираат измамите, развојот и 
понатаму потребите за подобрување на процесот на јавни набавки во Македонија. Во 
согласност со споредбени податоци за јавните набавки во Република Македонија како 
земја во транзиција, авторите на овој труд даваат препораки за тоа како да се подобри 
системот на јавни набавки со цел да се намали стапката на криминал во истите. 
13. Dujovski Nikola, Mojsoska Snezhana. 2015. Management in Police with a Special review 
on management in complex security situations. International scientific conference, 
Researching Security: Approaches, Concepts and Policies, Ohrid, Macedonia, 2-3 June 2015. 
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Овој труд го опфаќа процесот на управување во полицијата, а посебен акцент се дава на 
управување во извршувањето на сложени безбедносни задачи. Предизвиците со кои се 
соочуваат полициските службеници во извршување на сложени безбедносни задачи се 
бројни и често неочекувани, па авторите укажуваат на важноста да се подготви 
соодветен акционен план, да се планираат материјално-технички средства и планирање 
на доволно полицајци за да го спроведат планот. Преку конкретни примери, авторите 
ги опфаќаат процедурите и минималните стандарди потребни во раководењето со 
полицијата за време на извршување на сложени безбедносни задачи. 
14. Dujovski, Nikola. 2014. The process of Selection in Police in the Republic of Macedonia. 
Thematic Conference Proceedings of International Significance, Archibald Reiss Days 2014, 
Belgrade 2014. 

Наведениот труд има за цел да го обработи процесот на селекција за потребите на 
полицијата во Република Македонија. Авторот ги анализира најзначајните документи 
кои ги користат службите во министерството за внатрешни работи за да ги изберат 
најдобрите кандидати за вработување во полицијата. Притоа, се прави анализа со 
светските стандарди и се даваат значајни препораки како процесот на селекција да биде 
поуспешен и да се овозможи само на најдобрите кандидати да посетуваат основна 
обука за полицаец и потоа да бидат промовирани во полициски службеници. Авторот 
критички се осврнува кон неколку дискриминирачки фактори во процесот на селекција, 
особено кон дискриминацијата по однос на возраста на кандидатите, половата 
припадност, но и на некои субјективни фактори кои сериозно влијаат на процесот на 
селекција, а не се директно поврзани со самиот процес. 
15. Mojsoska Snezana, Dujovski Nikola. 2015. Theoretical defining of forensic accounting 
and forensic audit as new disciplines in the modern world.  International conference Forensic 
Auditing, Detecting and Preventing Fraud in the Economy – Belgrade, December 10-11th, 
2015.  

Авторите на трудот се задржуваат на теоретското дефинирање на новите професии 
форензички сметководител и форензички ревизор, притоа користејќи ги најновите 
светски искуства, особено од земјите кои веќе го импламентираат ова искуство. Се 
прави анализа на земјите во регионот. Овие концепти авторите ги дефинираат 
користејќи ги историскиот и логичкиот метод, правејќи компаративна анализа на 
етаблираноста на овие професии во земјите на Југоисточна Европа. Авторите 
препорачуваат основање на специјализирана институција која ќе го води процесот на 
обука и едукација на форензичките сметководители и форензичките ревизори.  
16. Dujovski Nikola. 2015. Development of Deontology in the Function of Improvement of 
Police Profession. Научно-стручни скуп са међународним учешћем, „Супротстављање 
савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски стандарди и мере за 
унапређење“, 26-29. мај 2015. година, Тара, Република Србија. 

Во овој прегледен научен труд, се обработуваат прашањата на деонтологија и нејзиното 
значење за развој на полициската професија. Постојат бројни теории кои го одредуваат 
предметот на проучување на деонтологијата, но во суштина деонтологија повеќе ги 
проучува начинот на извршување на работите (добро или лошо, позитивно или 
негативно), отколку последиците од таквите активности. Деонтолозите во суштина 
препознаваат два вида на обврски, и тоа: општи задолженија и специфични 



44 
 

задолженија. Предмет на деонтологијата е да ги подучува луѓето како да раководат со 
нивните чувства и потреби на соодветен начин кој им овозможува да се посветат на 
задачите. Авторот укажува на неколку прашања зошто деонтологијата е важна за 
полицијата, на пример: да станат свесни и отворени за етичките прашања; да развиваат 
аналитички вештини кои ќе им помогнат критички да размислуваат за тоа што и како се 
случува во кривично правниот систем; подигање на личната одговорност; да ја 
почитуваат коерзивната функција на кривично правниот систем. Во заклучоците 
авторот особено препорачува да се продлабочи и зајакне соработката и меѓусебната 
доверба помеѓу полицијата и граѓаните, како исклучително значајна алка во 
целокупниот систем на деонтолошки принципи за полициско работење.  
17. Dujovski Nikola, Rejec Jure. 2016. Managinig Migration and Refugee Crisis in the EU. 
VII International Scientific Conference, „Eвропске интеграције: правда, слобода и 
безбедност“ 24-26. мај 2016. година, Тара, Република Србија. 

Во овој труд акцентот на научен интерес е ставен на мигрантската криза, па авторите 
даваат терминолошко одредување за тоа дали станува збор за бегалска или мигрантска 
криза. Особено место се посветува на договорот помеѓу ЕУ и Турција кој се покажа 
како можно времено решение на енормниот број мигранти кои притискаат на границите 
на ЕУ. Покрај тоа, се анализираат политиките на ЕУ кои се однесуваат на миграциите, 
особено на контролата на миграциските текови на надворешните граници. Кандидатот 
д-р Дујовски и неговиот коавтор предлагаат неколку значајни мерки кои може да ги 
користат и земјите членки на ЕУ, а особено би биле корисни за Република Македонија. 
18. Dujovski, Nikola. 2016. Some ethical dilemma in Police training. International Scientific 
Conference “Archibald Reiss Days 2016”. Academy of Criminalistics and Police Studies, 
Belgrade, 2016. 

Во овој прегледен научен труд авторот се задржува на неколку дилеми кои се присутни 
во обуката на полицијата, а се однесуваат на: дизајнот; подготовката, 
имплементацијата; и евалуацијата на полициската обука. Полициските службеници кои 
се доведени во ситуација да проценат брзо и правилно каква мерка да преземат или кое 
средство да применат, се соочуваат со неколку етички прашања, меѓу кои авторот ги 
издвојува: правилно да се препознае етичкиот проблем или дилема; да се 
идентификуваат повеќе можни одговори на дадената ситуација; да се направи 
рационален и етички избор на најповолната можност; да се преземе навремена акција 
заснована на направениот избор; и да се преземе одговрност за настанатите последици. 
Во заклучоците авторот ги охрабрува младите луѓе да се придружат на полициските 
единици, притоа да ги зачуваат честа, моралот, достоинството, но и да бидат свесни 
дека не постои ниту една друга професија или занимање во светот во кои може да се 
почувствуваат реалностите во животот на најдобар и на најлош можен начин. 

 

Покрај горенаведените трудови, кандидатот д-р Никола Дујовски е коавтор на еден 
универзитетски учебник и на една монографија, и тоа: 
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1. Малиш Саздовска, Марина и Дујовски, Никола, 2009. Безбедносен менаџмент. 
Скопје: Факултет за безбедност, учебник по предметот Безбедносни стратегии 
и менаџмент. Објавувањето на учебникот е одобрено со Одлука број 0201/36 од 19 
јуни 2009 година на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, 
донесена на 15 јуни 2009 година. Учебникот ,,Безбедносен менаџмент“ (коавторски 
труд) првенствено е наменет за студентите на Факултетот за безбедност на 
насоката Криминалист кои ги слушаат предметите Безбедносни стратегии и 
менаџмент и Безбедносен менаџмент, како и за останатите студенти и вработените 
во безбедносните институции. Во него е разработена теоријата на менаџментот и 
неговите основни функции, посебен осврт е направен на лидерството во 
безбедносните служби, начинот и постапката за донесување одлуки, селекцијата и 
регрутацијата на кадри за потребите на безбедносните служби, управувањето со 
човечките и останати ресурси, комуникацијата, водењето состаноци, работата во 
тимови и останати важни аспекти на безбедносниот менаџмент. Предмет на овој 
труд е менаџирањето во услови на кризи, анализирањето на делувањето на 
безбедносните служби, како и раководењето во кризни настани.  

2. Дујовски, Никола. 2009. Шенген и потоа. Кочани: УНИ-КОНЗУМ. 
Монографија што д-р Никола Дујовски ја објавил во 2009 година, како резултат на 
истражувањето поврзано со изработката на магистерскиот труд, како и со 
практичното искуство што го стекнал за време на процесот на преговори за 
либерализација на визниот режим за патување во земјите членки на Шенген зоната. 
Монографијата „Шенген и потоа“ е научен труд од областа на визниот режим во 
Република Македонија и во својот теоретски и методолошки пристап е показ на 
имагинативна научно-истражувачка практика, во која е прикажана анализа на 
значајното прашање на визниот режим. Трудот обработува прашања од областа 
правда и внатрешни работи на ЕУ, меѓу кои визите и визната политика на 
Република Македонија и на Унијата, Шенгенскиот договор, а го обработува и 
процесот на исполнување на обврските за либерализација на визниот режим. 
Покрај наведеното, трудот е значаен и поради обидот да се даде формулација на 
миграцискиот профил на Република Македонија и да послужи како добра основа за 
изработка на таков профил во наредните години. Од аспект на ЕУ, трудот дава 
јасни и прецизни показатели за имиграциската рамка на ЕУ, а изобилува со 
податоци за движењето на мигрантите на територијата на Унијата и за нивна 
соодветна алокација. 

 

Во прилог на пријавата кандидатот д-р Никола Дујовски достави список на следните 
научни и стручни трудови кои се обајвени пред изборот за доцент:  

 
1. Дујовски, Никола. 2009. Општествените аспекти на организираните миграции 

кон ЕУ, во услови на визниот режим – магистерски труд. Магистерскиот труд со 
горенаведениот наслов, е поделен на две глави, од кои првата е посветена на 
миграциите, а втората на визниот режим. Во првата глава се анализираат прашања 
поврзани со миграциската рамка на ЕУ и на Република Македонија, се 
презентираат и анализираат статистички податоци за Република Македонија кои се 
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поврзани со вработувањето, староста на населението, образованието и други 
показатели кои влијаат на миграциските текови во општеството. Покрај тоа, во 
трудот се презентирани корисни податоци за можностите за организирани 
миграции на државјани на Република Македонија кон некои од земјите членки на 
Унијата, а посебно кон Република Словенија, Грција, Сојузна Република 
Германија, Обединетото Кралство и Чешката Република. Вториот дел посветен на 
визниот режим ги анализира мерките и активностите што институциите во 
Република Македонија ги преземаа со цел за исполнување на обврските кои 
подоцна доведоа до укинување на визниот режим за Шенгенските држави. 

2. Дујовски, Никола. 2008. Шенгенски договор. Београд: Удружење правника Србије, 
Копаоничка школа природног права. Трудот „Шенгенски договор“ е објавен во 
Зборникот на трудови на Списанието „Правни живот“ од 21-та средба „Копаоничка 
школа природног права“, на Здружението на правници на Република Србија. Во 
трудот се обработува Шенгенскиот договор, како основа за слободниот проток на 
стоки, луѓе, услуги и капитал на територијата на земјите потписнички на 
договорот. Во него е разработена материјата поврзана со политиката за создавање 
простор на слобода, безбедност и правда на сите државјани на земјите членки на 
Унијата и на луѓето кои таму патуваат и престојуваат по разни основи. Трудот дава 
податоци за состојбите во спомената област и за земјите кои се членки на ЕУ, но не 
се потписнички на Шенгенскиот договор. Особено е значајно што во трудот на 
систематизиран начин се прикажани најзначајните придобивки од потпишувањето 
на Конвенцијата за имплементација на Шенгенскиот договор, во која се наоѓа 
суштината на активностите со кои се исполнуваат одредбите на договорот, како и 
предлозите за надминување на одредени потешкотии кои се јавуваат во 
имплементацијата на истиот, особено на надворешните граници на Унијата. 

3. Дујовски, Никола. 2008. Од олеснување до целосна либерализација на визниот 
режим. Скопје: Годишник на Полициската академија 2007/2008 година. Во овој 
труд се обработува значајниот процес на исполнување на критериумите и 
стандардите наметнати од ЕУ кои се однесуваат на безвизно патување на 
државјаните на Република Македонија во земјите потписнички на Шенгенскиот 
договор. Република Македонија помина низ долг, макотрпен и скап период од 
речиси две децении кога за патување во ЕУ беше потребна шенгенската виза. 
Трудот го следи тој процес и дава значајни информации, особено за користа од 
либерализацијата на визниот режим и ги лоцира подрачјата во кои Република 
Македонија во тој период требаше да вложи дополнителни напори со цел за побрзо 
укинување на визниот режим.  

4. Дујовски, Никола. 2010. Европските интеграции низ перспективата на 
безбедноста во сообраќајот. Скопје: Годишник на Факултетот за безбедност за 
2010 година. Во овој труд се обработуваат прашањата од областа на безбедноста во 
сообраќајот, преку состојбите и перспективите, односно обрските кои Република 
Македонија треба да ги исполни во оваа област, со цел за членство во ЕУ. Во 
трудот се презентирани споредбени податоци за основните фактори за безбедноста 
во патниот сообраќај: човек, возило, пат. Трудот дава приказ на директивите и 
регулативите на Европската комисија кои се поврзани со безбедноста во патниот 
сообраќај, а преку одредени законски решенија на земјите членки прави и 
споредбена анализа со правилата и прописите кои важат во Република Македонија.  
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5. Дујовски, Никола. 2010. Критериумите за членство во ЕУ и перспективата за 
земјите од Западен Балкан. Скопје: Факултет за безбедност, Зборник на трудови од 
Меѓународна научна конференција на тема: Безбедност, еколошка безбедност и 
предизвиците за Република Македонија. Трудот обработува актуелно прашање 
поврзано со критериумите за членство во Европската унија, а дава и одредени 
согледувања во врска со евроинтеграциските процеси на земјите од Западниот 
Балкан. Анализата на прашањата е насочена кон Критериумите за членство во ЕУ, 
определени на самитот во Копенхаген кои треба да бидат исполени од секоја земја 
аспирант за членство во Унијата и кои се основа за почеток на водење преговори со 
земјата кандидат. Покрај за Република Македонија, во трудот се презентирани 
податоци од земјите кандидати за членство Хрватска, Црна Гора и Турција, како и 
за Србија и Босна и Херцеговина.  

6. Мургоски, Борис и Дујовски, Никола. 2010. Црни точки во сообраќајот. Скопје: 
Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Во овој ко-авторски 
труд се обработени прашања поврзани со критичните места, познати како црни 
точки во сообраќајот. Авторите се осврнуваат на податоци за случени сообраќајни 
несреќи на таквите критични делници, со препораки за преземање мерки и 
активности кои ќе доведат до намалување на бројот на црни точки на патиштата во 
Република Македонија.  

7. Дујовски, Никола. 2011. Процесот на преговарање за прием во членство во ЕУ, во 
областите правда и внатрешни работи и заедничка надворешна и безбедносна 
политика - докторска дисертација одбранета на Правниот факултет „Јустинијан 
први“ во Скопје. Во докторската дисертација се обработуваат активностите на 
Република Македонија во однос на европските интеграции, како и начинот и 
постапката за водење преговори за членство. Посебен осврт во овој труд е даден на 
областа правда и внатрешни работи, која е обработена преку поглавјето 24 - 
правда, слобода, безбедност и останатите поглавја кои тангираат прашања од 
соодветната област. Д-р Никола Дујовски прави анализа и дава насоки за областите 
азил, миграции, политика на визи, Шенген и надворешни граници, судска и 
полициска соработка, борба против организираниот криминал, тероризмот, 
злоупотребата на дрога, но и за царинската соработка и постапките за заштита од 
фалсификување на еврото. Преку поглавјето 31 - надворешна, безбедносна и 
одбранбена политка се обработува областа зедничка надворешна и одбранбена 
политика. Особено се истакнуваат мерките кои треба да бидат преземани за 
исполнување на обврските од оваа област, преку можни одредници кои ќе и бидат 
доставувани на Република Македонија. 

 

Б: Учество на меѓународни и домашни научни конференции, семинари, советувања, 
тркалезни маси, курсеви и друго: 

 

Покрај горенаведените трудови, кандидатот д-р Дујовски имал значајна улога на бројни 
настани во земјата и во странство (конференции, семинари, обуки, работилници, и 
слично). Овде особено ги наведуваме трудовите во кои се обработува полициската етика, 
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полицискиот менаџмент, интегрираното гранично управување,  и слично и тоа како 
предавач, презентер, модератор или учесник. Од повеќето наведени настани, ги 
издвојуваме следните: 

 
1. Повеќе семинари на тема „Полицијата и човековите права“ организирани од страна 

на ОБСЕ во периодот од 1998 до 2006 година; 
2. Повеќе семинари од областа на безбедноста во патниот сообраќај, организирани од 

МВР на Република Македонија во периодот од 1996 до 2003 година; 
3. Работна посета на МВР на Република Србија, во Сектор за Сообраќај и Полициска 

станица за БПС – Белград, 23.05.2002 – 29.05.2002 година; 
4. Сертификат за полициски инструктор издаден од ОБСЕ и Полициската академија 

на Репубалика Македонија; 
5. Семинар за млади лидери организиран од Советот на Европа во Септември 2004 

година; 
6. Семинар за менаџери на средно ниво, организиран од Советот на Европа во 

Ноември 2004 година; 
7. Сертификат за тренер на тренери, издаден од ОБСЕ во 2005 година; 
8. Сертификат за евалуација на наставни програми, издаден од ОБСЕ во 2006 година; 
9. Сертификат за евалуација на тренери, издаден од ОБСЕ во 2006 година; 
10. Напреден курс за евалуација на тренери, организиран од ОБСЕ во Скопје, 2006 

година; 
11. Напреден курс за евалуација на тренери IV, организиран од ОБСЕ во периодот   16-

01-2006 до 27-01-2006 година во Белград; 
12. Студиска посета на Националната Полициска Академија на Шведска, Стокхолм, 

април 2005 година; 
13. Студиска посета на Полициската академија на Холандија, во рамките на КАРДС 

проект, јуни 2005 година; 
14. Учество на повеќе меѓународни семинари за едукација на гранична полиција, 

организирани од DCAF во Македонија, Србија, Бугарија, Црна Гора, Хрватска, 
Словенија, Романија и Естонија во периодот 2005 – 2006 година; 

15. Студиска посета на седиштето на Европската комисија во Брисел, во мај 2006 
година, организирана од Филозофскиот факултет во Скопје; 

16. Учество на пот-комитет за стабилизација и асоцијација во Брисел во мај 2007 
година; 

17. Меѓународна конференција на тема: Современите форми на полициска едукација, 
организатор Полициската академија на Република Македонија, во соработка со 
AEPC, во јуни 2007 година во Скопје; 

18. Годишна конференција и состанок на управен одбро на AEPC, во јуни 2006 година 
во Охрид; 

19. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Загреб, фебруари 2008 
година; 

20. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Брисел,  јули 2008 
година; 

21. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Будимпешта, 
октомври 2008 година; 
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22. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Истанбул, јули 2009 
година; 

23. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Скопје, ноември 2009 
година; 

24. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Париз, февруари 2010 
година; 

25. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Букурешт, ноември 
2010 година; 

26. Работна група за надворешни односи на CEPOL, состанок во Балатон, Унгарија, 
јуни 2011 година; 

27. Посета на Меѓународниот тренинг центар за обука на полиција во Будимпешта, мај 
2008 година; 

28. Присуство на меѓународна конференција на тема „инал полиција, правда во 21-от 
век, во организација на CEPOL во Париз, мај 2008 година“ 

29. Семинар на тема: Можности за развој на полициска соработка помеѓу Европската 
унија и земјите од Западен Балкан, организиран од CEPOL во април 2010 година, 
во Софија, Република Бугарија; 

30. Годишна конференција и состанок на управен одбор на AEPC, во мај 2011 година 
во Белград, Србија; 

31. Состанок на работна група за едукација и тренинг на DCAF во Крањска Гора, 
Словенија во октомври 2011 година; 

32. Присуство на повеќе семинари од областа на полициската едукација и тренинг 
одржани во РМ во периодот 2004 – 2013 година; 

33. Присуство на повеќе семинари и трибини на тема Евроинтегративните процеси на 
РМ во периодот 2005 – 2013 година;   

34. Присуство на повеќе семинари и трибини организирани од Републичкиот совет за 
безбеднсот на сообраќајот на патиштата во периодот 2005 – 2013 година;   

35. Стручна конференција на тема: Местото и улогата на Националниот координативен 
центар за гранично управување, организирана во октомври 2011 година во Охрид, 
презентација на тема: Улогата на Република Македонија во обезбедувањето на 
надворешните граници на ЕУ; 

36. Меѓународна конференција на тема: Нелегална миграција, репатријација и 
договори за реадмисија во организација на CEPOL во Вериа, Грција, 25-29 
октомври 2012; 

37. Годишна конференција и состанок на управен одбор на AEPC, во ноември 2012 
година во Букурешт, Романија; 

38. Стручна конференција на тема: Местото и улогата на Националниот координативен 
центар за гранично управување, организирана во септември 2012 година во Охрид, 
презентација на тема: „Лажни азиланти – спровување и контрола“; 

39. Balkan Police Academies Conference, BALPEK III, Pristina, Kosovo, 21-23 September 
2013 

40. Iernational scientific conference: SMEs development and innovation: building 
competitive future of South-eastern Europe, Faculty of Economics - Prilep, University 
"St. Kliment Ohridski" – Bitola, 

41. Academy of Criminalistics and Police studies, Belgrade, Archibal Reiss days March, 
2012 
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42. Academy of Criminalistics and Police studies, Belgrade, Archibal Reiss days March, 
2013 

43. Academy of Criminalistics and Police studies, Belgrade, Archibal Reiss days March, 
2014 

44. Academy of Criminalistics and Police studies, Belgrade, Archibal Reiss days March, 
2015 

45. Academy of Criminalistics and Police studies, Belgrade, Archibal Reiss days March, 201 
46. Academy of Criminalistics and Police studies and Hans Seidel Foundation, Tara 2013, 

May 2013, Tara, Serbia Academy of Criminalistics and Police studies and Hans Seidel 
Foundation, Tara 2014, May 2014, Tara, Serbia 

47. Academy of Criminalistics and Police studies and Hans Seidel Foundation, Tara 2014, 
May 2014, Tara, Serbia 

48. Academy of Criminalistics and Police studies and Hans Seidel Foundation, Tara 2015, 
May 2015, Tara, Serbia 

49. Academy of Criminalistics and Police studies and Hans Seidel Foundation, Tara 2016, 
May 2016, Tara, Serbia 

50. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, May 2011 
51. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, May 2012 
52. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, May 2013 
53. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, May 2014 
54. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, June 2015 
55. International Scientific Conference, Faculty of Security, Ohrid, June 2016 
56. Втора Национална стратегија за унапредувцање на безбедноста на патиштата во 

Република Македонија 2015-2020, Научната мисла во функција на унапредувањето 
на безбедноста во сообраќајот на патиштата, Тркалезна маса,  Факултет за 
безбедност,  Скопје, 21.03.2014 година 

57. Научен собир Што ја одржува Европа заедно?, МАНУ, декември 2014 година 
58. Научен собир Македонија и Македонците по Првата Светска Војна, МАНУ, 

декември 2014 година 
59. Participating and training for Understanding the human side of fraud and corruption, 

Belgrade 11. December 2015, 7 CPE;s , Forensic audit conference 
60. “Networking the Networks and a comparative approach to police education”, that was 

held in Prishtinë/Priština, 26th – 29th of October, 2015. 
61. Keynote speaker  International Scientific Conference Program IX. ročníka medzinárodnej 

vedeckej konferencie Posolstvo Jána Pavla II. 2016. 21-22 April 2016, Poprad, Slovak 
Republic 

62. European Project Proposal Development Training for Horizon 2020, Bitola 7-8 April 
2015 

63. European Project Proposal Development Training for Horizon 2020, Aplication - Budget 
and  Planning, Skopje, MANU, October 2015 

64. 5th DCAF Train-the-Trainers Summer Training Camp – Advanced Course – Andermatt, 
Switzerland, 8-14 August 2016. 

Покрај наведените активности, кандидатот д-р Никола Дујовски учествувал на неколку 
конференции каде преку Skype презентации дал свој придонес за развој на науката од 
соодветните области. 
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IV 

СТРУЧНО – АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

 
1. На Факултетот за безбедност – Скопје 

 

Кандидатот д-р Никола Дујовски остварува значајна стручно-апликативна дејност и на 
Факултетот за безбедност и во општеството. Од повеќето активности на кандидатот ги 
издвојуваме следните: 

1. Национален контакт за програмата Хоризонт 2020 на Европската унија, за 
потпрограмата безбедни општества; 

2. Член на програмскиот комитет на потпрограмата безбедни општества од Х2020; 
3. Национален контакт за соработка со CEPOL (Полициски колеџи на Европа); 
4. Национален контакт за соработка со Асоцијацијата на Европски полициски 

колеџи; 
5. Секретар на втор циклус универзитетски студии, од 1 октомври 2009 година до 30 

септември 2013 година; 
6. Секретар на Катедрата за криминалистички науки, од 15 октомври 2010 година до 

14 септември 2012 година;  
7. Одговорен за слободен пристап до информациите од јавен карактер на Факултетот 

за безбедност, од октомври 2008 година до септември 2014 година; 
8. Секретар на организациониот одбор за организација на Првата меѓународна 

конференција на тема „Современа полициска обука“ во организација на 
Полициската академија и Асоцијацијата на Европски полициски колеџи (AEPC) во 
јуни 2007 година; 

9. Секретар на Организациски одбор на Првата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во септември 2010 година; 

10. Секретар на Организациски одбор на Втората меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2011 година. 

11. Член на Организациски одбор на Третата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2012 година;  

12. Секретар на Меѓународен програмски одбор на Четвртата меѓународна научна 
конференција во организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во јуни 2013 
година; 

13. Член на Организациски одбор на Четвртата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2013година 

14. Член на Организациски одбор на Петтата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2014 година 

15. Член на Организациски одбор на Шестата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2015 година 

16. Член на Организациски одбор на Седмата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, во Охрид во мај 2016 година 
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17. Член на Организациски одбор на Меѓународната научна конференција „Свети 
Климентовите пораки за етиката, моралот и вредностите“ која ќе се одржи во 
Скопје на 5. декември 2016 година 

18. Член на Организациски одбор на Осмата меѓународна научна конференција во 
организација на Факултетот за безбедност, која ќе се одржи во Охрид во јуни 2017 
година 

19. Претседател на Комисијата за издавачка дејност на Факултетот за безбедност 
20. Член на Комисијата за издавачка дејност на Универзитетот „Свети Климент 

Охридски“ од Битола 
21. Член на Универзитетската конкурсна комисија за запишување студенти во 

студиските 2013/14, 2014/15, 2015/16 и 2016/17 година 
22. Раководител на работна група за повторна акредитација на студиската програмата 

криминалистика во 2015/16 година 
23. Раководител на работна група за повторна акредитација на студиската програма од 

трет циклус студии по „Безбедност“ 
24. Член на работна група за повторна акредитација на студиските програми од втор 

циклус универзитетски студии; 
25. Раководител на работната група за изработка на студиската програма од втор 

циклус по „Кризен менаџмент“ и специјалистичките студии по „Безбедност“ 

 
2. Во општеството 

 
1. Претседател на надзорниот одбор на Европското движење на Република 

Македонија – Град Скопје од 2006 година – се уште трае; 
2. Член на извршен одбор на Здружението на возачите на Град Скопје од 2006 година 

– се уште трае; 
3. Заменик претседател на уредувачки одбор на списанието Современ возач – од 2005 

до март 2014 година; 
4. Претставник на Министерството за внатрешни работи во работната група за 

подготвка на концептуално дефинирање на проектот Е 112 во Центарот за 
управување со кризи на Република Македонија, во периодот декември 2006 – јуни 
2007 година. Во рамките на оваа активност, работната група го започна процесот за 
концептуално дефинирање на проектот Е 112, односно имплементирање на 
најдобрите европски практики за службите за итни повици. 

5. Член на национален советодавен тим за гранично управување во периодот 2010 – 
2014 година. Во рамките на мандатот во националниот советодавен тим, 
кандидатот д-р Дујовски земал активно учество во подготвувањето на 
Националната стратегија за гранично управување за периодот 2015 – 2020 година. 
Во функција на подготовка на стратегијата, д-р Дујовски присуствувал на бројни 
конференции, тркалезни маси и советувања во земјата и во странство. 

6. Член на работна група за подготовка на Национална стратегија за интегрирано 
гранично управување 2015 – 2020 година. 

7. Член на работна група во Министерството за внатрешни работи за подготовка на 
електронски тестови за полагање на возач и возач инструктор, мај – септември 2014 
година. Работејќи на подготвка на електронските тестови, д-р Дујовски со своето 
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знаење и стекнатото искуство дал значаен придонес да се предвидат повеќе групи 
на прашања кои се од областа на безбедноста во сообраќајот на патиштата, а кои 
денес се дел од тестовите за полагање возачки испит. 

8. Член на надзорен одбор на Полициски одбојкарски клуб „Безбедност“ во периодот 
2007 – 2015 година. 

 
3. Награди и признанија 

 
1. Златна значка од министерството за внатрешни работи на Франција, за особено 

залагање за развој и унапредување на полициската соработка, претставена од 
помошник министерот за меѓународна соработка, г-н Емил Перез во ноември 2009 
година; 

2. Плакета од Министерството за внатрешни работи по повод 7. мај денот на 
Полицијата во 2007 година, претставена од Министерот за внатрешни работи на 
Република Македонија; 

3. Сребрена значка на министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија, претставена од Директорот на бирото за јавна безбедност во октомври 
2002 година; 

4. Плакета од Полициската академија, претставена од Директорот на академијата за 
особено залагање за организацијата на Меѓународна конференција на тема: 
Современи методи на полициска едукација;  

5. Благодарница од Министерството за внатрешни работи и ОБСЕ за особен придонес 
за реализирање на кампањата „Одблиску“ во организација на МВР и ОБСЕ, во 
2003, 2004, 2005 и 2006 година, претставена од Министерот за внатрешни работи 
на Република Македонија и Амбасадорот на набљудувачката мисија на ОБСЕ во 
Скопје; 

 
4. Јавни настапи 

 
1. Презентација на постигнатиот напредок за исполнување на критериумите за 

либерализација на визниот режим во Собранието на Република Македонија, 
Комисија за Европски прашања, 9. декември 2008 година; 

2. Модератор на стручна конференција на тема: Предизвиците за безбедноста за 
Република Македонија, организирана од Конрад Аденауер Фондацијата, ноември 
2011 година; 

3. Презентација во Секретаријатот за европски прашања на тема: Преговорите во 
поглавје 24. правда, слобода, безбедност, мај 2013 година; 

4. Модератор и предавач на првата меѓународна студентска конференција помеѓу 
студентите од Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, Република 
Македонија и студентите од Универзитетот „Аристотелис“ од Солун, Република 
Грција, јуни 2016, Скопје 
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5. Работа на проекти: 

 
1. Септември 2004 – Септември 2005 година: Проект за „Обезбедување на 

советодавна поддршка на полициската академија“. Лидери на проектот – 
Претставници на полициската академија на Холандија; 

2. Април 2006 – Ноември 2006 година: Твининг проект во полициската академија. 
Лидери на проектот – Директорот на полициската академија на Холандија и 
Директорот на полициската академија на Република Македонија. 

3. Од месец јуни 2016 година, кандидатот д-р Никола Дујовски е вклучен во дел од 
активностите на Проектот од програмата Хоризонт 2020, “Unity”, во кој учествува 
и Факултетот за безбедност од Скопје, преку Универзитетот „Свети Климент 
Охридски“ од Битола. 

V 

ОЦЕНКА ОД СПРОВЕДЕНА ВНАТРЕШНА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Врз основа на резултатите од спроведената внатрешна самоевалуација на Факултетот за 
безбедност, се констатира дека кандидатот д-р Никола Дујовски има позитивна оценка 4 
(четири).  Внатрешната самоевалуација е спроведена во 2016 година, на репрезентативен 
примерок од студенти кои слушаат предмети кај д-р Никола Дујовски. Притоа, во просек 
работата на кандидатот е позитивно оценета со просечна оценка 4,2. 

           Вреднувањето на успехот кој произлегува од батерија на 15 анкетни прашања е 
направен со посебна методолошка постапка. Според одговорите на поставените прашања 
од внатрешната самоевалуација, може да се констатира дека кандидатот д-р Никола 
Дујовски како наставник по соодветниот предмет предизвикува заинтереси-раност за 
предметот нагласувајќи ја и практичната примена на истите во иднина, ги мотивира 
студентите за вклучување во интерактивна настава, објаснува јасно и разбирливо, има 
способност да ги издвои и со особено внимание да ги презентира партиите од материјалот 
кои се посебно тешки за разбирање и совладување, ја зема предвид активноста на 
студентот при формирањето на крајната оценка, рационално го искористува времето 
предвидено за предавања и ги насочува студентите кон самостојна работа, за време на 
предавањата создава пријатна работна атмосфера, посветува додатно време за 
консултации (надвор од предвиденото), транспарентно ги оценува резултатите од работата 
на студентите (програми, колоквиуми, вежби, семинарски работи, домашни задачи, 
проекти и др.), поседува висока и изградена лична култура, навремено и целосно ги 
реализира своите активности и наставната програма ја реализира според предвиденото и 
со користење на релевантна основна и дополнителна литература.    

 

 

VI 
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ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ 

Рецензентската комисија во состав како што е наведено во Одлуката на Наставно-
научниот совет на Факултетот за безбедност во Скопје ја разгледуваше и оценуваше 
пријавата од кандидатот Доц д-р Никола Дујовски. Оценката се темелеше врз анализа на 
поднесената документација,  познавање на кандидатот и од неговото работно ангажирање 
на Факултетот за безбедност-Скопје и во меѓународната полициска соработка. Кандидатот 
во своето професионално работење во полициската организација, а подоцна и на 
Факултетот за безбедност има постапно, природно напредување. Академскиот напредок 
почнува од местото помлад асистент, асистент и доцент. Кандидатот поседува добри 
организациски способности, систематичен е во работата и има способност за истражување 
на безбедносните состојби. Покажува интерес и научна љубопитност за следење на 
развојот во областа во која работи.  

Врз основа на претходно наведеното за научната, стручно-апликативната и 
организациската дејност на Доц д-р Никола Дујовски, Комисијата констатира дека 
кандидатот д-р Никола Дујовски: 

1. Во целост ги исполнува условите предвидени во Законот за високо образование и 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“-Битола, за избор во наставно-научно звање – вонреден професор на 
научната област Основи на науката на полицијата (51609) и научната област Друго-
меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610) 

2. Кандидатот при вршењето на наставно-образовната дејност на прв, втор и трет 
циклус на студии на Факултетот за безбедност – Скопје како доцент, како и на други 
универзитети во државата и во регионот се истакнал со ефикасно, одговорно и 
креативно извршување на обврските.  Односот кон студентите бил на високо 
професионално-педагошко ниво, за што говорат оценките од евалуацијата на 
студентите во однос на разбирливоста на презентација на материјалот, можноста на 
студентите да бидат вклучени во интерактивна настава, со нагласување на 
употребната вредност од примената на научените знаења во иднина, посветување 
дополнително време за консултации, транспарентно  оценување на резултатите од 
работата на студентите.  

3. Кандидатот има објавено значаен број научни и стручни публикации и трудови во 
референтни списанија и учествувал на бројни научно-стручни конференции во земјата 
и странство, има учествувано во домашни и меѓународни истражувачки проекти. Во 
трудовите од кандидатот се препознава систематичност и темелност, заснованост на 
емпириски добиени податоци, сеопфатна аналитичност на предметот на истражување 
кој се однесува на актуелни животни и општествени прашања. Тоа ја потврдува 
научната посветеност на кандидатот кон научната работа од областа на полициската 
организација и полициската етика, полициското право, управувањето со границите, 
миграциите, правото на Европската унија, просторот на слобода, безбедност и правда, 
заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ и се одликува со длабоко 
проникнување во значајните прашања поврзани со човековите права и полицијата, 
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предлагајќи решенија за унапредување на полициското работење, поголема примена 
на полициската етика и подобра заштита на човековите права. 

4. Доц д-р Никола Дујовски има голема активност во научно-истражувачка работа, за 
што сведочат промовираните научно-истражувачки резултати. Кандидатот има 
значајно искуство како истражувач во национални и меѓународни научно-
истражувачки проекти. Неговата активност се карактеризира со креативност, 
кооперативност, темелност и одговорност со што има дадено значаен придонес во 
актуелизирањето и дебатата за различни општествени феномени. Притоа, неговата 
активност резултира со национално и меѓународно препознавање како научник во 
областа со која се занимава, поканет е и зема учество на бројни меѓународни научни 
конференции и собири, промовирајќи ги сопствените достигнувања, но и сопствената 
институција и земја.  

5. Д-р Никола Дујовски активно учествувал во бројни комисии и работни тела на 
факултетот. Покрај тоа, учествувал во повеќе комисии за оценка и одбрана на 
магистерски трудови и докторски дисертации и дал придонес во оспособувањето на 
помладите кадри на Факултетот за безбедност-Скопје. 
 

Имајќи ги во вид досегашните резултати од работата на Доц д-р Никола Дујовски, 
Рецензионата комисијата заклучува дека станува збор за квалитетен наставник, 
истакнат научен работник и успешен стручњак кој е докажан во својата област поради 
што едногласно и со особено задоволство на Наставно-научниот совет на Факултетот 
за безбедност- Скопје му го дава следниов  

 
Предлог 

 
Доц д-р Никола Дујовски да биде избран за вонреден професор на научната 
област Основи на науката на полицијата (51609) и научната област Друго-
меѓународна безбедност и меѓународни односи (51610). 

 

Скопје, 21 септември 2016 година                       Рецензиона комисија: 

 
1. Проф. д-р Трпе Стојановски, претседател, 

с.р. 

 
2. Проф. д-р Снежана Никодиновска 

Стефановска, член, с.р. 

 
3. Вонреден проф. д-р Стојанка Мирчева, 

член, с.р.                



57 
 

РЕЦЕНЗИЈА 

На трудот  под наслов ,,Природни катастрофи,, од Александар Иванов и  

Владимир Цветковиќ 

Со Одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност- Скопје бр. 02-2/38 од 
20.5.2016 год, определена сум за рецензент на трудот под наслов ,,Природни катастрофи,, 
од авторите доц. д-р Александар Иванов и асс. д-р Владимир Цветковиќ. 

По внимателно читање и проучување на доставениот материјал, го поднесувам следниот: 

 

РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ 

 
I. Општо за структурата на трудот 

Трудот под наслов ,,Природни катастрофи,, е презентиран на вкупно 157 страници, 
(компјутерски обработен текст со проред 1, фонд Calibri (Body), големина на букви 11). 
Текстот е со поднаслов (Геопросторна и временска дистрибуција) и составен е од пет дела, 
со приложени два Индекси и две Листи. 

Деловите од кои е составен трудот се: Вовед, Појмовно-категоријален апарат; 
Геопросторна дистрибуција на непогодите; Временска дистрибуција на катастрофите; 
Заклучни согледувања; Литература; Индекс на поими; Индекс на автори; Листа на табели 
и Листа на графички прикази. 

 
II. Приказ на содржината на трудот 

Во Воведот авторите дефинираат одредени поими за ризици, природни катастрофи и ги 
објаснуваат парадигмите во врска со негативните влијанија на природните непогоди, по 
што следи дефинирање и објаснување на дваеесетина поими во врска со елаборацијата на 
природните непогоди.  

Во делот Феноменологија на природните катастрофи, авторите истите ги делат во три 
групи; го анализираат поимот за опасност, природни катастрофи, а следи и анализата на 
односот меѓу природните опасности и катастрофите. При тоа се дава детален осврт и на 
последиците од природните непогоди, а се објаснуваат и карактеристиките на природните 
непогоди и од нив предизвикани катастрофи. Во овој дел се прави и профилирање на 
непогодите и се анализираат големината, интензитетот, трајноста, зачестеноста, границите 
и сл. Посебен осврт се прави на интегрираното управување со природните катастрофи, 
при што се опфаќа проценката на ризикот и последиците од преземените мерки, моделот 
за управување со катастрофите. 



58 
 

Во вториот дел Геопросторна дистрибуција на непогодите се даваат бројни прегледи на 
природни непогоди во период 1900-2013 година, со бројни резултати, почнувајќи од број 
на загинати и повредени, се до материјалната штета која е предизвикана со овие непогоди. 
При тоа овие податоци се анализираат геопросторно и се изведуваат заклучоци за 
распространетоста на непогодите по региони, континенти и сл. Следи геопросторната 
дистрибуција на литосферските непогоди и тоа: земјотреси; свлечишта, одрони и 
рушевини; вулкански ерупции. Натаму се обработуваат хидросферски непогоди: поплави; 
цунами; суши; екстремните температури; олуите; и биосферските непогоди: епидемии; 
шумските пожари. За сите овие природни непогоди презентирани се табели, графикони за 
геопросторна дистрибуција по држави и континенти. 

Во третиот дел Временска дистрибуција на катастрофите се дава преглед на вкупниот број 
на настаните и последиците од природните непогоди. Последиците се анализираат од 
аспект на број на лица и имот. При тоа се прави и квантитативна анализа на природните 
катастрофи, се врши временска дистрибуција на литосферските непогоди; хидросферските 
непогоди; биосферски непогоди. 

При анализа на секоја од овие природни непогоди се анализираат следниве аспекти: 
преглед на непогодите за период 1900-2013 на ниво на година, месец и ден; преглед за 
периоди од по 10 години; на период од 20 години; на период од 50 години; процентуален 
преглед по број на лица на период од 10, 20 и 50 години. Исто така се дава преглед на 
вкупниот број и на последиците во периоди од 10 и 20 години. Следи рангирање на 
непогодите по години, а исто така се анализира и бројот на загинати, повредени, засегнати 
лица, лица без дом и материјалната штета. 

Во Заклучните согледувања посместени се пооделните заклучоци за природните непогоди 
и тоа за: природните катастрофи, земјотреси, вулкански ерупции, шумски пожари и суши. 
Овие заклучни согледувања се однесуваат поточно на бројот на непогодите, последиците, 
материјалната штета, географска дистрибуција по држави и континенти. При тоа се дава 
осврт и на временските интервали на природните непогоди. 

Во делот за користената литература набројани се 131 наслов на странска и домашна 
литература. 

Следи индексот на поими, каде по азбучен ред се поместени одредени поими и индексот 
на автори, а трудот завршува со листа на 169 табели и листа на 91 графички прикази кои 
се застапени во трудот. 

III Оцена на трудот 

Трудот ,,Природни катастрофи,, од авторите доц д-р Александар Иванов и асс. д-р 
Владимир Цветковиќ е конципиран како учебно помагало за студентите на Факултетот за 
безбедност-Скопје за предметната содржина на ,,Безбедност во животната средина,,. 
Имено, во силабусот на горенаведениот предмет поместена е содржина за природните 
непогоди. 
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Трудот има адекватен методолошки пристап на обработување на материјата, имено 
започнува со воведување во темата и дефинирање на основните поими, по што се 
пристапува кон детално анализирање и објаснување на појавата на природните непогоди. 

Темата е од исклучително значење, особено во современи услови, каде постојано и 
секојдневно сме сведоци на природни непогоди, а во регионот на Република Македонија и 
Балканот особено застапени се поплавите, свечиштата, одроните, земјотресите, шумските 
пожари и сл. Дотолку повеќе добива на значење објавувањето на материјалот со цел 
натамошно сензибилизирање на населението и на надлежните органи за успешно 
спречување и справување со овие природни катастрофи. 

Особено значајна каректеристика на трудот е неговата теоретска, но и апликативна 
вредност. Имено, авторите прават успешна анализа на теоретските концепти и парадигми 
за природните непогоди, но и вршат целосно истражување на веќе добиените податоци од 
меѓународната база на www.emaat.be со давање на свој коментар и заклучок. Исто така, за 
одбележување е и временскиот период опфатен со истражувачкиот зафат на авторите, 
може да се нагласи дека е опфатен период од 1900 до 2013 година, при што се изработени 
бројни анализи со презентација на 169 табели и 91 графички прикази. Вака изготвениот 
материјал, всушност, претставува истражувачка студија за сите видови на природни 
непогоди за периодот опфатен во трудот. 

Дополнителна научна вредност и квалитет, трудот добива со примена на одредени 
методолошки алатки за споредување на податоците, кои авторите успешно и ефикасно ги 
применуваат во текстот, и изработка на графички прикази при што се утврдуваат трендови 
и други резултати.  

Стилот на пишување на авторите е стручен, јасен и концизен, што претставува добра 
можност за студентите да ја совладаат предвидената материја. Исто така, за позитивно 
оценување е и бројната користена литература која изобилува со стручни наслови. 

Во врска со користената литература може да се забележи дека недостасува застапеност на 
повеќе наслови од изданијата на македонската научна мисла, кои ја третираат 
проблематиката на управувањето со кризите, со посебен осврт на природните непогоди и 
нивните еколошки аспекти, како и литература од областа на еколошката безбедност, 
поточно за шумските пожари. Во одредени делови има јазична неконзистентност 
(користење на поими природни непогоди и природни катастрофи и сл), а има и одреден 
број на странски зборови/изрази кои треба да се надминат со јазичко лекторирање на 
текстот, како и автори кои се цитираат во текстот а не се застапени во користената 
литература. 

Предлог 

Врз основа на горенаведената оценка, во својство на рецензент, од аспект на научните и 
апкикативните вредности на трудот под наслов ,,Природни непогоди,, од доц. д-р 
Александар Иванов и асс. д-р Владимир Цветковиќ, имам чест и задоволство да им 
предложам на членовите на Деканатската управа на Факултетот за безбедност- Скопје, да 

http://www.emaat.be/
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го прифатат извештајот со позитивна оценка и да се донесе Одлука за печатење на трудот 
како учебно помагало. 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска, с.р. 
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Со одлука на деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, бр.02-2/38, од 
20.5.2016 г., сум утврдена за рецензент на учебното помагало насловено „Природни 
катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција“, врз основа на која одлука ја 
поднесувам следната: 

РЕЦЕНЗИЈА 

Трудот е пишуван во А5 формат, со македонска поддршка, со фонд Calibri (Body), 
големина на букви 11 и проред 1, што е аналогно на А4 формат, големина на букви 12 и 
проред 1,5. Трудот е прикажан на 157 страни основен текст, а останатиот дел отпаѓа на 
содржина, листа на табали, листа на графички прикази и користена литература, со вкупно 
182 страни.  

Во трудот се забележува теоретски и емпириски дел што на дава одреден впечаток 
и на истражувачки ивзшетај. Се работи за опис на природните катастрофи (етиологија и 
феноменологија), како и непсорното нивно влијание врз животот на луѓето.  

Ракописот се карактеризира со оригиналност која има прегледен карактер, и истите 
се предмет на статистичка обработка користејќи меѓународна датотека (www.emdat.be), 
која е препознатлива и релеватна за областа за која станува збор во самиот труд. Во оваа 
смисла треба да се забележи дека авторите се секундарни корисници на податоците, но 
истовремено на авторите треба да им се оддаде признание дека успеале со користење на 
статистички софтвер користејќи ја меѓународната електронска датотека да претстават 
прегледна енциклопедиска граѓа која се однесува на природните катастрофи на ниво на 
планетата земја за сите континенти, како и низ еден времеплов подолг од еден век. 

Во поглед на значењето на оваа студија, таа има едно генерална важност во поглед 
на актуелизирање на опасностите со кои се соочува човештвото, нивната зачестеност и 
дистрибуција, нивната динамика, што несомнено создава основа за подобрување на 
подготвеноста на човештвото да се справува со природните непогоди и од нив 
предизвиканите катастрофи.  

Оттука, учебното помагало за кое станува збор во овој рецензентски извештај 
несомнено ќе најде своја примена во предметната програма Еколошка безбедност. Имено, 
едно од основните прашања за кои се интересира еколошката безбедност и е дефиниран 
нејзиниот предмет на истражување несомнено се природните непогоди, а кои како што 
можеме да забележиме во уечбното помагало во 21-от век имаат се значително 
поизразени, споредено со претходниот период, односно 1900-2000 г.  

На учебното помагало може да се најдат и забелешки кои се однесуваат во поглед 
на тоа дека треба да се отворат повеќе прашања во поглед на проблематиката, особено на 
теоретско ниво на разгледување на прашањето. 

 

 

http://www.emdat.be/
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Структура и содржина на учебното помагало 

 

Во воведот авторите го запознаваат читателот со поимот и значењето на 
природните катастрофи кои произлегуваат од природните катастрофи правејќи 
разграничување на основните поими. Забележително е користењето на обемна странска и 
домашна литература.  

Во однос на методологијата авторите наведуваат дека „истражувањето е 
спроведено на основа на материјалите со кои располага Центарот за истражување на 
епидемиологијата на катастрофите (CRED). Toa е реализирано на тој начин што со 
необработените податоци внесени во „МС Ексел“ се регистрирани 25.552 настани, 
преземени од Центарот (www.emdat.be). Потоа, податоците се обработени со програма 
за статистичка обработка на податоци ,,IBM SPSS advanced statistics 20.0“. Со помош 
на програмски операции пресметани се фреквенции и проценти на варијаблите кои се 
земени предвид. Исто така, со помош на софтверска програма изработени се табели и 
графикони, кои дополнително се обработени во ,,MS Word 2013“.“ 

Во првата глава авторите зборуваат за феноменологија на природните катастрофи 
при што користејќи обемна релеватна странска литература ја утврдуваат и нивната 
основна поделба на: 1. Геофизички; 2. Хидро-метереолошки; и 3 Биолошки непогоди.  

Се забележува дека авторите користат класификација на Обединатите нации, 
теоретски извори од автори кои ја истражуваат областа, како и законските решенија во 
Македонија и Србија, соодветно. Во однос на поделбата на природните катастрофи 
авторите ги прецизираат и останатите познати класификации, како на пример поделбата 
според: 1. Местото на настанување; 2. Изворот на настанување; 3. Распространетоста; 4. 
Брзината на случувањето и др.  

Исто така во текстот се изложени основните податоци за физичките последици, 
физиономските последици, социјалните последици, економските, демографските и 
здравствените последици од природните катастрофи. За самата студија ваквото теоретско 
определување има значење кои придонесува кон определен степен на целовитост и 
разбирливост на трудот.  

Авторите пишувале и за интегрираното управување со природните катастрофи, кое 
иако изложено се добива впечаток дека е нафрлено во текстот. Во рамки на целината на 
студијата овој дел исто така придонесува во создавање на одредена целина во разбирањето 
на природните катастрофи.   

Втората глава дава претстава на геопросторната дистрибуција на катастрофите и 
тоа геопросторна дистрибуција по континенти и држави на: земјотреси, одрони, рушевини 
на тлото и свлечишта, вулкански ерупции, поплави, цунамија, суши, екстремни 
температури, олуи, епидемии и пожари. За секој од овие различни категории авторите ги 
прикажуваат резлтатите табеларно, графички и притоа даваат кратки и сумарни коментари 
за фактичката сотојба по бројки.   

http://www.emdat.be/
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Третата глава се однесува на временската дистрибуција на горенаведените 
катастрофи и истата се однесува за периодот 1900-2013 г. Може да се забележи 
претставување на временската дистрибуција на литосферските непогоди (земјотреси, 
свлечишта, одрони, поместувања на тлото, вулкански ерупции), попнатаму 
хидросферските непогоди (поплави, цунамија), атмосферските непогоди (суши, екстремни 
температури, олуи) и биосферските непогоди (епидемии и шумски пожари). 

Овој текст има енциклопедиски карактер. Иако по својата длабочина на зафаќање на 
проблемите на природните катастрофи е релативно површен, сепак на читателот му буди 
интерес за понатамошни истражувања. Битно е да се истакне дека стилот на пишување е 
јасен, разбирлив, стручната терминологија е соодветна и прецизна. Користената 
литература соодветствува со предметот на истражување и претставува добра основа со 
која читателот мошне лесно може да продолжи кон понатамошни истражувања. 
Користењето на АПА стилот на цитирање е доследен и воедначен. Илустрациите 
прикажани како слики, графици и табели се јасни, прецизни, прегледни и заслужуваат да 
бидат истакнати.  

 
Мислење и оцена на учебното помагало 

 

 Според претходно наведените методолшки, научни, апликативни карактеристики 
на трудот „Природни катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција“ од доц.д-р 
Александар Иванов и од асс. Д-р Владимир Цветковиќ, во својство на рецензент со 
задоволство предлагам на Наставно – научниот совет на Факултетот за безбедност – 
Скопје да го прифати овој рецензентски извештај со позитивна оценка и да донесе одлука 
со која ќе се одобри печатењето на оваа студија како учебно помагало по предметната 
програма „Еколошка безбедност“. 

 

Рецензент  

 

Проф.д-р Јасмина Гачиќ, с.р. 
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Со Одлука на Деканатската управа на Факултетот за безбедност – Скопје, бр.02-2/38, од 
20.5.2016 г., сум определен за рецензент на учебното помагало насловено „Природни 
катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција“. Врз основа на Одлуката ја 
поднесувам следната 

 

РЕЦЕНЗИЈА 

Вид на делото; Обем и распоред на градивото; Содржина и структура на делото; 
Оригиналност на текстот; Степен на соодветност на текстот со Наставната 
програма; методичко-дидактички вредности на пооделните делови и на текстот во 
целина. 

Учебното помагало е изложено на 182 страници, вклучувајќи ги и прилозите, со 91 
графички и 169 табеларни прикази. Пописот на литературата содржи 131 библиографска 
единица. Во студијата се забележува и изработка на индекс на поими и индекс на автори.  

Трудот е пишуван во А5 формат, со македонска поддршка, со фонт Calibri (Body), 
големина на букви 11 и проред 1, што е аналогно на А4 формат, големина на букви 12 и 
проред 1,5. Трудот е прикажан на 157 страници основен текст, а останатиот дел опфаќа 
прецизно направена содржина, листа на табели, листа на графички прикази и користена 
литература. Истиот е прикажан со 410 746 карактери, вклучително и празните места.  

Учебното помагало е поделено на теоретски дел и емпириски дел. Во теоретскиот 
дел се опишуваат основните и воведни забелешки за природните катастрофи, нивното 
значење и последици по животот на човекот, понатаму се зборува за нивната 
феноменологија, последиците по општествениот живот и се претставува теоретскиот 
модел за интегрирано управување со природните катастрофи. 

Ракописот се карактеризира со оригиналност која има прегледен карактер. Имено, 
податоците кои се предмет на обработка се преземени и дополнително статистички 
обработени, што, во никој случај, не ја намалува нивната вредност и оригиналност. 

Треба да се одбележи дека авторите ја користат меѓународната база на податоци 
www.emdat.be. Ако се посети и внимателно се разгледа оваа база на податоци ќе се 
забележи дека станува збор за сериозен истражувачки центар кој има долга историја и 
резултати кои говорат во прилог на неговата релеватност, од аспект на вистинитост и 
проверливост на фактите. Авторите успеале преку статистички софтвер користејќи ја 
меѓународната електронска база на податоци да претстават прегледен енциклопедиски 
материјал кој се однесува на природните катастрофи. 

Студијата, во поглед на значењето, има генерална важност од аспект на 
актуализирање на опасностите со кои се соочува човештвото, нивната зачестеност и 
дистрибуција, нивната динамика, што, несомнено, создава основа за подобрување на 
подготвеноста на човештвото да се справува со природните непогоди и од нив 
предизвиканите катастрофи. Климатските промени, одржувањето на биодиверзитетот, 
загадувањето, одржливиот развој, природните непогоди, секако, претставуваат предмет на 
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истражување на повеќе научни дисциплини, помеѓу кои и на дисциплината безбедност на 
животната средина (еколошка безбедност), според која е изработена и соодветна 
предметна програма. 

Оттука, учебното помагало за кое станува збор во овој рецензентски извештај, 
несомнено, ќе најде своја примена во предметната програма Еколошка безбедност. 
Имено, едно од основните прашања за кои се интересира еколошката безбедност, се 
разбира, се природните непогоди, кои, како што можеме да забележиме во учебното 
помагало, во 21 век се значително поизразени, споредено со претходниот период, односно 
1900 – 2000 г.  

Во учебното помагало би можело да се отворат и повеќе прашања за 
проблематиката која е предмет на истражување, но со оглед на тоа дека е наменето за 
студенти на Факултетот за безбедност и на сродни високообразовни институции, може да 
се каже дека истото, во доволна мера, го запознава читателот со поимите и предметот. 
Структура и содржина на учебното помагало 

Соодветност на насловот  на делото со насловот на наставната дисциплина; Делови 
на делото, содржина и нивно обележување; Актуелност и оригиналност на делото; 

Илустрации; Литература; Терминологија, стил и јазик. 

Во воведниот дел од учебното помагало авторите го запознаваат читателот со 
поимот и значењето на природните катастрофи кои произлегуваат од природните 
непогоди. Притоа, авторите прават и историска ретроспектива на сфаќањето за 
природните катастрофи низ времето. Во овој теоретски преглед забележително е 
користењето на обемна странска и домашна литература, како и нивни веќе објавувани 
трудови. Во овој дел авторите укажуваат на разликите во поимите ризик, опасност, 
непогода, катастрофа.  

Во однос на методологијата авторите наведуваат дека „истражувањето е 
спроведено врз основа на материјалите со кои располага Центарот за истражување на 
епидемиологијата на катастрофите (CRED). Toa е реализирано на тој начин што 
необработените податоци се внесени во „МS Exel“ и се регистрирани 25 552 настани, 
преземени од Центарот (www.emdat.be). Потоа, податоците се обработени со 
програмата за статистичка обработка на податоци ,,IBM SPSS advanced statistics 20.0“. 
Со помош на програмски операции пресметани се фреквенции и проценти на варијаблите 
кои се земени предвид. Исто така, со помош на софтверска програма изработени се 
табели и графикони, кои дополнително се обработени во ,,MS Word 2013“. 

Во методолошкиот дел авторите коректно ги навеле и основните поими и 
категории кои се релевантни за текстот.  

Во првата глава, во рамките на теоретското разбирање на предметот, авторите 
продолжуваат со утврдување на феноменологијата на природните катастрофи при што, 
користејќи обемна релевантна странска литература, ја утврдуваат и нивната основна 
поделба: 1. Геофизички; 2. Хидро-метереолошки; и 3. Биолошки непогоди.  

http://www.emdat.be/
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Во овој дел авторите прецизно, коректно и јасно ги разграничуваат поимите 
опасност и катастрофа, констатирајќи дека не секоја природна непогода/опасност 
предизвикува катастрофа. Во ова разграничување авторите ја користат класификација на 
Обединетите нации, користат теоретски извори од автори кои ја истражуваат областа, 
како и легислативни решенија на законодавците во Македонија и Србија. Во однос на 
поделбата на природните катастрофи, авторите ги прецизираат и останатите познати 
класификации, како на пример, поделбата според: 1. Местото на настанување; 2. Изворот 
на настанување; 3. Распространетоста; 4. Брзината на случувањето и др.  

Како феноменолошки карактеристики авторите ги обработиле и видовите  
последици кои се јавуваат како резултат на природните катастрофи. Па, така, тие даваат 
основни податоци за физичките последици, физиономските последици, социјалните 
последици, економските, демографските и здравствените последици од природните 
катастрофи. Ваквото теоретско определување има значење што придонесува кон 
определен степен на целовитост и разбирливост на трудот.  

Во однос на феноменолошките карактеристики имаат значење и карактеристиките 
на природните непогоди, и тоа: карактеристики според интензитет и големина, трајност, 
зачестеност на случувањето и временската дистрибуција, границите на протегање, како и 
просторната дистрибуција.  

Во  теоретската интерпретација авторите пишувале и за интегрираното управување 
со природните катастрофи при што се забележува интензивна „комуникација“ со научната 
јавност која работи на ова прашање. Во рамките на целината на студијата овој дел исто 
така придонесува во создавање на одредена целина за разбирањето на природните 
катастрофи.   

Втората и третата глава од трудот го содржат она што на почетокот е определено 
како емпириски дел од студијата.  

Втората глава дава претстава на геопросторната дистрибуција на катастрофите, и 
тоа: геопросторна дистрибуција по континенти и држави на земјотреси, одрони, рушевини 
на тлото и свлечишта, вулкански ерупции, поплави, цунами, суши, екстремни 
температури, бури, епидемии и пожари. За секоја од овие различни категории авторите ги 
прикажуваат резултатите табеларно, графички и, притоа, даваат кратки и сумарни 
коментари за фактичката состојба по бројки.   

Третата глава се однесува на временската дистрибуција на горенаведените 
катастрофи и го опфаќа периодот 1900 – 2013 г. Може да се забележи претставување на 
временската дистрибуција на литосферските непогоди (земјотреси, свлечишта, одрони, 
поместувања на тлото, вулкански ерупции), понатаму хидросферските непогоди поплави, 
цунами, атмосферските непогоди (суши, екстремни температури, бури) и биосферските 
непогоди (епидемии и шумски пожари). 

Во овие делови авторите практично даваат преглед на геопросторната и 
временската дистрибуција (1900 – 2013 г.) на природните катастрофи.  
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При овој преглед треба да се има предвид дека тие претставуваат податоци за 
природните катастрофи кои ги исполнуваат следните критериуми:  

• Најмалку десет луѓе да загинат; 
• 100 или повеќе да бидат засегнати; 
• Да биде прогласена вонредна состојба и  
• Да биде упатен повик за меѓународна помош. 

Авторите тоа го прават на прегледен начин со користење на табеларни и графички 
прикази при што лесно може да се воочат податоците. 

Студијата, во оваа смисла, може да се забележи дека има определен вид на 
енциклопедиски карактер. Стилот на пишување е јасен, разбирлив, стручната 
терминологија е соодветна и прецизна. Користената литература соодветствува со 
предметот на истражување и претставува добра основа со која читателот лесно може да 
продолжи со понатамошно проучување на проблематиката. Користењето на АПА стилот 
на цитирање е доследен и воедначен. Илустрациите прикажани како слики, графикони и 
табели се јасни, прецизни, прегледни и заслужуваат да бидат истакнати.  

 
Мислење и оцена на учебното помагало 

 

 Според претходно наведените методолшки, научни, апликативни карактеристики 
на трудот „Природни катастрофи – геопросторна и временска дистрибуција“ од доц. д-р 
Александар Иванов и од ас. д-р Владимир Цветковиќ, со задоволство му предлагам на 
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје да го прифати овој 
рецензентски извештај со позитивна оценка и да донесе одлука со која ќе се одобри 
печатењето на ова универзитетско помагало кое, имајќи ја предвид неговата содржина, 
може да се користи на студиските програми на Факултетот за безбедност – Скопје, а 
особено на студиската програма Безбедност, како и на други факултети.
 Предвидувањата дека природните катастрофи ќе добиваат на својот интензитет и 
ќе предизвикуваат сериозни последици по организираниот, а особено урбанизиран начин 
на живот на луѓето, ги оправдува овие почетни обиди да се твори во оваа област и 
претставува, исто така, аргумент во прилог за објавување на ова помагало.  

 

Рецензент  

 

проф. д-р Јове Димитрија Талевски, с.р. 
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Р Е Ф Е Р А Т 

За избор во сорабоничко звање - Aсистент 

 од научната област Финансиско право 

 на Правниот факултет – Кичево 

 

 Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот 
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, член 69 од Правилникот на за 
внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот з 
аединствените 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 -24.06 
2016 година, со одлука број 02-299/7 формирана е Рецензентска комисија за избор на 
Асистент од научната област Финансиско право, во следниов состав: 

 
1. Доц. д-р Анастас Џуровски – претседател, 
2. Проф. д-р Благоја Ѓорѓијовски– член, 
3. Доц. д-р Елизабета Тошева – член. 

 

Во врска со горенаведеното, а по опстојно разгледување на добиените материјали  
од спроведениот конкурс, членовите на комисијата го поднесуваат следниот: 

 

И З В Е Ш Т А Ј  

На распишаниот конкурс, објавен во дневните весници „Нова Македонија“ и 
„Лајм“ на 15. 04. 2016 година за избор на асистент од научната област Финансиско право 
на Правниот Факултет во Кичево се пријавил само еден кандидат: 

 
1. М-р Ѓорѓи Петрески 

 

                                          Биографски податоци: 

 
Кандидатот М-р Ѓорѓи Петрески е роден на 10. 07. 1986 година во Битола а живее во с. 
Козица, Кичево. По завршувањето на основното и средното образование, своето високо 
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образование го продолжува на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, каде и 
дипломира со просечен успех од 7,35 на ден 13.10 2008 година по што ги запишува 
магистерските студии од областа на Финансиите и Финансовото право со просечен успех 
8,83 и ја брани магистерската тема „Правна регулација на платежни картички“ и се 
стекнува со магистерска титула на ден 12.03 2012. 

Прво работно искуство стекнува како  демонстратор - од 2011 година бил 
ангажиран на  Правниот факултет – Кичево. Потоа од  2013 година бил избран за Помлад 
асистент по предметот Финансиско право  на Правниот факултет во Кичево. Кандидатот 
достави уверение за познавање на Англискиот јазик- втор степен од школото “Face2face –
elementary” издадено на ден 27.05 2011 година. Во биографијата истакнува дека ја 
познавал работата со Microsoft office програмите. Според приложената листа за учество на 
меѓународни конференции и објавени трудови се гледа дека како коавтор учествувал во 
изработка на 5 трудови а исто така учествувал самостојно и на една конференција, без 
објава на труд. Според материјалите од самоевалуацијата на факултетот кандидатот М-р 
Ѓорги Петрески   добрил просечна оценка од 4.67. Комисијата го упатува кандидатот на 
поголема ангажираност како во делот на  извршувањето на административно техничките 
обврски по насловниот предмет, така и во  делот на стручната ангажираност по предметот 
во  наредниот период.  

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ 

На објавениот конкурст се пријави само еден кандидат М-р Ѓорги Петрески.  

Врз основа на член 132 од Законот за високото образование, член 223 од Статутот на 
Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, член 69 од Правилникот на за 
внатрешните односи и работењето на Правниот факултет – Кичево и Правилникот з 
аединствените критериуми и постапка за избор во наставно-научни, наставни, наставно-
стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ – Битола, 
Комисијата Наставно научниот совет на Правниот факултет во Кичево предлага 
кандидатот да биде избран во повисоко соработничко звање - АСИСТЕНТ од научната 
област: Финансиско право. 

 

                                                                        РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 

 
1.  Доц. д-р Анастас Џуровски с.р.    
 
2.  Ред. проф. д-р Благој Ѓорѓијовски с.р.   
 
3.  Доц. д-р Елизабета Тошева с.р.    
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                                                                                         До  
                       Наставничкиот совет на 
                       Високата медицинска школа - Битола 
                                      

                                                                          Р Е Ф Е Р А Т 

                                      За избор на наставник од наставно-научната област  

 

Врз основа на член бр. 132, став 2 од Законот за високо образование (Сл. весник на РМ 
бр.35/08, 193/08, 26/09,83/09, 99/09, 115/10,17/11, 123/12, 15/13 и 24/13),член 43 од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ 
Битола и Одлуката на Наставничкиот совет бр:08-304/3 од седницата одржана на ден 
29.06.2016 година, донесено е Решение за формирање на Рецензентска комисија за 
изготвување на Реферат за избор на наставник од областа на Фармакологија со 
токсикологија за наставната дисциплина Фармакологија со нега во состав:                                              

1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска – претседател, 

2. Проф. д-р Трајан Балканов - член                           

2. Виш пред. д-р Изабела Филов - член 

На распишаниот конкурс, објавен во весниците „Нова македонија“ и „Коха“  од 20.06.2016 
година, за избор на наставник во Областа на Фармакологија со токсикологија за 
наставната дисциплина Фармакологија со нега, еден извршител се пријави еден 
кандидат:  

1. Пред. д-р Гордана Ристевска - Димитровска 

Рецензентската комисија со достојно внимание го разгледа доставениот материјал за 
рецензирање од пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска и до Наставничкиот совет на 
Високата медицинска школа во Битола го доставува следниот: 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

за избор на наставник 

 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ 

Пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска е родена на 18.09.1981, Битола, Р. 
Македонија. Средно гимназиско образование завршила во Битола со одличен успех во 2000 
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година. Во 2007 година дипломирала на Медицински факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, со просечна оценка 9,3, а во 2008 положила државен испит и добила 
лиценца за работа. За време на студирањето е активна во студентската организација каде била 
одговорна за студентски мобилности. Во 2007 година запишала последипломски студии на 
Медицински факултет, Скопје, од областа на Психијатрија. Во 2012 година ја одбранила  
магистерската теза „Невротрофен фактор со мозочно потекло (BDNF) како биолошки маркер 
за депресивно растројство“. Во 2012 година положила специјалистички испит по психијатрија 
на Медицински факултет во Скопје и станала специјалист по психијатрија. Дополнително се 
едуцирала во психотерапија - системска и семејна психотерапија, Институт Алтернатива, 
Скопје и се стекнала со степен „Семеен и системски советник“. Во 2016 година завршила 
докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, програма Клиничка 
медицина. Во април 2016 година ја одбранила докторската дисертација на тема „Влијанието 
на депресивноста врз квалитетот на живот кај жени лекувани од рак на дојка“. Одлично 
познава англиски, српски и бугарски, а се служи и со германски јазик. 

 

Вработена е во Високата медицинска школа во Битола, Универзитет „Св. Климент 
Охридски“ од 01.04.2009 година. Во периодот од 2009 до 2012, два пати е избрана за 
помлад асистент. Од ноември 2012 година е избрана во наставното звање предавач на 
стручна школа во областите фармакологија, психијатрија и здравствена нега, и учествува 
во втор циклус на специјалистички студии на Високата медицинска школа во Битола, каде 
предава повеќе научни дисциплини од овие области. Истовремено, таа е ЕРАЗМУС 
координатор за Високата медицинска школа. 

На поле на психијатриска клиничка пракса, во периодот 2012-2015 година, таа 
работеше како затворски психијатар во Казнено-поправна установа Затвор Битола.  
Понатаму, од 2012 до денес, дополнително работи во приватна здравствена установа во 
Битола како психијатар. 

 

2. НАСТАВНО - ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

Пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска во 2009 година е избрана во соработничко 
звање помлад асистент на Високата медицинска школа Битола, а во 2011 е реизбрана во 
истото соработничко звање. По одбраната на магистерскиот труд и стекнување на научно 
звање магистер на медицински науки во 2012 година е избрана во наставно звање предавач во 
научната област фармакологија со токсикологија, а во 2013 во наставно звање предавач во 
научната област дентална хигиена со психијатрија и нега и дерматовенерологија со нега. 

Во септември 2013 година се вклучува во реализација на наставата на втор циклус студии на 
Високата медицинска школа каде што со одлука на наставнички совет и се доделени следните 
наставни дисциплини: психотерапија со комуникациски системи, психофармакологија, 
личност и општа психопатологија, психоонкологија информирање и комуникација во 
онкологијата, фармакологија во геријатрија, фармакологија за физиотерапевти. Во 2015 
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година е избрана во звањето предавач во научната област здравствена нега. Ментор е на 7 
специјалистички трудови и 30 дипломски работи.  

 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Пред д-р Гордана Ристевска-Димитровска, со свои теми од областа на психијатријата, 
фармакологијата и сестринството, има учествувано на повеќе конгреси, семинари, стручни 
состаноци. Повеќе пати е наградувана и е корисник на грантови од повеќе организации. 
Континуирано се надоградува преку проектни активности, обуки, психотерапевтска 
едукација, преведувачка активност. Автор е на повеќе трудови објавени во домашни и 
меѓународни списанија.  Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска е рецензент за 
меѓународните списанија со импакт фактор: Psychiatria Danubina, Asian Journal of Psychiatry и 
Psychiatric Research. Таа е член на уредувачкиот одбор и издавачкиот совет на првото 
списание за сестринство во Македонија, Македонско сестринство.  
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 Нучните трудови од број 1.1 до 1.3 и 2.1 се рецензирани во во Анекс на билтен на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 
20.02.2013 година. 
Нучните трудови од реден број 2.2-2.7 се рецензирани во во Анекс на билтен на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   Битола,   
04.05.2015 година 

1 Трудови со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно списание  

1.1 Гордана Ристевска-Димитровска, Весна Пејоска Геразова, Стојна Ристевска, Низок 
серумски невротропен фактор со мозочно потекло (BDNF) кај депресивно 
растројство, Прилози 15-16, 2012 -  Македонско научно друштво 

1.2 Ristevska Gordana, Marinov Petar, Depressive syndrome in patients with rheumatoid 
arthritis - a pilot study, Psychosomatic medicine, 2010, volume XIX, Number 2, page 75-
91 

1.3 Ристевска Гордана, Пашанко Оливера, Ристевска Стојна, Јовановска Тања, 
Гагачовска Билјана, Трпеска Даниела, Работното место како стрес фактор за појава 
на акутни психотични растројства, Хоризонти, број 5, година 5, декември 2009, 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола, стр. 295-300 

2 Трудови со оригинални научни резултати, објавени во референтно научно-
стручно списание со меѓународен уредувачки одбор 
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2.1 Ristevska-Dimitrovska Gordana, Pejoska Gerazova Vesna, Vujovik Viktorija, Stefanovski 
Branislav, Novotni Antoni, Durmishi Naser, Ristevskа Stojna, Stepanoska Jasmina, 
Hadzihamza Kadri, The effect of antidepressant treatment on serum brain-derrived 

neurotrophic factor in depressed patients: pilot study, Медикус, Јуни 2012, volume 17(1) 

2.2 Gordana  Ristevska-Dimitrovska, Rinaldo Shishkov, Vesna Pejoska Gerazova, Viktorija 
Vujovik, Branislav Stefanovski, Antoni Novotni, Petar Marinov, Izabela Filov, Different 

serum BDNF levels in depression: results from BDNF studies in FYR Macedonia and 
Bulgaria, Psychiatria Danubina, 2013; Vol. 25, No. 2, pp 120-125  Impact Factor 0.65, 

цитиран 4 пати 

2.3 Filov Izabela, Raleva Marija, Jordanova Peshevska Dimitrinka, Sethi Dinesh, Ristevska-
Dimitrоvska Gordana, Hazdi Hamza Kadri, Poprizova Ana, Relationship between child 
maltreatment and alcohol abuse - findings from adverse childhood experience study in 

Republic of Macedonia, Macedonian Journal of Medical Sciences. 2014 Jun 15; 7(2):390-
394. 

2.4 G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. 
Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. 

Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of 
children from rural area in Macedonia, a current perspective on health sciences, Trakya 

University, 2014, pp 430-439 

2.5 Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана 
Смичкоска, Марија Ралева, Изабела Филов, Депресивност и резилиентност кај жени 
лекувани од рак на дојка - пилот студија, Македонско Сестринство, број 1, стр 13-17, 

мај 2014 

2.6 Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања 
Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, 
Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на 

семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, 
Македонско Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014 

2.7 Ristevska-Dimitrovska G, Stefanovski P, Smichkoska S, Raleva M, Dejanova B. 
Depression and Resilience in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 

15;3(4):661-5. 

2.8 Ristevska-Dimitrovska G, Filov I, Rajchanovska D, Stefanovski P, Dejanova B. Resilience 
and Quality of Life in Breast Cancer Patients. Maced J Med Sci. 2015 Dec 15;3(4):727-31. 

2.9 Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот 
на болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп,  Македонско 

http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/mjms.2014.7.issue-2/mjms.1857-5773.2014.0413/mjms.1857-5773.2014.0413.xml?format=INT
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275317
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27275317
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Сестринство, број 1, стр 18-20, мај 2014 
3 Апстракти објавени во зборник од конференции- меѓународни  

 

 Апстрактите од реден број 3.1 до 3.28 и 4.1 се рецензирани во Анекс на билтен на 
Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 

20.02.2013 година 

Апстрактите од реден број 3.29 до 3.42 и од 4.2 до 4.4  се рецензирани во во Анекс на 
билтен на Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   

Битола,   04.05.2015 година 

3.1 Ristevska-Dimitrovska G., Pejoska Gerazova V., Vujovik V., Stefanovski B., Novotni A., 
Durmishi N., Ristevska S., Stepanoska J. The effect of antidepressant treatment on serum 
brain-derived neurotrophic factor levels in depressed patients, 2nd International Congress 

on Neurobiology, Psychopharmacology and Treatment Guidance,  Thessaloniki, 
Greece, November 24th – 27th, 2011 

3.2 Ристевска-Димитровска Гордана, Пејоска Геразова Весна, Вујовиќ Викторија, 
Стефановски Бранислав, Новотни Антони, Дурмиши Насер, Ристевски Јане, 

Хаџихамза Кадри, Ефект на хроничниот антидепресивен третман врз нивоата на 
невротропниот фактор со мозочно потекло (BDNF) кај депресивни пациенти, 

Психијатриска средба Софија-Ниш-Скопје, Софија, Р. Бугарија, 30.09-01.10. 2011, 
прва награда за постер презентација 

3.3 Ристевска Г., Ристевски Ј., Степаноска Ј., Гагачовска Б., Трпеска Д., Проценка на 
ефикасноста на оланзапинот во лекувањето  на психози - тромесечна студија,     

Психијатриска средба Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни 2010 

3.4 Степаноска Ј., Вујовиќ В., Ристевска Г., Стојмановиќ Ј., Чакароска М , Скрининг за 
дизморфоформна симптоматологија во адолесцентна возраст, Психијатриска средба 

Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни, 2010 

3.5 Ристевска Г., Ристевска С., Степаноска Ј., Филов И., Паниќ А. Пилот студија: 
споредба на два тестови за скрининг на когнитивните способности, TYM и MMSE,     

Психијатриска средба Скопје - Ниш - Софија 18-20 јуни 2010 

3.6 Ристевска Гордана, Викторија Продановска Стојчевска, Тања Јовановска, Улога на 
медицинската сестра во препознавањето и третманот на психијатриските 

коморбидитети кај болните од ревматоиден артритис, Прв конгрес на студенти по 
здравствени струки и здравствени работници, Битола 22-25 април, 2010 

3.7 Викторија Продановска-Стојчевска, Тања Јовановска, Гордана Ристевска, Генерални 
препораки за контролни прегледи кај старите лица, Прв конгрес на студенти по 
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здравствени струки и здравствени работници, Битола 22-25 април, 2010 

3.8 Изабела Филов, Мери Ралева, Димитринка Јорданова Пешевска, Гордана Ристевска, 
Улогата на медицинската сестра во идентификација и менаџирање насилство против 

жени, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, 
Битола 22-25 април, 2010 

3.9 Ристевска Стојна, Ристевска Гордана, Рамова - Попова Елизабета, Примена на 
процесот на здравствена нега кај болни со мултипла склероза, Прв конгрес на 

студенти по здравствени струки и здравствени работници, Битола, 22-25 април, 2010 

3.10 Паниќ A., Ристевска Г., Споредба на два тестови за скрининг на когнитивните 
способности, test your memory (TYM) и mini mental status examination (MMSE), прв 
конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници 22-25 април, 

Битола, 2010 

3.11 Христовска Мирчевска Н., Ристевска Г., Јовановска Т., Споредба на невротските 
манифестации кај студентите на високата медицинска школа - Битола во 1995 и 2010 

година, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, 
Битола, 22-25 април, 2010 

3.12 Стојмановиќ Ј., Ристевска Г., Екстрапирамидални несакани ефекти при третман со 
антипсихотични лекови, Прв конгрес на студенти по здравствени струки и 

здравствени работници, Битола, 22-25 април, 2010 

3.13 Ristevska G., Marinov P., Calovski J., Davitkov P., Radoeski A., Ristevska S., Pilot study 
of depressive syndrome in patients suffering from rheumatoid arthritis, Национална 

конференција на бугарската психијатриска асоцијација на тема „Заедно за подобро 
психичко здравје“, 15-18.10.2009, Русе, Бугарија, орална презентација 

3.14 Г. Ристевска, Е. Цветковска, П. Давитков, Ј. Чаловски, Психолошки одбранбени 
механизми кај болни од хронични болести (ревматоиден артритис и епилепсија), Прв 
македонски ревматолошки конгрес со интернационално учество, Охрид 30.09-03.10. 

2009 

3.15 А. Радоешки; П. Давидков; Г. Ристeвска, Б. Зафировска, А. Каровска, Проценка на 
општата физичка неспособност и нејзиното влијание врз работната способност и 

работниот статус кај болни со ревматоиден артритис, Прв македонски ревматолошки 
конгрес со интернационално учество, Охрид 30.09-03.10. 2009, орална презентација 

3.16 Г. Ристевска, С. Ристевска, Психолошки интервенции кај болните одревматоиден 
артритис, Прв македонски ревматолошки конгрес со интернационално учество, 

Охрид 30.09-03.10. 2009, орална презентација 
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3.17 Stojcheska N., Ristevska G., Stepanoska J., Filov I., Manusheva N., Stefanovski B. 

Withdrawal syndrome following discontinuation of  therapy, IV Македонски 
психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на 

апстракти објавени во Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 
2009  

3.18 Ристевска Г., Стефановски Б., Стојчевска Н., Степаноска Ј., Ристевска С., Проблеми 
при хоспитализацијата на психички болните, IV Македонски психијатриски конгрес 

со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на апстракти објавени во 
Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 2009  

3.19 Пашанко О., Ристевска Г., Мирчевска Христовска Н., Милановиќ В., Котевска 
Гулевска А., Ристевски Ј., Егзогениот фактор како причина за појава на акутни 
психотични растројства, IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно 

учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на апстракти објавени во Македонски 
медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 2009  

3.20 Степаноска Ј., Стефановски Б., Стојчевска Н., Ристевска Г., Алачка Д., Несакани 
дистонични симтоми кај невролептична терапија кај пациент со параноидна 

шизофренија, IV Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид 
27-31 мај, 2009 книга на апстракти објавени во Македонски медицински преглед,  

год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 2009 

3.21 Ристевски Ј., Ристевска Г., Употреба на асентра при терапија на пациенти со 
депресија и анксиозни нарушувања, IV Македонски психијатриски конгрес со 
меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на апстракти објавени во 

Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), стр 1-123, 2009 

3.22 Филов И., Кузмановски Л., Д. Ј. Пешевска, Н. Стојческа, Г. Ристевска, Клинички и 
психосоцијални промени при третманот на индивидуи со ментални растројства, IV 
Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 
книга на апстракти објавени во Македонски медицински преглед,  год. 63 (супл. 74), 

стр 1-123, 2009  

3.23 Гагачовска Б, Пејоска-Геразова В, Арсова -Хаџи Анѓелкова С, Трпеска Д, Ристевска 
Г, Хаџихамза К, Combat related PTSD - приказ на случај, IV Македонски 

психијатриски конгрес со меѓународно учество, Охрид 27-31 мај, 2009 книга на 
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примената на брз тест за дијагностицирање на хепатитис Ц во примарната 
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3.29 G. Ristevska-Dimitrovska, R. Shishkov, Different serum BDNF levels in depression: 
results from BDNF studies in FYR Macedonia and Bulgaria, 27 Congress of European 

College of Neuropsychopharmacology, 18-21 october 2014, Berlin, Germany, Апстракт 
објавен во European Neuropsychopharmacology, Volume 24, Supplement 2, pp 401-402, 

October 2014, impact factor 5.395 

3.30 G. Ristevska-Dimitrovska, D. Rajchanovska, S. Ristevska, T. Jovanovska, I. Filov, V. 
Prodanovska-Stojchevska, L. Mirchevska, J. Tuteska, T. Naumov, S. Stoilova, R. 

Ackovska, A. Jankulovska, Z. Zhoglev, Population based study of general health of 
children from rural area in Macedonia, 1 Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 

2014, Edirne, Turkey 

3.31 T. Jovanovska, V. Prodanovska-Stojchevska, L. Naumoska, I. Filov, D. Rajchanovska, J. 
Tuteska, G. Ristevska-Dimitrovska, L. Mirchevska, Assesment of quality of life among 

patients with morbus parkinson, 1 Balkan Congress on Health Sciences, 14-16 May 2014, 
Edirne, Turkey 

3.32 Izabela Filov, Domnika Rajchanovska, Gordana Ristevska-Dimitrovska, Dimitrinka 
Jordanova Peshevska, Domestic violence in rural areas in Republic of Macedonia in 
families with young children from 0-6 years, 1 Македонска конференција за детска и 
адолесцентна психијатрија со меѓународно учество, 16-18 октомври, 2014 Охрид, 
Македонија 

3.33 Домника Рајчановска, Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Растројства 
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во однесувањето на децата од предучилишна возраст, 1 Македонска конференција за 
детска и адолесцентна психијатрија со меѓународно учество, 16-18 октомври, 2014 
Охрид, Македонија 

3.34 Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Изабела Филов,  
Психолошко функционирање на адолесценти кои имаат родител со дијагностициран 
рак на дојка, 1 Македонска конференција за детска и адолесцентна психијатрија со 
меѓународно учество, 16-18 октомври, 2014 Охрид, Македонија 

3.35 Gordana Ristevska-Dimitrovska, Different serum BDNF levels in depression: results from 
BDNF studies in FYR Macedonia and Bulgaria, ECNP seminar in 
neuropsychopharmacology, 4-6 april, 2014 Berovo, Macedonia, ECNP Seminar Award 
2014 (1000 EUR) 

3.36 Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Потешкотии во 
дијагностицирањето и третманот на депресија кај болните од рак во Македонија: 
неопходност од долгорочна концепција за психичкото здравје на онколошките 

пациенти, XXI годишна конференција на бугарската психијатриска асоцијација, 18-
20 октомври 2013, Златни песоци - Варна, Бугарија, усна презентација  

3.37 Филов И, Ралева М, Пешевска ДЈ, Рајчановска Д, Јовановска Т, Стојчевска ВП, 
Ристевска Г, Најдовска С, Промени во процесот на мислење како ризик фактор од 

насилство меѓу индивидуите со ментални растројства, V Македонски психијатриски 
конгрес со меѓународно учество, 22-26 мај 2013, Охрид, Македонија, усна 

презентација 

3.38 Ристевска С., Филов И., Ристевска-Димитровска Г., Значењето на профилот 
медицинска сестра-специјалист по ментално здравје за развојот на психијатријата во 
Македонија, V Македонски психијатриски конгрес со меѓународно учество, 22-26 мај 

2013, Охрид, Македонија, усна презентација 

3.39 Гордана Ристевска-Димитровска, Петар Стефановски, Бети Дејанова, Снежана 
Смичкоска, Марија Ралева, Депресивност и резилиентност кај жени лекувани од рак 
на дојка - пилот студија, Прва интернационална конференција на високите школи и 
факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација 

3.40 Канзуровска К., Ристевска-Димитровска Г., Предиспитна анксиозност кај студентите 
од високата медицинска школа-Битола, Прва интернационална конференција на 

високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, 
усна презентација 

3.41 Изабела Филов, Гордана Ристевска-Димитровска, Домника Рајчановска, Тања 
Јовановска, Викторија Продановска Стојчевска, Стојна Ристевска, Јованка Тутеска, 
Ленче Мирчевска, Томе Наумов, Ангелка Јанкуловска, Златко Жоглев, Облици на 
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семејно насилство во руралните средини во семејства со деца од 0-6 години, Прва 
интернационална конференција на високите школи и факултети од областа на 

сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола, усна презентација 

3.42 Петра Лукаровска, Гордана Ристевска, Улогата на медицинската сестра во третманот 
на болни со цереброваскуларни инсулти во општина Прилеп, Прва интернационална 
конференција на високите школи и факултети од областа на сестринството, 30-31 мај, 

2014, Битола, усна презентација  

3.43 Rajchanovska D., Adamovska E., Timovski I.,Dimitrovska R. G. Vaccine efficacy, 
effectiveness, safety and markers for protection, European Society for Pediatric Infectous 

Diseases Annual Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015 

3.44 Rajchanovska D., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski I. UrinaryInfections at children in 
Bitola region in the period between 2011-2013, European Society for Pediatric Infectous 

Diseases Annual Meeting, Leipzig, 12-16 May 2015 

3.45 Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski 
I., Obstructive bronchitis in children in Bitola, 6 Конгрес на педијатрите на Р. 

Македонија, Струга, 8-11 Октомври 2015 

3.46 Rajchanovska D., Jovanovska T., Prodanovska S.V., Filov I., Dimitrovska R. G., Timovski 
I., Neonatal Icterus in Bitola in the period of 2009 and 2013, 6 Конгрес на педијатрите на 

Р. Македонија, Струга, 8-11 Октомври 2015 

3.47 Ристевска-Димитровска Г., Филов И., Рајчановска Д., Стефановски П., Дејанова Б., 
Резилиентност и квалитет на живот кај жени лекувани од рак на дојка. Меѓународна 
конференција Стрес и анксиози растројства низ различни животни фази, Охрид 29-

31.10.2015 

3.48 Ristevska-Dimitrovska G., Rajchanovska D., Jovanovska T., Filov I., Prodanovska-
Stojchevska V., Challenges for Nursing Education in Republic of Macedonia, 15 

International Nursing Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016 

3.49 Rajchanovska D., Ristevska-Dimitrovska G., Jovanovska T., Prodanovska-Stojchevska V., 
Filov I., Prevalence of breastfeeding in Bitola for the period 2012-2014, 15 International 

Nursing Conference, 15 Opatija, 28-29.04.2016 

3.50 Rajchanovska D., Jovanovska T., Dimitrovska R. G., Filov I., Prodanovska S.V., Timovski 
I Implementation of Multivalent Vaccine in Bitola, Republic of Macedonia, European 
Society for Pediatric Infectous Diseases Annual Meeting, Breighton, 10-14 May 2016 

3.51 G. Ristevska-Dimitrovska, P. Stefanovski, S. Smichkoska, B. Dejanova, Effects of adjuvant 
endocrine therapy on depression and quality of life in early breast cancer patients, 28 
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Congress of European College of Neuropsychopharmacology, 28 August-1 September 
2015, Amsterdam, Апстракт објавен во European Neuropsychopharmacology, Volume 

25, Supplement 2, p 403, September 2015, impact factor 4.369 
4 Пленарни предавања на меѓународни конференции 

4.1 The role of BDNF in neurobiology of neuropsychiatric disorders, XX Годишна 
конференција на бугарската психијатриска асоцијација, 2-4.11.2012, к.к. Боровец, 

Бугарија 

4.2 Difficulties in diagnosis and treatment of depression in cancer patients in Macedonia - need 
for longterm concept for mental health of oncology patients, XXI Annual Conference of 
Bulgarian Psychiatric Association, 18-20.10.2013, Golden Sands, Bulgaria 

4.3 The role of BDNF in neurobiology of depression, V Macedonian psychiatric congress and  
international meeting, Ohrid 22-26 Mаy, 2009 

4.4 Меѓународна конференција во рамките на проектот „Грижа во ран детски период“, 
на тема "Good Regional Practices for Ensuring Holistic Development of Preschool 

Children" - Битола 21-22 август 2014 
5 Предавања на собири од општ интерес  

5.1 Презентација на студиските програми и можностите за меѓународна соработка на 
Високата медицинска школа Битола, Семинар за национална и меѓународна 

соработка, 21-22 февруари 2015, Цигов Чарк, Бугарија, Медицински универзитет 
Пловдив  

5.2 Психолошка грижа за онколошките пациенти, Годишно собрание на ГО лига за борба 
против ракот Битола,  22.12.2014 Битола 

5.3 Образованието на медицинските сестри и акушерки во Република Македонија, IV 
Конгрес на здружениетона медицински сестри, техничари и акушерки на Р. 

македонија, Струга, 1-4 Октомври 2015 

 

3. СТРУЧНО - АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Пред. д-р Гордана Ристеска-Димитровска е координатор за европската програма за 
мобилност ЕРАЗМУС на Високата медицинска школа – Битола, каде што со успех ја 
развива студентската размена ширум Европа. Исто така дополнително работи како 
психијатар во КПУ Затвор Битола и во приватна здравствена установа.  Членува во 
Лекарска комора на Македонија, Здружението на психијатри на Република Македонија, 
International Psycho-oncology Society, European College of Neuropsychopharmacology. 
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 

Ред. 
број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

 Активностите од 1-6 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ Битола бр.371, година XXXIV, Битола, 20.02.2013 година 

Активностите од 7-25 се рецензирани во Анекс на билтен на Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ Битола бр.400, година   XXXV,   Битола,   04.05.2015 година 

1 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир: Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Софија, септември 2011  

2 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир: Психијатриска средба Скопје-Ниш-Софија, Скопје, јуни 2010  

3 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир: Прв конгрес на студенти по здравствени струки и здравствени работници, 

март 2010 

4 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир: 28 и 29 Медицински Студентски Конгрес, Охрид, Македонија 

5 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир: Претседател на организационен комитет на Суб- Регионалниот Тренинг на 

ИФМСА - Охрид, мај 2006 

6 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир:  

Претседател на организационен комитет на  Европскиот Регионален Состанок на 
ИФМСА - Битола, април 2006 

7 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир:  

Претседател на организационен одбор: Меѓународна конференција во рамките на 
проектот „Грижа во ран детски период“, на тема "Good Regional Practices for 

Ensuring Holistic Development of Preschool Children" - Битола 21-22 август 2014  

8 Член на организационен или програмски одбор на меѓународен научен/стручен 
собир:  

Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа 
на сестринството, 30-31 мај, 2014, Битола 
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9 Мај 2011– Обука за работа со лица со психотраума Training of Trainers Workshop 
on Psychotrauma – Организирано од Европската мрежа за трауматски стрес 

(TENTS-TP) 

10  24-28 Септември 2012 -  Студиска посета на тема „Здравство и едукација: 
квалитетни здравствени услуги“ во Истанбул, Турција, организирана и 

финансирана од CEDEFOP, реализирана од Национална агенција за европско 
образование и мобилност 

11 Ноември-Декември 2012 – Активен учесник на серија обуки за тренери за 
решавање на конфликти во рамките на проектот „Социјална инклузија на лица 

кои отслужиле затворска казна“ – проект реализиран од Центар за граѓанска 
иницијатива од Прилеп, а поддржан од Пограничната програма помеѓу 

Република Македонија и Република Албанија од Инструментот за предпристапна 
помош ИПА – 2007-2013 

12 Проектен координатор за проектот „Обезбедување на алтернативни предшколски 
услуги, АКРОНИМ: ГРИЖА ВО РАН ДЕТСКИ ПЕРИОД“ во реализација на 

Високата медицинска школа Битола (Универзитет Св. Климент Охридски 
Битола) а поддржан од Пограничната програма помеѓу Република Македонија и 
Република Грција од Инструментот за предпристапна помош ИПА – 2007-2013, 

Јули 2013 – Септември 2014,вкупен буџет 504000 евра 

13 Академска мобилност во рамките на ЕРАЗМУС-ЛЛП програмата на Медицински 
Универзитет Варна, Бугарија,  14-18/10/2013 

14 Работилница на психосоцијална академија на тема "Meaning-Centered 
Psychotherapy for Cancer Patients", Ротердам, Холандија (IPOS), 4 ноември 2013 

15 Работилница на психосоцијална академија на тема "Couples Therapy in Advanced 
Cancer", Ротердан, Холандија (IPOS), 5 ноември 2013 

16 Работилница од семејна и системска терапија на тема „Партнерска и семејна 
терапија, multi voice пристап - интегрирање на килтурата и атачментот во 

системска рамка“, Скопје, 23-24 март 2013 

17 Работилница од семејна и системска терапија на тема „Изгубени во преводот, 
multi voice пристап кон паровите и терапијата на парови“, Охрид, 20.09.2012 

18 Целосен превод на учебно помагало „Сестрински дијагнози во психијатриско 
сестринство, Nursing Diagnosis in Psychiatric Nursing“, автор Mary C. Townsend, 
преведувач на македонски Гордана Ристевска Димитровска, стручна рецензија 

Проф. д-р Антони Новотни, дел од проект на Владата на РМ, 2011 година 



86 
 

Ред. 
број Назив на активноста (стручно-апликативна): 

19 Превод на дел од книга „Сеопфатен учебник по психијатрија на Каплан и Садок - 
осмо издание“, уредници Бенџамин Џ. Садок и Вирџинија А. Садок, дел од 

проект на Владата на РМ, 2012 година 

20 Едитор на двојазична брошура на македонски и англиски јазик „PROJECT 
OUTCOMES: EARLY CHILDHOOD CARE“, 55 страни, издадена од Универзитет 

„Св. Климент Охридски“ Битола, Висока медицинска школа 

21 Превод на клинички мерен инструмент: EORTC QOQ - BR23 - инструмент за 
мерење на квалитет на живот, специфичен модул за рак на дојка 

22 Превод на клинички мерен инструмент: CD-RISC-25 - Конор-Давидсон скала за 
резилиенца 25 

23 Превод на клинички мерен инструмент: TEMPS-A - Мемфис Пиза Парис 
инструмент за евалуација на темперамент 

24 Авторизирани предавања: Фармакологија во геријатрија - за сестри 

25 Авторизирани предавања: Фармакологија за физиотерапевти на специјализација 

26 Експертска активност: 

Рецензент на труд со наслов: „The correlation between perceived social support, 
cortisol and brain derived neurotrophic factor levels in healthy women“  Psychiatric 

Research 26.02.2016 

27 Експертска активност: 

Рецензент на труд со наслов: „Serum levels of brain derived neurotrophic factor 
(BDNF) and neurotrophin-3 (NT-3) in depressed patients with schizophrenia“, 
Psychiatria Danubina, 30.11.2014 

28 Експертска активност: 

Рецензент на труд  со наслов: "Comparison of efficacy, safety and brain derived 
neurotrophic factor (BDNF) levels with desvenlafaxine and fluoxetine treatment in 
patients of major depressive disorder", Asian Journal of Psychiatry, 25.05.2015 

29 Работилница: Креативна психофармакотерапија во пракса: како да се зголеми 
ефикасноста на лекувањето? Проф. д-р Миро Јаковљевиќ - Загреб, Битола, 

31.03.2016 

30 Членство во меѓународна организација која поддржува/организира научно 
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истражувачка дејност:  

Член на International Psycho-oncology Society 

31 Членство во меѓународна организација која поддржува/организира научно 
истражувачка дејност:  

Член на International European College of Neuropsychopharmacology. 

 

М И С Л Е Њ Е  И  З А К Л У Ч О К 

Врз основа на целокупната доставена документација на кандидатот, 
Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, 
научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и дејноста од поширок 
интерес на Пред. д-р Гордана Ристевска-Димитровска.   

Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од 
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека Пред. д-р Гордана Ристевска-
Димитровска поседува научни и стручни квалитети и според Законот за високото 
образование и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, 
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанди на 
Универзитетот  „Св. Климент Охридски“ во Битола, ги исполнува сите услови да биде 
избран во звањето виш предавач во научната област Фармакологија со токсикологија.  

Поаѓајќи од погоре изнесеното, а имајќи ја во вид содржината на целокупната 
научна, научно-истражувачка, стручна и наставна активност на кандидатката Гордана 
Ристевска Димитровска, Рецензионата комисија го дава следниот 

П Р Е Д Л О Г 

Пред. д-р Гордана Ристевска – Димитровска да биде избрана за наставник на Високата 
медицинска школа во Битола во областа Фармакологија со токсикологија на 
дисциплината Фармакологија со нега, во наставно звање ВИШ  ПРЕДАВАЧ. 

 Рецензентска комисија:  

 
1. Проф. д-р Маја Сланинка Мицеска – 

претседател, 
2. Проф. д-р Трајан Балканов - член, 

                                                                 3.  Виш пред. Изабела Филов - член 
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 До 

                                                                                           Наставничкиот  совет на  

                                                                                           Високата Медицинска Школа 

   Битола 

 

Р  Е  Ф  Е  Р  А Т 

За избор на наставник од областа на Радиологијата 

 

            Врз основа на член 132, став 2 од Законот за високо образование (сл.весник на РМ 
бр. 35/08, 193/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13 и 24/13), член 43 од 
Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, 
наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот "Св.Климент Охридски" – 
Битола од 2013 година и Одлуката на Настаничкиот совет бр. 08-304/4 од 29.06.2016 
година, Директорот го донесе решението за формирање на Рецензиона комисија за 
изготвување на реферат за избор на наставник од научната област Радиологија, во состав: 

1. Проф. Др. Надица Митреска, претседател 
2. Проф. Др. Михаел Груневски, член и  
3. Виш пред. Др. Тања Јовановска, член 

На распишаниот конкурс објавен во весниците "Нова Македонија" и "Коха" од 20.06.2016 
година за избор на наставник од научната област Радиологија се пријави кандидатот: 

 
1. Пред. Др. Гордана Антулеска-Белческа 

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

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј  

Биографски податоци 

Др.сци. Гордана Антулеска – Белческа, родена 30.04.1967 година  во Прилеп. 

Основно и средно образование завршува во Прилеп, а Медицинскиот факултет во Скопје. 
Брачен статус: мажена, мајка на две деца. 
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Специјалист по радиодијагностика, вработена во ЈЗУ Општа Болница – Прилеп. Магистер 
по јавно здравство, на постдипломките студии на Медицински факултет во Скопје. 

Доктор на медицински науки од областа на радиологијата, Медицински факултет во Ниш, 
Р Србија. 

Нејзиниот магистерски труд е на тема: 

Антулеска – Белческа Г.: "Одредени јавноздравствени и биомедицински аспекти на 
сколиозата кај училишната популација од 7 -14 години во РМ". 

Докторската дисертација, одбранета на Медицинскиот факултет во Ниш, на тема: 
"Компаративна анализа на параметрите на мултислајсната компјутеризирана томографија 
и патохистолошки наоди кај карциномот на белите дробови". 

Предавач на ВМШ - Битола, врз основа на одлуката на Наставничкиот совет бр. 07-423/6 
од 28.09.2012 год., објавена во Билтен на УКЛО - Битола, бр. 367 од 02.11.2012 год. 

Претходни работни места: ПЗО"Медика" - Прилеп, ЈЗО Завод за здравствена заштита – 
оддел за епидемиологија, Прилеп. 

Солидно го владее англискиот јазик,како и компјутерските вештини. 

Има учествувано на повеќе семинари и конгреси, објавено повеке трудови како  автор и 
коавтор. 

Во тек на специјализацијата посетува и соодветна едукација за имиџинг и инетрвентни 
процедури на дојка за која поседува сертификат, од Медицинскиот факултет во Нови Сад. 

Преку Министерството за здравство, а во согласност со активностите за оставарување на 
соработка во  областа на здравството и медицинските науки меѓу Владата на Р Македонија 
и Владата на Р Турција, во 2011 год., престојува на едномесечен едукативен тренинг за ЦТ 
и Доплер воАнкара, Р Турција. 

Во март 2013 год. Преку проектот Леонардо да Винчи посетува двонеделен едукативен 
тренинг за скрининг на дојка, во програмата ДОРА, Онколошки Клинички Центар-
Љубљана, Р Словенија. 

Моментално ја обавува функцијата претседател на комисијата за акредитација на ЈЗУ 
Општа болница-Прилеп. 

Член на: 

- Лекарска Комора на Македонија; 

- Македонско Лекарско Друштво; 

- Здружение на радиолози на Македонија; 
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- European Society of Radiology; 

- Здружение на доктори на медицина и стоматологија. 

Учество на едукации и семинари: 
1."CT and Collor Doppler" -2011, Анкара, Р Турција; 
2.Семинар на Здружение на радиолози , 2011год, Дојран, РМ; 
3."Breast imaging and interventional procedures", 2010, Нови Сад, Р Србија; 
4.Астмата-недоволно дијагностицирана и контролирана болест, Македонско 
Респираторно здружение; 

Симпозиум: Новини во педијатријата, 2012, Струга, РМ. 

 

Учествува на сите модули на КМЕ: 

Модул1 од Програмата за КМЕ; 

Модул 2 од Програмата за КМЕ; 

Модул- курс за менаџмент во здравствениот систем на Програмата КМЕ; 

Модул за детско здравје на Програмата за КМЕ; 

Модул за сексуално преносливи инфекции на програмата за КМЕ; 

Модул за главоболка на Програмата за КМЕ; 

Модул за комјутерски вештини на Програмата за КМЕ. 

 

Учество во проект на НВО Пактис: 

Предавање на тема "Состојби и предлози за дистрибуција на цврстиот отпад во функција 
на заштита  на животната средина и здравјето на населението, 2015 год. 

 

Учество на конгреси: 

Конгрес радиолога Србије; 

Петти конгрес на здружение на педијатри на РМ со меѓународно учество, 2011 Охрид,  
РМ; 

Трет македонски конгрес за историја на медицината, 2008, Штип, РМ; 
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Втор македонски конгрес за историја на медицината, 2005, Струмица, РМ; 

Трет конгрес по превентивна медицина на РМ со меѓународно учество, 2006, Охрид, РМ; 

Прв конгрес на асоцијацијата на лекарите по општа/фамилијарна медицина на Југоисточна 
Европа, 2006, Охрид, РМ; 

Прв конгрес на лекарите по општа медицина на РМ со меѓународно учество, 2004, Охрид, 
РМ; 

XI Балкански конгрес на радиолози, 2013, РМ. 

 

Сертификати 

Проект за транзиција на здравствениот сектор – КМЕ, 1999; 

Испитувач во рамките на акредитираната програма за обука на клучни тренери и 
едукатори, испитувачи и ментори, ЛКМ; 

Сертификат – ДОРА програм, Љубљана, 2013; 

Сертификат – Здружение на радиолози, 2014; 

Сертификат – Современ пристап во третман на  ХТА, МЛД  2015. 

Објавени трудови како автор и коавтор 

1.Jordanoska B., Antuleska-Belceska G., Desoski P. ‘’Prednosti na insulinot vo prevencija na 
dijabeticnata retinopatija’’,  Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekarite po opsta 
medicina na Makedonija so meğunarodno ucestvo, Ohrid, 2004, juni, str.108 

2. Antuleska-Belceska G.,Desoski P.,Jordanoska B.:’’Hiperlipidemii i nivniot terapiski odgovor 
kaj dijabetot’’, Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekarite po opsta medicina na 
Makedonija so meğunarodno ucestvo, Ohrid, 2004, juni, str.124 

3. Jordanoska B.,Antuleska-Belceska G.,Desoski P:’’Kvantitativna detekcija na Helicobacter 
pilory i prednosti vo terapiskiot pristap, Zbornik na apstrakti na Prviot kongres na lekari po opsta 
medicina so meğunarodno ucestvo, Ohrid, 2004, juni, str.243  

4. Antuleska-Belceska G., Belceski R.,’’Razvojot na zdravstvoto vo Prilep i prilepsko od krajot 
na 19 – ti vek do denes’’, Zbornik na trudovi na Vtor makedonski kongres na istorija na 
medicinata so meğunarodno ucestvo, Strumica, 2005, noemvri, str.135-40 

5. Antuleska-Belceska G., Murgoska-Stanimirovik T.,’’Prikaz na izvrsena zadolzitelna 
imunizacija vo Prilep vo periodot 2000-2004 godina’’, Zbornik na trudovi na manifestacijata 
„Mesec na zdravo dete 2005 godina”, Prilep, 2006, str.30 
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6. Murgoska – Stanimirovik T., Antuleska – Belceska G., ‘’Vlijanie na imunoprofilaksata vrz 
morbiditetot od zaraznite bolesti na teritorijata na Prilep’’, Zbornik na trudovi na 
manifestacijata „Mesec na zdravo dete 2005 godina”, Prilep, 2006, juni, str.39 

7. Antuleska-Belceska G.,’’Epidemioloski karakteristiki na brucelozata na Prilep vo periodot 
1996-2005godina’’, Zbornik na rezimea na Prv Kongres na asocijacijata na lekarite po 
op{ta/familijarna medicina na Jugoisto~na Evropa,Ohrid, 2006,juni, str.84 

8. Jordanoska B., Desoski P., Antuleska-Bel~eska G., Antonovski I.,:’’Holesta – lek na izbor vo 
tretman na dislipidemii’’, Zbornik na rezimea na Prv Kongres na asocijacijata na lekarite po 
opsta/familijarna medicina na Jugoistocna Evropa, Ohrid, 2006, juni, str.144 

9. Jordanoska B., Antuleska-Belceska G., Desoski P.:’’Prevencija i rana detekcija na rak na 
dojka’’, Zbornik na rezimea na Tret kongres po preventivna medicina na Makedonija so 
meğunarodno ucestvo, Ohrid, 2006, oktomvri, str.30 

10. Antuleska-Belceska G.,Murgoska-Stanimirovik T.,Mileska – Jovanoski А. ’’Alimentarni 
toksoinfekcii vo Prilep vo periodot od 1996-2005“ , Zbornik na rezimea na Tret kongres po 
preventivna medicina na Makedonija so meğunarodno ucestvo, Ohrid, 2006, oktomvri, str.137 

11. Antuleska-Belceska G., Belceski R.,’’Zdravstvoto vo Prilep i prilepsko meğu dvete svetski 
vojni’’, Zbornik na trudovi na Tret makedonski kongres na istorija na medicinata so 
meğunarodno ucestvo, Stip, 2008, juni, str.160-70 

12. Antuleska-Belceska G., Belceski R.,;Zdravstvoto vo Prilep i Prilepsko meğu dvete svetski 
vojni – pocetok na organizirana zdravstvena zastita’’, Vox Medici, 2009, mart; 62:46-8 

13. Antuleska-Belceska G.,’’UZ/Mamografski prikaz pregled dojke pomoђu Bi-rads 
klasifikacije’’, Zbornik radova od Kongres radiologa Srbije, Zlatibor, 2011, novembar, str.73-4  

14. Antuleska-Belceska G., ’’Odreђeni javno-zdravstveni i biomedicinski aspekti skolioze kod 
školske populacije od 7-14 godina u Republici Makedoniji’’, Hrvatski časopis za javno 
zdravstvo, 2012, srpanj, Vol.8(31): 53-71 
15. Antuleska-Belceska G.: ’’Komparativna analiza na CT i MRI modalitetite vo dijagnostika na 
NSCLC karcinom’’, Vox Medici, 2013, mart, 80:60-64 
16. Antuleska-Belčeska G., Petrović S., Ristić L., Stojanov D., Jocić M.: ‘’Demographic 
characteristics of lung cancer’’, Acta Medica Medianae 2014;53(2):40-48  
doi:10.5633/amm.2014.0207 
17.  Antuleska-Belčeska G., Jovanovska S., Ljusič G.: Case report: ‘’Partial occlusion of 
superior mesenteric artery with segmental bowel infarction’’, Acta Medica Medianae 
2014;53(1):53-57  doi:10.5633/amm.2014.0110 
18.  Antuleska-Belčeska G., Simjanovska J.: ‘’Lung cancer – demographic characteristics in 
Macedonia’’, Third International Conference on Radiation and Applications of Various Fields of 
Research, RAD Book of abstracts 2015, ISBN 978-86-80300-00-9   
19. Antuleska-Belčeska G.: ’’Javno – zdravstveni I biomedicinski aspekti skolioze kod skolske 
populacije od 7-14 godina u Republici Makedoniji’’, Medicinska istrazivanja, 
2013,Vol.47(1):57-66 
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20. Jovanovska S., Jakimovska M., Jakimovska S., Dimitrovska-Stamenkova S., Antuleska – 
Belceska G., Malenko S.: ‘’Characteristic CT and MRI findings contributing in diagnosis and 
follow up of haemochromatosis’’ – case report; XI Balkan Congress of Radiology, Book of 
abstracts; 2013, October; 
21. Mrmeski G., Antuleska- Belceska G., Stanojoska – Kalevska M.: ‘’Ataxia and 
Teleangiectasia with Abnormal White Matter Signal on MRI’’ – case report; XI Balkan 
Congress of Radiology, Book of abstracts; 2013, October; 

М И С Л Е Њ Е  И   З А К Л У Ч О К 

Рецензентската комисија ја разгледа целокупната документација и врз основа на 
одредбите од Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми 
и постапка за избор на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола, оцени дека 
кандидатот ги исполнува конкурсните услови, пропишани за избор на наставници во сите 
наставни звања.  

Др. сци. Гордана Антулеска – Белческа е специјалист по радиодијагностика, докажан 
стручњак во областа на радиологијата, магистер по јавно здравство, доктор на медицински 
науки од областа на радиологијата. Својата научно истражувачка дејност ја презентира 
како во областа на јавното здравство, така и во областа на радиологијата, преку 
магистеркиот труд, односно докторската дисертација. Се презентирала со свои трудови на 
конгреси, како автор и коавтор уште од деновите како општ лекар, па се до денес, следејки 
ги во континуитет новите достигнувања во развојот на радиологијата. Член е на разни 
асоцијации и здруженијата во земјата и странство од подрачјето на медицинските науки. 

Анализирајки ја континуираната стручната и научна активност на кандидатот, 
Рецензионата комисија на Наставничкиот совет на Високата медицинска школа 
едногласно го дава следниот  

П Р Е Д Л О Г 

Следејки ја севкупната активност на кандидатот Др.сци. Гордана Антулеска – 
Белческа во полето на радиологијата како специјалист и доктор на медицински 
науки од областа на радиологијата, како и пошироко во медицината како магистер 
по јавно здравство, му предлагаме на Наставничкиот совет Др.сци. Гордана 
Антулеска – Белческа да ја избере во звање виш предавач од областа на 
радиологијата. 

 

                                                                     Рецензентска комисија: 

                                                                 1.Проф.др. Надица Митреска, претседател 

                                                            2.Проф.др. Михаил Груневски, член 

                                                                  3.Виш пред. Др. Тања Јовановска, член 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНАТА ОБЛАСТ  НУКЛЕАРНА 
МЕДИЦИНА НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА  

 

 Врз основа на член 132, став 2 од Законот за висолко образование на Република 
Македонија (Сл. Весник на РМ бр.. 35/08, 193/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115,10, 17,11, 123/12, 
15/13и 24/13), член 43 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и стручни звања на Универзитетот „Св 
Климент Охридски“ - Битола, како и одлуката на Наставничкиот совет бр. 08-304/6 од 
29.06.2016 год. Донесено е решение за формирањ на Рецензиона комисија за изработка на 
реферат за избор на наставник по наставата област НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА во 
состав: 

 

 
1. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 
2. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член и 
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 

  

И З  В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“ од 
20.06.2016 година, за избор на наставник од научната област  НУКЛЕАРНА 
МЕДИЦИНА, по наставната дисциплина НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА се пријави 
кандидатот: 

 

   Проф.д-р. Снежана Михајловска 

 
                                                     B I O G R A F I J A 

 

D-r Sne`ana Mihajlovska e rodena na 19.02.1954 god. vo Bitola. Osnovno i 
sredno obrazovanie zavr{ila vo Bitola, a Medicinski fakultet vo Skopje vo 1980 
godina so prosek 8,9. Po zavr{enite studii vo Bitola izveduva edukacija i 
proverka na znaewa od prva pomo{ na kandidati za voza~i. Se vrabotuva vo 1983 
godina i nekolku godini raboti kako lekar od op{ta praksa. Specijalizacija po 
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nuklearna medicina dobiva 1986 god. Vo tekot na specijalizacijata zavr{uva kurs 
za rabota i primena na radioizotopite na Institutot “Boris Kidri~” - Vin~a vo 
Srbija. Vo 1989 godina na Medicinskiot fakultet vo Skopje stanuva prv 
specijalist po nuklearna medicina vo Makedonija i raboti vo Slu`bata za 
nuklearna medicina i klini~ka fiziologija pri Medicinskiot centar “D-r 
Trifun Panovski” vo Bitola. Od 1996 godина и narednite deset godini e 
rakovoditel на истата. Како rakovoditel оsobeno se anga`ira na voveduvaweto na 
novi dijagnosti~ki metodi vo oblasta na tiroidologijata, imunologijata, 
virusologijata i sl. Aktivno u~estvuva na sekciski i stru~ni sostanoci za 
citolo{kite i patohistolo{kite istra`uvawa vo tiroidnata patologija. 

Poka`uva bogata stru~na i nau~na aktivnost koja se gleda od golemiot broj 
referenci navedeni vo prodol`enieto. So svoi soop{tenija aktivno u~estvuva na 
pove}e doma{ni i me|unarodni kongresi vo Francija, [ panija, Avstralija, 
Turcija, Italija, Germanija i dr.  

Poka`uva interes za usovr{uvawe vo strukata, osobeno vo oblasta na 
tiroidologijata. Prijavувa doktorska disertacija na tema: “PREVALENCIJA 
NA GU[ AVOSTA VO BITOLA I BITOLSKO I ULOGATA NA JODNATA 
PROFILAKSA VO ERADIKACIJA NA ENDEMSKATA GU[ AVOST VO 
NAZNA^ENIOT REGION”, koja e prifatena na sednicata na Nastavno-nau~niot 
sovet na Medicinski fakultet - Skopje na 12.01.1995 godina. Recenzijata za ocenka 
na disertacijata e objavena vo Bilten br. 758 na Univerzitetot “Sv. Kiril i 
Metodij”vo Skopje od 31.05.2000 godina. Istata ja odbranila vo 2000 god. na 
Medicinskiot fakultet vo Skopje.  

Za posebni dostignuvawa i zalagawa vo medicinskata nauka dobila plaketa na 
Makedonskoto lekarsko dru{tvo vo 2001 godina. Vo 2002 godina so odluka na 
Ministerstvoto za zdravstvo se zdobiva so zvaweto primarius. U~estvuva vo 
pove}e proekti od koi pozna~aen e proektot vo sorabotka so IAEA so koj za prv pat 
Klini~kata bolnica vo Bitola e opremena so zna~ajna i vredna oprema. Od 
noemvri 2005 god. vo traewe od edna godina ja obavuva funkcijata  direktor za 
dijagnosti~ka dejnost vo JZU Klini~ka bolnica vo Bitola. Od 2005 god. 
anga`irana e na Visokata medicinska {kola vo Bitola kako nastavnik po 
nastavnata disciplina Nuklearna medicina, od 2007 godina po nastavnata 
disciplina Endokrinologija, a vo 2009 godina e izbrana za nastavnik po nastavnata 
дисциплина Патофизиологија. Од 2011 година ангажирана е како наставник по наставната 
дисциплина Патолошка физиологија на Ветеринарниот факултет во Битола. Истата година 
е ангажирана како наставник по наставната дисциплина Биохемиски анализи и туморски 
маркери  на студиската програма „ Специјализација за биохемиски аналитичар“ на Втор 
циклус на специјалистички стручни студии при Високата медицинска школа. 

Успешно ја изведува едукативната дејност, а истовремено е избран ментор за поголем 
број на дипломски трудови, како и избран ментор за изработка на специјалистички 
трудови. Последните неколку години се ангажира и за доедуцирање на средниот 
медицински кадар во Одделението за нуклеарна медицина при Клиничка болница – 
Битола кои успешно ја завршија Високата медицинска школа и се оспособени за 
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изработка на стручни трудови кои ги презентираат на секциски состаноци по нуклеарна 
медицина  Во неколку наврати е ангажирана за едукативни предавања од областа на 
тироидологијата од Здружението на доктори во Прилеп, Охрид и Битола.  

D-r Sne`ana Mihajlovska e avtor i koavtor na pogolem broj na  stru~ni trudovi 
od koi 39 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot “Sv. Kliment Ohridski” - 
Bitola br. 184 od 1997 god, 5 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot „Sv. 
Kliment Ohridski“ - Bitola br. 261 od 04.05.2004, a ostanatite vo BILTENOT od 
2009 koga e izbrana za nastavnik po nastavnata disciplina Patofiziologija. 

Prilo`ena lista na nau~ni trudovi:  
1. Sne`ana Mihajlovska, Vera Dolgova Korubin: Cisternografija so Tc99m-DTPA. 

Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, Nuklearnata medicina vo dijagnostikata - 
Zbornik na materijali, Bitola ,02-04 april 1987.  

2. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V, Georgievski P: Detekcija okultne i 
intermitentne rinoreje sa Tc99m-DTPA. XXII sostanok za Nuklearna Medicina, 
Mavrovo, Makedonija, 22-26 juni 1988. God. zbor. Med. Fak. Skopje; 34 (supl. 1): 1-104: 
20-21.  

3. Mihajlovska S, Kosturski N, Stojanov M: Scintigrafija na koskite kako metoda 
na rano otkrivawe na koskeni metastazi. Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, 
Nau~na misla - Bitola, XXVI, Bitola 1990.  

4. Kosturski N , Mihajlovska S, Andreevski T i dr.: Na{i  sogleduvawa na primenata 
na kanceroembrionalniot antigen (CEA), humani hormonski gonadotropin (HCG) i 
alfa fetoproteini (AFP) vo dijagnosticirawe na nekoi malignomi. Dru{tvo za 
Nauka i Umetnost - Bitola, Nau~na misla - Bitola, XXVII, Bitola 1990.  

5. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z, Trp~evski T, 
Kuzmanovski D: Vlijanie na tiroidnite zaboluvawa vrz ishodot na bremenosta. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
Bitola, 1993.  

6. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Georgievski J: Problemi pri 
doziraweto na supsticiona terapija kaj bolni lekuvani od primarna hipotireoza. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
Bitola, 1993.  

7. Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J: Komparacija na 
scintigrafski, sonografski i palpatorni naodi kaj nodozni strumi. Endokrini 
zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart Bitola, 
1993.  

8. Trp~evski T, Popovski V, Kosturski N, Mihajlovska S, Bo`inovska V: Zna~eweto 
na primenata na GnHR testot kaj primarnite i sekundarnite amenorei vo 
ispituvaweto na funkcionalnata rezerva na gonadotropnite kletki na hipofizata. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
, Bitola 1993. 

9. Kosturski N, Mihajlovska S, Georgievski J, Petrovski Z i dr.: Scintigrafski 
promeni na koskite kaj bolni od bubre`na insuficiencija (HBI) tretirana so 
hemodijaliza. First Congress of Macedonian society of nephrology, dialysis, 
transplantation and artificial organs 7-10 10 1993. abstracts - Mak. Med. Pregled god. 
XLVI supl. 13 Skopje, 1993.  

10. Mihajlovska S, Stojkovi} M, Jankovski V, Georgievski J, Petrovski Z: 
Ispituvawe na vezikoureteralniot refluks so pomo{ na radionukleidnata 
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renocistenografija so koristewe na Tc99m-DTPA. VII Kongres na pedijatrite na 
Makedonija so me|unarodno u~estvo, Struga 8-10 juni 1994, Mak. Med. Pregled god. 
supl. 15 48 Zbornik na rezimea (aps 344a) Skopje, 1994.  

11. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Role of skeletal scyntigraphy in 
detecting of metastases of breast cancer and prostatae cancer. VIth Annual meeting of 
Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06., Nukleer tip. Turkish journal of 
Nuclear Medicine 3.1. abs. 25, 1994. 

12.  Georgievski J, Petrovski Z, Mihajlovska S: The importance of simultaneous 
determination of CEA and  HCG in pat        
meeting of Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer tip. Turkish 
journal of Nuclear Medicine 3.1. abs. 28, 1994. 

13. Stefanovski P, Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z: The value of serum alkaline 
phossphatase level in relation to radionuclide bones scans. VIth Annual meeting of 
Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer tip. Turkish journal of 
Nuclear Medicine 3.1. abs. 25, 1994. 

14. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V: Detection of occult and intermittent rhinorea using 
Tc99m-DTPA. VIth World Congress of Nuclear Medicine and biology, October 23-28 
1994, Sydney, Australia; European Journal of Nucl. Med. suppl. 21 (10):112, 1994. 

15. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Stefanovski P: Platelets labeled with Tc99m - 
Pyrophosphatase stannous complex used for imaging the lungs;  VIth World Congress of 
Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; Europeal Journal 
of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):240, 1994. 

16. Petrovski Z, Mihajlovska S, Georgievski J: Clinical value of simultaneous determination 
of CA15-3 and CEA on patients operated of breast cancer; VIth World Congress of 
Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; Europeal Journal 
of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):118, 1994. 

17. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Papilaren karcinom vo 
avtonomno funkcionira~ki adenom na tiroidnata `lezda - prikaz na slu~aj; God. 
Zbornik Med. fak. 40 (2) 160, 133-136, 1994. 

18. Kosturski N, Simova N, Angelevska-Grujovska C, Mihajlovska S, Georgievski J, 
Petrovski Z: Scintigrafsko prika`uvawe na rak na dojka na "mamoscintigrafija" 
rabotena so metoksi-izobutil (MBI) Tc99m. 15 Kongres na lekarite na Makedonija. 
Mak. med. pregled 40 (2), 133-136, 1994.  

19. Petrovski Z, Georgievski J , Mihajlovska S: Sa15-3 kako tumor marker za 
postoperativen monitoring na karcinom na dojka. 14 Kongres na lekarite na 
Makedonija . Mak. med. pregled supl., 49, 1995. 

20. Georgievski J , Mihajlovska S, Petrovski Z: Korelacija na koskeniot sken so 
tumorski marker PSA kaj pacienti so karcinom na prostata. 14 Kongres na lekarite 
na Makedonija . Mak. med. pregled supl. 360, 1995. 

21. Georgievski J  , Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N: Princip na 
dijagnostika , terapija i kontrola na zaboleni od karcinom na {titnata `lezda.  14 
Kongres na lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl., 344, 1995. 

22. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Three phase bone scintigraphy in children 
with Morbus LGG-Calve -Perhes. The 6th Asia and Oceania Congerss of Nuclear 
Medicine and Biology in conjucition with the 36 annual Meeting of Japanese Soc. Nucl. 
Med. Kyto Jap. J. Nucl. Med. 117, 1996. 
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23. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Value of prostate - specific 
antigen as tumor marker prostatic canvcer. ibidem. 20,49.,351, 1995. 

24. Petrovski Z, Kuzmanovski D, Mihajlovska S, Georgievski J: Comparative evaluation of 
bone scintigraphy with tumor marker SA15-3 and CEA on patients operated brest cancer. 
Zbornik sazetaka XIX Kongres hirurga Jugoslavije. Suppl. 95, 1996. 

25. Petrovski Z, Georgievski J , Mihajlovska S: Surgical treatment of thyroid carcinoma. .  
14 Kongres na lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl., 65, 1995. 

26.Petrovski Z, Georgievski J, Kuzmanovski D, Mihajlovska S: Surgical and postoperative 
treatment of differentiated thyroid cancers. Zbornik sazetaka XIX Kongres hirurga 
Jugoslavije. Suppl.  73, 1996. 

27. Mihajlovska S, Kosturski N, Kuzmanovski D, Petrovski Z, Georgievski J: Uticaj 
koli~ine ostata~nog tkiva {titwa~e nakon hirur{ke ablacije na uspeh J-131 terapije kod 
karcinoma {titwa~e. Zbornik sazetaka XIX Kongres hirurga Jugoslavije, Suppl. 06, 1996. 

28. Georgievski J, Georgievska J, Stefanovski P, Mihajlovska S: Petrovski Z. Effect of beta-
adrenergic receptor bockators on metabolizm of thyroid hormones in hyperthyroidism. 
2nd Intergent Conference of Nuclear Cardiology, Caries suppl/ J.Nucl. Cardiology 
2.2.p.501, 1996. 

29. Kostrurski N, Vojnovska Z, Mihajlovska S: Evaluation of thyroid adenoma 
thyreotohicity by TRH stimulating test. Balk. J. Clin. Lab. 2, 101, 1995. 

30. Georgievski J, Georgievska J, Stefanovski P, Mihajlovska S: Clinical importance of 
comparative determination of total (T4)  and free (FT4) thyroxines. Balkan J. Clin. 
Labor. 3.96. 1, 88, 1996. 

31. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Serum concentration of TSH determined by 
ultrasensitive IRMA method in different thyroid diseases. Balkan J. Clin. Labor. 3.96. 1, 
72, 1995. 

32. Georgievski J, Georgievska J, Talevski R, Mihajlovska S: Petrovski Z, Vojnovska Z: 
Evaluation of CA-125 in patients with ovarium carcinoma. Proc. 16th Internat. Congress 
Sin. Chemistry. London, 141, 1996. 

33. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Importance of free thyroxine and 
ultrasensitive TSH in diagnosis hyperthyroidism in pregnancy Proc. 16th Internat. 
Congress Sin. Chemistry. London, 388, 1996. 

34. Vojnovska B, Kolarovska D, Bozinovska V, Georgievska J: Mihajlovska S, Ristevska S: 
Immunonephelometric determination of the concentration of von Willbrand factor 
(VWF)) in persons with renal disease. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. 
London, 280, 1996 . 
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35. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Carcinoembrionic antigen in 
serum of patients with prostatic carcinoma. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. 
London, 395, 1996. 

36. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J: TRH test in subclinical 
hypothyroidism. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. London, 397, 1996. 

37. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V, Kosturski N: Bone scan in Titze's syndrom. 3th 
Congress Europ. Feder. Nation. Assoc. Orthopaedics Traumatology, 64, 1997. 

38. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Thre-fhase scintigraphy in children with 
morbus legg-pertheses. 1997. 

39. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Value of the prostate-specific 
antigen as a tumor marker of prostatic cancer. 1997. 

40. Mihajlovska S, Kosturski N, Stojanov M: Bone scintigraphy in aseptic necrosis3th 
Congress Europ. Feder. Nation. Assoc. Orthopaedics Traumatology, 64, 1997. 

41. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Qualitative bone scintigraphy in follow - up 
cemmentless total hip arthoplasty. 3th Congress Europ. Feder. Nation. Assoc. 
Orthopaedics Traumatology, 339, 1997. 

42. Petrovski Z, Georgievski J,  Mihajlovska S: Clinical evaluation of papillare thyroid 
carcinoma. 9th Balkan Congress of endocrinology, Thessaloniki, 1997. 

43. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Korelacija na tumorski marker CYFRA 21-L 
so scintigrafija na koski kaj belodroben karcinom. II Kongres na makedonskoto 
respiratorno drustvo. Mak. Med. Pregled 50, suppl. 28, 173, 1997.  

44. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Comparission of CA-125 and 
CEA in patients with ovarian carcinoma. National Meeting of the Association of Clinical 
Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 

45. Petrovski Z, Georgievski J,  Mihajlovska S: The clinical usefulness of simultaneous 
sensitive TSH and FT4 in the assesment of the thyroid function. National Meeting of the 
Association of Clinical Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 

46. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Diagnostical value of simultaneous 
determination of CYFRA 21 - 1 and CEA in lung cancer. National Meeting of the 
Association of Clinical Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 

47. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: TSH and FT4 ria 
analisys for determination of thyreotoxicosis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 
4, 4.97, 1997. 

48. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Sensitive thyrotropin assay-diagnostic 
approach to thyreotoxicosis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 
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49. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: The value of the 
free triodothyroxine ria test in diagnostics of hyperthyreosis. Balkan Journal of Clinical 
Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

50. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: Clinical value of 
direct free thyroxine assay. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

51. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Assesment of IRMA-hTSH 
on euthyroid. Hyperthyroid and ILL patients on substition therapy. Balkan Journal of 
Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

52. Vojnovska Z, Kolarovska D, Tomovska DZ, Kosturski N, Mihajlovska S: Determination 
of IgG, IgA and IgM in patients with chronic renal insufficiency before and after 
heamodialysis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

53. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: Dijagnosti~ka 
vrednost na SA 15-3 i SEA kaj pacientite so hirur{ki tretman na karcinom na 
dojka. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na Republika Makedonija, 1997. 

54. Petrovski Z, Mihajlovska S, Georgievski J: Serum IRMA PTH kaj pacienti so hroni~na 
bubre`na insuficiencija. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na 
Republika Makedonija, 1997. 

55. Kosturski N, Mihajlovska S, Vojnovska Z, Hayieva R: Nadmorska visinska razlika kako 
faktor za promena na krvnata slika. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na 
Republika Makedonija, 1997. 

56. Kosturski N, Mihajlovska S, Naumovska V, Grozdanovska V: Markirawe na 
leukociti so diethylditiocarbamat (DDC) Tc-99m. Mak. Med. pregled, 54, Suplem. 38, 
2000. 

57. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z, Kova~eva R: Terapija na 
avtonomno funkcionira~ki tiroiden adenom so perkutana etanol injekcija. Mak. 
Med. pregled, 54, Supl. 38, 2000. 

58. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Klini~ko zna~ewe na malite nodusi 
(<10mm) vo tiroidea. Mak. Med. pregled, 54, Supl.  38,  2000. 

59. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z, Vojnovska Z, TSH secreting 
pituitary adenoma in 24- year-old  man. Mak. Med. pregled, 54, Supl. 38, 2000. 

60. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Scintimammography with  
Tc99m MDP in breast cancer. Congress of the European Association of Nuclear Medicine. 
Neapol, Eur. J. Nucl. Med. Vol. 28 (8), 1122, 2001. 
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З А К Л У Ч О К 

По разгледувањето на материјалите доставени од Проф. д-р Снежана Михајловска  
Рецензионата комисија констатира дека кандидатката ги исполнува условите предвидени 
со критериумите за избор во наставно звање на високата стручна школа, според членот 9 
од Правилникот за единствените критериуми и постапки за избор во наставно-научни, 
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св Климент 
Охридски“ – Битола. 

Имајќи ја во предвид целокупната стручна, научна, наставна активност, како и 
долгогодишната креативност и инвентивност во работата со студентите рецензентската 
комисија има чест да му предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска 
школа во Битола кандидатката Проф. д-р Снежана Михајловска да биде реизбрана за 
наставник по наставната единица НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА во звање ПРОФЕСОР на 
Високата медицинска школа во Битола. 

 

 

Рецензиона комисија:    
              

1. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 

 
2. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член  

 
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 
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Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНАТА ОБЛАСТ ДРУГО 
(ПАТОФИЗИОЛОГИЈА) НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА  

 Врз основа на член 132, став 2 од Законот за висолко образование на Република 
Македонија (Сл. Весник на РМ бр.. 35/08, 193/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115,10, 17,11, 123/12, 
15/13и 24/13), член 43 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и стручни звања на Универзитетот Св 
Климент Охридски - Битола, како и одлуката на Наставничкиот совет бр. 08-304/8 од 
29.06.2016 год. Донесено е решение за формирањ на Рецензиона комисија за изработка на 
реферат за избор на наставник по наставната област: ДРУГО (ПАТОФИЗИОЛОГИЈА), 
наставна  дисциплина ПАТОФИЗИОЛОГИЈА во состав: 

 
1. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 
2. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член и 
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 

  

И З  В Е Ш Т А Ј 

На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“ од 
20.06.2016 година, за избор на наставник од научната област  ДРУГО 
(ПАТОФИЗИОЛОГИЈА) по наставната дисциплина ПАТОФИЗИОЛОГИЈА се пријави 
кандидатот: 

 

   Проф.д-р. Снежана Михајловска 

 
B I O G R A F I J A 

D-r Sne`ana Mihajlovska e rodena na 19.02.1954 god. vo Bitola. Osnovno i 
sredno obrazovanie zavr{ila vo Bitola, a Medicinski fakultet vo Skopje vo 1980 
godina so prosek 8,9. Po zavr{enite studii vo Bitola izveduva edukacija i 
proverka na znaewa od prva pomo{ na kandidati za voza~i. Se vrabotuva vo 1983 
godina i nekolku godini raboti kako lekar od op{ta praksa. Specijalizacija po 
nuklearna medicina dobiva 1986 god. Vo tekot na specijalizacijata zavr{uva kurs 
za rabota i primena na radioizotopite na Institutot “Boris Kidri~” - Vin~a vo 
Srbija. Vo 1989 godina na Medicinskiot fakultet vo Skopje stanuva prv 
specijalist po nuklearna medicina vo Makedonija i raboti vo Slu`bata za 
nuklearna medicina i klini~ka fiziologija pri Medicinskiot centar “D-r 
Trifun Panovski” vo Bitola. Od 1996 godина и narednite deset godini e 
rakovoditel на истата. Како rakovoditel оsobeno se anga`ira na voveduvaweto na 
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novi dijagnosti~ki metodi vo oblasta na tiroidologijata, imunologijata, 
virusologijata i sl. Aktivno u~estvuva na sekciski i stru~ni sostanoci za 
citolo{kite i patohistolo{kite istra`uvawa vo tiroidnata patologija. 

Poka`uva bogata stru~na i nau~na aktivnost koja se gleda od golemiot broj 
referenci navedeni vo prodol`enieto. So svoi soop{tenija aktivno u~estvuva na 
pove}e doma{ni i me|unarodni kongresi vo Francija, [ panija, Avstralija, 
Turcija, Italija, Germanija i dr.  

Poka`uva interes za usovr{uvawe vo strukata, osobeno vo oblasta na 
tiroidologijata. Prijavувa doktorska disertacija na tema: “PREVALENCIJA 
NA GU[ AVOSTA VO BITOLA I BITOLSKO I ULOGATA NA JODNATA 
PROFILAKSA VO ERADIKACIJA NA ENDEMSKATA GU[ AVOST VO 
NAZNA^ENIOT REGION”, koja e prifatena na sednicata na Nastavno-nau~niot 
sovet na Medicinski fakultet - Skopje na 12.01.1995 godina. Recenzijata za ocenka 
na disertacijata e objavena vo Bilten br. 758 na Univerzitetot “Sv. Kiril i 
Metodij”vo Skopje od 31.05.2000 godina. Istata ja odbranila vo 2000 god. na 
Medicinskiot fakultet vo Skopje.  

Za posebni dostignuvawa i zalagawa vo medicinskata nauka dobila plaketa na 
Makedonskoto lekarsko dru{tvo vo 2001 godina. Vo 2002 godina so odluka na 
Ministerstvoto za zdravstvo se zdobiva so zvaweto primarius. U~estvuva vo 
pove}e proekti od koi pozna~aen e proektot vo sorabotka so IAEA so koj za prv pat 
Klini~kata bolnica vo Bitola e opremena so zna~ajna i vredna oprema. Od 
noemvri 2005 god. vo traewe od edna godina ja obavuva funkcijata  direktor za 
dijagnosti~ka dejnost vo JZU Klini~ka bolnica vo Bitola. Od 2005 god. 
anga`irana e na Visokata medicinska {kola vo Bitola kako nastavnik po 
nastavnata disciplina Nuklearna medicina, od 2007 godina po nastavnata 
disciplina Endokrinologija, a vo 2009 godina e izbrana za nastavnik po nastavnata 
disciplina Patofiziologija. Од 2011 година ангажирана е како наставник по 
наставната дисциплина Патолошка физиологија на Ветеринарниот факултет во Битола. 
Истата година е ангажирана како наставник по наставната дисциплина Биохемиски 
анализи и туморски маркери  на студиската програма „ Специјализација за биохемиски 
аналитичар“ на Втор циклус на специјалистички стручни студии при Високата 
медицинска школа. 

Успешно ја изведува едукативната дејност, а истовремено е избран ментор за поголем 
број на дипломски трудови, како и избран ментор за изработка на специјалистички 
трудови. Последните неколку години се ангажира и за доедуцирање на средниот 
медицински кадар во Одделението за нуклеарна медицина при Клиничка болница – 
Битола кои успешно ја завршија Високата медицинска школа и се оспособени за 
изработка на стручни трудови кои ги презентираат на секциски состаноци по нуклеарна 
медицина  Во неколку наврати е ангажирана за едукативни предавања од областа на 
тироидологијата од Здружението на доктори во Прилеп, Охрид и Битола.  

D-r Sne`ana Mihajlovska e avtor i koavtor na pogolem broj na  stru~ni trudovi 
od koi 39 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot “Sv. Kliment Ohridski” - 
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Bitola br. 184 od 1997 god, 5 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot „Sv. 
Kliment Ohridski“ - Bitola br. 261 od 04.05.2004, a ostanatite vo BILTENOT od 
2009 koga e izbrana za nastavnik po nastavnata disciplina Patofiziologija. 

 

Prilo`ena lista na nau~ni trudovi:  
       1. Sne`ana Mihajlovska, Vera Dolgova Korubin: Cisternografija so Tc99m-DTPA. 
Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, Nuklearnata medicina vo dijagnostikata - 
Zbornik na materijali, Bitola ,02-04 april 1987.  

2. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V, Georgievski P: Detekcija okultne i 
intermitentne rinoreje sa Tc99m-DTPA. XXII sostanok za Nuklearna Medicina, 
Mavrovo, Makedonija, 22-26 juni 1988. God. zbor. Med. Fak. Skopje; 34 (supl. 1): 1-
104: 20-21.  

3. Mihajlovska S, Kosturski N, Stojanov M: Scintigrafija na koskite kako 
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Bitola, Nau~na misla - Bitola, XXVI, Bitola 1990.  

4. Kosturski N, Mihajlovska S, Andreevski T i dr.: Na{i  sogleduvawa na 
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malignomi. Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, Nau~na misla - Bitola, 
XXVII, Bitola 1990.  

5. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z, Trp~evski T, 
Kuzmanovski D: Vlijanie na tiroidnite zaboluvawa vrz ishodot na bremenosta. 
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doziraweto na supsticiona terapija kaj bolni lekuvani od primarna 
hipotireoza. Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. 
denovi, 19-20 mart Bitola, 1993.  

7. Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J: Komparacija na 
scintigrafski, sonografski i palpatorni naodi kaj nodozni strumi. Endokrini 
zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart Bitola, 
1993.  

8. Trp~evski T, Popovski V, Kosturski N, Mihajlovska S, Bo`inovska V: 
Zna~eweto na primenata na GnHR testot kaj primarnite i sekundarnite 
amenorei vo ispituvaweto na funkcionalnata rezerva na gonadotropnite 
kletki na hipofizata. Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V 
Bitolski Med. denovi, 19-20 mart , Bitola 1993. 

9. Kosturski N, Mihajlovska S, Georgievski J, Petrovski Z i dr.: Scintigrafski 
promeni na koskite kaj bolni od bubre`na insuficiencija (HBI) tretirana so 
hemodijaliza. First Congress of Macedonian society of nephrology, dialysis, 
transplantation and artificial organs 7-10 10 1993. abstracts - Mak. Med. Pregled god. 
XLVI supl. 13 Skopje, 1993.  

10. Mihajlovska S, Stojkovi} M, Jankovski V, Georgievski J, Petrovski Z: 
Ispituvawe na vezikoureteralniot refluks so pomo{ na radionukleidnata 
renocistenografija so koristewe na Tc99m-DTPA. VII Kongres na pedijatrite na 
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Makedonija so me|unarodno u~estvo, Struga 8-10 juni 1994, Mak. Med. Pregled 
god. supl. 15 48 Zbornik na rezimea (aps 344a) Skopje, 1994.  

11. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Role of skeletal 
scyntigraphy in detecting of metastases of breast cancer and prostatae cancer. VIth 
Annual meeting of Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06., Nukleer 
tip. Turkish journal of Nuclear Medicine 3.1. abs. 25, 1994. 

12.  Georgievski J, Petrovski Z, Mihajlovska S: The importance of simultaneous 
determination of CEA and  HCG in pa       
Annual meeting of Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer 
tip. Turkish journal of Nuclear Medicine 3.1. abs. 28, 1994. 

13. Stefanovski P, Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z: The value of serum alkaline 
phossphatase level in relation to radionuclide bones scans. VIth Annual meeting of 
Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer tip. Turkish journal 
of Nuclear Medicine 3.1. abs. 25, 1994. 

14. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V: Detection of occult and intermittent rhinorea 
using Tc99m-DTPA. VIth World Congress of Nuclear Medicine and biology, 
October 23-28 1994, Sydney, Australia; European Journal of Nucl. Med. suppl. 21 
(10):112, 1994. 

15. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Stefanovski P: Platelets labeled with 
Tc99m - Pyrophosphatase stannous complex used for imaging the lungs;  VIth World 
Congress of Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; 
Europeal Journal of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):240, 1994. 

16. Petrovski Z, Mihajlovska S, Georgievski J: Clinical value of simultaneous 
determination of CA15-3 and CEA on patients operated of breast cancer; VIth World 
Congress of Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; 
Europeal Journal of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):118, 1994. 

17. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Papilaren karcinom 
vo avtonomno funkcionira~ki adenom na tiroidnata `lezda - prikaz na slu~aj; 
God. Zbornik Med. fak. 40 (2) 160, 133-136, 1994. 

18. Kosturski N, Simova N, Angelevska-Grujovska C, Mihajlovska S, Georgievski 
J, Petrovski Z: Scintigrafsko prika`uvawe na rak na dojka na 
"mamoscintigrafija" rabotena so metoksi-izobutil (MBI) Tc99m. 15 Kongres na 
lekarite na Makedonija. Mak. med. pregled 40 (2), 133-136, 1994.  

19. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Sa15-3 kako tumor marker za 
postoperativen monitoring na karcinom na dojka. 14 Kongres na lekarite na 
Makedonija . Mak. med. pregled supl., 49, 1995. 
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lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl. 360, 1995. 

21. Georgievski J , Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N: Princip na 
dijagnostika , terapija i kontrola na zaboleni od karcinom na {titnata 
`lezda.  14 Kongres na lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl., 344, 
1995. 

22. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Three phase bone scintigraphy in children 
with Morbus LGG-Calve -Perhes. The 6th Asia and Oceania Congerss of Nuclear 
Medicine and Biology in conjucition with the 36 annual Meeting of Japanese Soc. 
Nucl. Med. Kyto Jap. J. Nucl. Med. 117, 1996. 
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З А К Л У Ч О К 

 

По разгледувањето на материјалите доставени од Проф. д-р Снежана Михајловска  
Рецензионата комисија констатира дека кандидатката ги исполнува условите предвидени 
со критериумите за избор во наставно звање на високата стручна школа, според членот 9 
од Правилникот за единствените критериуми и постапки за избор во наставно-научни, 
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св Климент 
Охридски“ – Битола. 

Имајќи ја во предвид целокупната стручна, научна, наставна активност, како и 
долгогодишната креативност и инвентивност во работата со студентите рецензентската 
комисија има чест да му предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска 
школа во Битола кандидатката д-р Снежана Михајловска да биде реизбрана за наставник 
по наставната единица ПАТОФИЗИОЛОГИЈА во звање ПРОФЕСОР на Високата 
медицинска школа во Битола. 

 

Рецензиона комисија:    
              

1. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 

 
2. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член  

 
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 
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Р Е Ф Е Р А Т 

 

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНАТА ОБЛАСТ ЕНДОКРИНОЛОГИЈА НА ВИСОКАТА 
МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА  

 

 Врз основа на член 132, став 2 од Законот за висолко образование на Република 
Македонија (Сл. Весник на РМ бр.. 35/08, 193/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115,10, 17,11, 
123/12, 15/13и 24/13), член 43 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во 
наставно-научни, наставни, наставно-стручни и стручни звања на Универзитетот Св 
Климент Охридски - Битола, како и одлуката на Наставничкиот совет бр. 08-304/7 од 
29.06.2016 год. Донесено е решение за формирањ на Рецензиона комисија за изработка 
на реферат за избор на наставник во наставата област ЕНДОКРИНОЛОГИЈА, во состав: 

 

 
4. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 
5. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член и 
6. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 

 

  

И З  В Е Ш Т А Ј 

 

На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и „Коха“ од 
20.06.2016 година, за избор на наставник од научната област  Ендокринологија, по 
наставната дисциплина Ендокринологија се пријави кандидатот: 

 

   Проф.д-р. Снежана Михајловска 
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B I O G R A F I J A 

 

D-r Sne`ana Mihajlovska e rodena na 19.02.1954 god. vo Bitola. Osnovno i 
sredno obrazovanie zavr{ila vo Bitola, a Medicinski fakultet vo Skopje vo 1980 
godina so prosek 8,9. Po zavr{enite studii vo Bitola izveduva edukacija i 
proverka na znaewa od prva pomo{ na kandidati za voza~i. Se vrabotuva vo 1983 
godina i nekolku godini raboti kako lekar od op{ta praksa. Specijalizacija po 
nuklearna medicina dobiva 1986 god. Vo tekot na specijalizacijata zavr{uva kurs 
za rabota i primena na radioizotopite na Institutot “Boris Kidri~” - Vin~a vo 
Srbija. Vo 1989 godina na Medicinskiot fakultet vo Skopje stanuva prv 
specijalist po nuklearna medicina vo Makedonija i raboti vo Slu`bata za 
nuklearna medicina i klini~ka fiziologija pri Medicinskiot centar “D-r 
Trifun Panovski” vo Bitola. Od 1996 godина и narednite deset godini e 
rakovoditel на истата. Како rakovoditel оsobeno se anga`ira na voveduvaweto na 
novi dijagnosti~ki metodi vo oblasta na tiroidologijata, imunologijata, 
virusologijata i sl. Aktivno u~estvuva na sekciski i stru~ni sostanoci za 
citolo{kite i patohistolo{kite istra`uvawa vo tiroidnata patologija. 

Poka`uva bogata stru~na i nau~na aktivnost koja se gleda od golemiot broj 

referenci navedeni vo prodol`enieto. So svoi soop{tenija aktivno u~estvuva na 

pove}e doma{ni i me|unarodni kongresi vo Francija, [ panija, Avstralija, 

Turcija, Italija, Germanija i dr.  

Poka`uva interes za usovr{uvawe vo strukata, osobeno vo oblasta na 
tiroidologijata. Prijavувa doktorska disertacija na tema: “PREVALENCIJA 
NA GU[ AVOSTA VO BITOLA I BITOLSKO I ULOGATA NA JODNATA 
PROFILAKSA VO ERADIKACIJA NA ENDEMSKATA GU[ AVOST VO 
NAZNA^ENIOT REGION”, koja e prifatena na sednicata na Nastavno-nau~niot 
sovet na Medicinski fakultet - Skopje na 12.01.1995 godina. Recenzijata za ocenka 
na disertacijata e objavena vo Bilten br. 758 na Univerzitetot “Sv. Kiril i 
Metodij”vo Skopje od 31.05.2000 godina. Istata ja odbranila vo 2000 god. na 
Medicinskiot fakultet vo Skopje.  

Za posebni dostignuvawa i zalagawa vo medicinskata nauka dobila plaketa na 
Makedonskoto lekarsko dru{tvo vo 2001 godina. Vo 2002 godina so odluka na 
Ministerstvoto za zdravstvo se zdobiva so zvaweto primarius. U~estvuva vo 
pove}e proekti od koi pozna~aen e proektot vo sorabotka so IAEA so koj za prv pat 
Klini~kata bolnica vo Bitola e opremena so zna~ajna i vredna oprema. Od 
noemvri 2005 god. vo traewe od edna godina ja obavuva funkcijata  direktor za 
dijagnosti~ka dejnost vo JZU Klini~ka bolnica vo Bitola. Od 2005 god. 
anga`irana e na Visokata medicinska {kola vo Bitola kako nastavnik po 
nastavnata disciplina Nuklearna medicina, od 2007 godina po nastavnata 
disciplina Endokrinologija, a vo 2009 godina e izbrana za nastavnik po nastavnata 
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disciplina Patofiziologija. Од 2011 година ангажирана е како наставник по 
наставната дисциплина Патолошка физиологија на Ветеринарниот факултет во Битола. 
Истата година е ангажирана како наставник по наставната дисциплина Биохемиски 
анализи и туморски маркери  на студиската програма „ Специјализација за 
биохемиски аналитичар“ на Втор циклус на специјалистички стручни студии при 
Високата медицинска школа. 

Успешно ја изведува едукативната дејност, а истовремено е избран ментор за 
поголем број на дипломски трудови, како и избран ментор за изработка на 
специјалистички трудови. Последните неколку години се ангажира и за доедуцирање 
на средниот медицински кадар во Одделението за нуклеарна медицина при Клиничка 
болница – Битола кои успешно ја завршија Високата медицинска школа и се 
оспособени за изработка на стручни трудови кои ги презентираат на секциски 
состаноци по нуклеарна медицина  Во неколку наврати е ангажирана за едукативни 
предавања од областа на тироидологијата од Здружението на доктори во Прилеп, 
Охрид и Битола.  

D-r Sne`ana Mihajlovska e avtor i koavtor na pogolem broj na  stru~ni trudovi 
od koi 39 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot “Sv. Kliment Ohridski” - 
Bitola br. 184 od 1997 god, 5 se recenzirani vo Biltenot na Univerzitetot „Sv. 
Kliment Ohridski“ - Bitola br. 261 od 04.05.2004, a ostanatite vo BILTENOT od 
2009 koga e izbrana za nastavnik po nastavnata disciplina Patofiziologija 

Prilo`ena lista na nau~ni trudovi:  
      1. Sne`ana Mihajlovska, Vera Dolgova Korubin: Cisternografija so Tc99m-DTPA. 
Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, Nuklearnata medicina vo dijagnostikata - 
Zbornik na materijali, Bitola ,02-04 april 1987.  
      2. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V, Georgievski P: Detekcija okultne i 
intermitentne rinoreje sa Tc99m-DTPA. XXII sostanok za Nuklearna Medicina, Mavrovo, 
Makedonija, 22-26 juni 1988. God. zbor. Med. Fak. Skopje; 34 (supl. 1): 1-104: 20-21.  

      3. Mihajlovska S, Kosturski N, Stojanov M: Scintigrafija na koskite kako metoda na 
rano otkrivawe na koskeni metastazi. Dru{tvo za Nauka i Umetnost - Bitola, Nau~na 
misla - Bitola, XXVI, Bitola 1990.  

4. Kosturski N , Mihajlovska S, Andreevski T i dr.: Na{i  sogleduvawa na primenata 
na kanceroembrionalniot antigen (CEA), humani hormonski gonadotropin (HCG) i 
alfa fetoproteini (AFP) vo dijagnosticirawe na nekoi malignomi. Dru{tvo za 
Nauka i Umetnost - Bitola, Nau~na misla - Bitola, XXVII, Bitola 1990.  

5. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z, Trp~evski T, 
Kuzmanovski D: Vlijanie na tiroidnite zaboluvawa vrz ishodot na bremenosta. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
Bitola, 1993.  

6. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Georgievski J: Problemi pri 
doziraweto na supsticiona terapija kaj bolni lekuvani od primarna hipotireoza. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
Bitola, 1993.  
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7. Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J: Komparacija na 
scintigrafski, sonografski i palpatorni naodi kaj nodozni strumi. Endokrini 
zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart Bitola, 
1993.  

8. Trp~evski T, Popovski V, Kosturski N, Mihajlovska S, Bo`inovska V: Zna~eweto 
na primenata na GnHR testot kaj primarnite i sekundarnite amenorei vo 
ispituvaweto na funkcionalnata rezerva na gonadotropnite kletki na hipofizata. 
Endokrini zaboluvawa; Zbornik na materijali; V Bitolski Med. denovi, 19-20 mart 
, Bitola 1993. 

9. Kosturski N, Mihajlovska S, Georgievski J, Petrovski Z i dr.: Scintigrafski 
promeni na koskite kaj bolni od bubre`na insuficiencija (HBI) tretirana so 
hemodijaliza. First Congress of Macedonian society of nephrology, dialysis, transplantation 
and artificial organs 7-10 10 1993. abstracts - Mak. Med. Pregled god. XLVI supl. 13 Skopje, 
1993.  

10. Mihajlovska S, Stojkovi} M, Jankovski V, Georgievski J, Petrovski Z: 
Ispituvawe na vezikoureteralniot refluks so pomo{ na radionukleidnata 
renocistenografija so koristewe na Tc99m-DTPA. VII Kongres na pedijatrite na 
Makedonija so me|unarodno u~estvo, Struga 8-10 juni 1994, Mak. Med. Pregled god. 
supl. 15 48 Zbornik na rezimea (aps 344a) Skopje, 1994.  

11. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Role of skeletal scyntigraphy in detecting 
of metastases of breast cancer and prostatae cancer. VIth Annual meeting of Tukish society of 
Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06., Nukleer tip. Turkish journal of Nuclear Medicine 3.1. abs. 
25, 1994. 

12.  Georgievski J, Petrovski Z, Mihajlovska S: The importance of simultaneous 
determination of CEA and  HCG in pat        
meeting of Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer tip. Turkish 
journal of Nuclear Medicine 3.1. abs. 28, 1994. 

13. Stefanovski P, Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z: The value of serum alkaline 
phossphatase level in relation to radionuclide bones scans. VIth Annual meeting of 
Tukish society of Nuclear Medicine, Istambul, 19-23.06. Nukleer tip. Turkish journal of 
Nuclear Medicine 3.1. abs. 25, 1994. 

14. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V: Detection of occult and intermittent rhinorea using 
Tc99m-DTPA. VIth World Congress of Nuclear Medicine and biology, October 23-28 
1994, Sydney, Australia; European Journal of Nucl. Med. suppl. 21 (10):112, 1994. 

15. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Stefanovski P: Platelets labeled with Tc99m - 
Pyrophosphatase stannous complex used for imaging the lungs;  VIth World Congress of 
Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; Europeal Journal 
of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):240, 1994. 

16. Petrovski Z, Mihajlovska S, Georgievski J: Clinical value of simultaneous determination 
of CA15-3 and CEA on patients operated of breast cancer; VIth World Congress of 
Nuclear Medicine and biology, October 23-28 1994, Sydney, Australia; Europeal Journal 
of Nucl. Med. suppl. Vol 21(10):118, 1994. 

17. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Papilaren karcinom vo 
avtonomno funkcionira~ki adenom na tiroidnata `lezda - prikaz na slu~aj; God. 
Zbornik Med. fak. 40 (2) 160, 133-136, 1994. 

18. Kosturski N, Simova N, Angelevska-Grujovska C, Mihajlovska S, Georgievski J, 
Petrovski Z: Scintigrafsko prika`uvawe na rak na dojka na "mamoscintigrafija" 
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rabotena so metoksi-izobutil (MBI) Tc99m. 15 Kongres na lekarite na Makedonija. 
Mak. med. pregled 40 (2), 133-136, 1994.  

19. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Sa15-3 kako tumor marker za 
postoperativen monitoring na karcinom na dojka. 14 Kongres na lekarite na 
Makedonija . Mak. med. pregled supl., 49, 1995. 

20. Georgievski J, Mihajlovska S, Petrovski Z: Korelacija na koskeniot sken so 
tumorski marker PSA kaj pacienti so karcinom na prostata. 14 Kongres na lekarite 
na Makedonija . Mak. med. pregled supl. 360, 1995. 

21. Georgievski J , Petrovski Z, Mihajlovska S, Kosturski N: Princip na 
dijagnostika , terapija i kontrola na zaboleni od karcinom na {titnata `lezda.  14 
Kongres na lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl., 344, 1995. 

22. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Three phase bone scintigraphy in children 
with Morbus LGG-Calve -Perhes. The 6th Asia and Oceania Congerss of Nuclear 
Medicine and Biology in conjucition with the 36 annual Meeting of Japanese Soc. Nucl. 
Med. Kyto Jap. J. Nucl. Med. 117, 1996. 

23. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Value of prostate - specific antigen as 
tumor marker prostatic canvcer. ibidem. 20,49.,351, 1995. 

24. Petrovski Z, Kuzmanovski D, Mihajlovska S, Georgievski J: Comparative evaluation of bone 
scintigraphy with tumor marker SA15-3 and CEA on patients operated brest cancer. Zbornik 
sazetaka XIX Kongres hirurga Jugoslavije. Suppl. 95, 1996. 

25. Petrovski Z, Georgievski J , Mihajlovska S: Surgical treatment of thyroid carcinoma. .  14 
Kongres na lekarite na Makedonija . Mak. med. pregled supl., 65, 1995. 

26.Petrovski Z, Georgievski J, Kuzmanovski D, Mihajlovska S: Surgical and postoperative treatment 
of differentiated thyroid cancers. Zbornik sazetaka XIX Kongres hirurga Jugoslavije. Suppl.  73, 
1996. 

27. Mihajlovska S, Kosturski N, Kuzmanovski D, Petrovski Z, Georgievski J: Uticaj koli~ine 
ostata~nog tkiva {titwa~e nakon hirur{ke ablacije na uspeh J-131 terapije kod karcinoma 
{titwa~e. Zbornik sazetaka XIX Kongres hirurga Jugoslavije, Suppl. 06, 1996. 

28. Georgievski J, Georgievska J, Stefanovski P, Mihajlovska S: Petrovski Z. Effect of beta-
adrenergic receptor bockators on metabolizm of thyroid hormones in hyperthyroidism. 2nd 
Intergent Conference of Nuclear Cardiology, Caries suppl/ J.Nucl. Cardiology 2.2.p.501, 1996. 

29. Kostrurski N, Vojnovska Z, Mihajlovska S: Evaluation of thyroid adenoma thyreotohicity by 
TRH stimulating test. Balk. J. Clin. Lab. 2, 101, 1995. 

30. Georgievski J, Georgievska J, Stefanovski P, Mihajlovska S: Clinical importance of comparative 
determination of total (T4)  and free (FT4) thyroxines. Balkan J. Clin. Labor. 3.96. 1, 88, 1996. 

31. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Serum concentration of TSH determined by 
ultrasensitive IRMA method in different thyroid diseases. Balkan J. Clin. Labor. 3.96. 1, 72, 
1995. 

32. Georgievski J, Georgievska J, Talevski R, Mihajlovska S: Petrovski Z, Vojnovska Z: Evaluation 
of CA-125 in patients with ovarium carcinoma. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. 
London, 141, 1996. 
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33. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Importance of free thyroxine and ultrasensitive TSH 
in diagnosis hyperthyroidism in pregnancy Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. London, 
388, 1996. 

34. Vojnovska B, Kolarovska D, Bozinovska V, Georgievska J: Mihajlovska S, Ristevska S: 
Immunonephelometric determination of the concentration of von Willbrand factor (VWF)) in 
persons with renal disease. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. London, 280, 1996 . 

35. Mihajlovska S, Kosturski N, Georgievski J, Petrovski Z: Carcinoembrionic antigen in serum of 
patients with prostatic carcinoma. Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. London, 395, 
1996. 

36. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J: TRH test in subclinical hypothyroidism. 
Proc. 16th Internat. Congress Sin. Chemistry. London, 397, 1996. 

37. Mihajlovska S, Dolgova Korubin V, Kosturski N: Bone scan in Titze's syndrom. 3th Congress 
Europ. Feder. Nation. Assoc. Orthopaedics Traumatology, 64, 1997. 

38. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Thre-fhase scintigraphy in children with morbus legg-
pertheses. 1997. 

39. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Value of the prostate-specific antigen 
as a tumor marker of prostatic cancer. 1997. 

40. Mihajlovska S, Kosturski N, Stojanov M: Bone scintigraphy in aseptic necrosis3th Congress 
Europ. Feder. Nation. Assoc. Orthopaedics Traumatology, 64, 1997. 

41. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Qualitative bone scintigraphy in follow - up 
cemmentless total hip arthoplasty. 3th Congress Europ. Feder. Nation. Assoc. Orthopaedics 
Traumatology, 339, 1997. 

42. Petrovski Z, Georgievski J,  Mihajlovska S: Clinical evaluation of papillare thyroid carcinoma. 9th 
Balkan Congress of endocrinology, Thessaloniki, 1997. 

43. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Korelacija na tumorski marker CYFRA 21-L so 
scintigrafija na koski kaj belodroben karcinom. II Kongres na makedonskoto respiratorno drustvo. 
Mak. Med. Pregled 50, suppl. 28, 173, 1997.  

44. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Comparission of CA-125 and 
CEA in patients with ovarian carcinoma. National Meeting of the Association of Clinical 
Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 

45. Petrovski Z, Georgievski J,  Mihajlovska S: The clinical usefulness of simultaneous 
sensitive TSH and FT4 in the assesment of the thyroid function. National Meeting of the 
Association of Clinical Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 

46. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Diagnostical value of simultaneous 
determination of CYFRA 21 - 1 and CEA in lung cancer. National Meeting of the 
Association of Clinical Biochemistry. Birmingham, 211, 1997. 
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47. Kosturski N, Mihajlovska S, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: TSH and FT4 ria 
analisys for determination of thyreotoxicosis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 
4, 4.97, 1997. 

48. Petrovski Z, Georgievski J, Mihajlovska S: Sensitive thyrotropin assay-diagnostic 
approach to thyreotoxicosis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

49. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: The value of the 
free triodothyroxine ria test in diagnostics of hyperthyreosis. Balkan Journal of Clinical 
Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

50. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: Clinical value of 
direct free thyroxine assay. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

51. Georgievski J, Petrovski Z, Georgievska J, Mihajlovska S: Assesment of IRMA-hTSH 
on euthyroid. Hyperthyroid and ILL patients on substition therapy. Balkan Journal of 
Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

52. Vojnovska Z, Kolarovska D, Tomovska DZ, Kosturski N, Mihajlovska S: Determination 
of IgG, IgA and IgM in patients with chronic renal insufficiency before and after 
heamodialysis. Balkan Journal of Clinical Laboratory, vol. 4, 4.97, 1997. 

53. Mihajlovska S, Kosturski N, Petrovski Z, Georgievski J, Vojnovska Z: Dijagnosti~ka 
vrednost na SA 15-3 i SEA kaj pacientite so hirur{ki tretman na karcinom na 
dojka. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na Republika Makedonija, 1997. 

54. Petrovski Z, Mihajlovska S, Georgievski J: Serum IRMA PTH kaj pacienti so hroni~na 
bubre`na insuficiencija. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na 
Republika Makedonija, 1997. 

55. Kosturski N, Mihajlovska S, Vojnovska Z, Hayieva R: Nadmorska visinska razlika kako 
faktor za promena na krvnata slika. Vtor kongres na medicinskite biohemi~ari na 
Republika Makedonija, 1997. 

56. Kosturski N, Mihajlovska S, Naumovska V, Grozdanovska V: Markirawe na 
leukociti so diethylditiocarbamat (DDC) Tc-99m. Mak. Med. pregled, 54, Suplem. 38, 
2000. 
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Med. pregled, 54, Supl. 38, 2000. 
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pituitary adenoma in 24- year-old  man. Mak. Med. pregled, 54, Supl. 38, 2000. 
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З А К Л У Ч О К 

По разгледувањето на материјалите доставени од Проф. д-р Снежана Михајловска  
Рецензионата комисија констатира дека кандидатката ги исполнува условите предвидени 
со критериумите за избор во наставно звање на високата стручна школа, според членот 9 
од Правилникот за единствените критериуми и постапки за избор во наставно-научни, 
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св Климент 
Охридски“ – Битола. 

Имајќи ја во предвид целокупната стручна, научна, наставна активност, како и 
долгогодишната креативност и инвентивност во работата со студентите рецензентската 
комисија има чест да му предложи на Наставничкиот совет на Високата медицинска 
школа во Битола кандидатката д-р Снежана Михајловска да биде реизбрана за наставник 
по наставната единица ЕНДОКРИНОЛОГИЈА во звање ПРОФЕСОР на Високата 
медицинска школа во Битола. 

 

Рецензиона комисија:    
             

1. Проф. д-р Даниела Илиќ Миладинова, претседател 

 
2. Проф.д-р  Доминика Рајчановска, член  

 
3. Проф. д-р Снежана Стоилова, член 
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                                                                          До 

                                                                  Наставно- научниот совет на  Факултетот  за 

                                                                  информатички и комуникациски технологии при   

                                                                  Универзитетот „Св. Климент Охридски“, Битола 

 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

ЗА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА 

„ИНСТИТУЦИИТЕ И ТЕХНОЛОШКИТЕ ИНОВАЦИИ КАКО ПОТТИКНУВАЧИ 
НА ЕКОНОМСКИОТ РАСТ ВО МАЛИ И ОТВОРЕНИ ЕКОНОМИИ“ 

 

                Врз основа на Одлуката бр. 02-334/4 од 30/05/2016 година на Наставно – 
научниот совет на Факултетот за информатички и комуникациски технологии при 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ од Битола, назначени сме за членови  на 
Комисијата за оценка на докторската дисертација под наслов Институциите и 
технолошките иновации како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени 
економии, од кандидатот м-р Душко Јошески, во следниов состав: Проф. д-р Димитар 
Ефтимоски, Доц. д-р Божидар Миленковски, Доц. д-р Марина Блажековиќ, Проф. д-р. 
Моника Марковска и Проф. д-р Драган Груевски. 

             По разгледувањето на докторската дисертација и останатите документи поднесени 
од страна на кандидатот, имаме чест на Наставно - научниот совет на ФИКТ -  Битола да 
му го доставиме следниот 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

            Докторската дисертација со наслов „ Институциите и технолошките иновации 
како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени економии„ од кандидатот м-
р Душко Јошески, е изработена на 380  страници. Структурата на трудот ја сочинуваат:  

 
1. Вовед.  
2. Прв дел: Теоретски аспекти на развојот на институциите и компаниите и нивната 

поврзаност со иновациите.  
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3. Втор дел: Можности за дистрибуција на технолошкото знаење во услови на 
глобализација и отвореност на економиите.  

4. Трет дел: Макроекономски аспекти на отвореноста на економиите и иновациите.  
5. Четврт дел: Економска интеграција преку аспектите на технолошки прогрес и 

економски раст. 
6. Петти дел: Емпириско тестирање на институциите и иновациите и економскиот 

раст во група земји 
7. Заклучни согледувања.  
8. Прилози  
9. Користена литература.  

 

Најнапред, во воведот (стр. 1-4), кандидатот го објаснува концептот на докторската 
дисертација, поглавјата коишто следуваат, и основната цел на дисертацијата - која има за 
задача да даде придонес во објаснувањето на изворите на економскиот раст и влијанието 
на макроекономското опкружување, односно институциите, врз перформансот на малите и 
отворени економии. 

  

Во првиот дел - Теоретски аспекти на развојот на институциите и компаниите и 
нивната поврзаност со иновациите (стр. 5-61) кандидатот ја објаснува фундаменталната 
теорија за институциите. Притоа, тој посебно обрнува внимание на нео-класичната 
економска теорија. Кандидатот потенцира дека нео-класичните економисти долго време 
ги занемарувале институциите, сметајќи ги како краткорочни ограничувања. Тој додава 
дека, во поново време, како примарна егзогена варијабла за институциите, од страна на 
нео-класичарите, се користи идеологијата, при што во нивната производствена функција, 
технологијата е чисто јавно добро, иако во реалноста новите идеи и/или иновациите не се 
целосно јавни.  

 Кандидатот објаснува дека историскиот развој на институциите е показател за 
значењето на демократијата во формирањето на институциите и нејзиното влијание врз 
економскиот раст на земјата. Притоа, општествата глобално ги дели на олигархиски и 
демократски,каде математичката формулација на исходите од овие две општества е во 
насока на докажување на корисноста од демократските институции кои се во функција на 
иновациите, односно растот на технологијата.  
 
Во вториот дел од докторската дисертација Можности за дистрибуција на 
технолошкото знаење во услови на глобализација и отвореност на економиите  
(стр.62-121), кандидатот обработува многу значајно прашање за дистрибуцијата на 
технолошкото знаење во услови на глобализација. На национално ниво, иновациските 
системи и нивната интеракција ги детерминираат иновативните перформанси на фирмите, 
а преку тоа и стапката на технолошкото знаење. Кандидатот потенцира дека националниот 
систем на иновации е еден од најзначајните текови на знаење во националните економии, 
што произлегува од техничката соработка меѓу фирмите. Во класичниот модел на 
иновации, во чија основа е монополистичката конкуренција, основната идеја е дека 
иновацијата предизвикува раст на продуктивноста со создавање на вариетети на нови, но 
не и подобрени производи, што во практиката предизвикува субоптималности од 
општествениот еквилибриум. Во подоцнежните екстензии на моделите на раст 
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економистите се фокусираат на иновациите кои го подобруваат квалитетот на 
производите, односно на т.н. вертикалните иновации од шумпетеријанска ппрвиниенција. 
 Во продолжение кандидатот наведува дека економската теорија ги гледа 
иновациите како единствена дисконтинуирана промена. Во една пазарна економија бројот 
на вариетети на производите е негативно корелиран со функцијата на цената. Тоа се 
нарекува инверзна функција на побарувачката, која го претставува businessstealing 
ефектот.  
 Остатокот од овој дел се однесува на интелектуална сопственост, при што се 
потенцира дека заштитата на сопственоста е фундаментално право во демократските 
општества.  
 
 
Во третиот дел: Макроекономски аспекти на отвореноста на економиите и 
иновациите  (стр.122-169), како почетен заклучок се наметнува фактот што поголемите 
економии имаат помала маргинална корисност од трговијата за разлика од помалите 
економии. Кандидатот посочува дека трговијата ја зголемува продуктивноста, но и 
конкурентоста на фирмите во домашната економија. Трговската размена, исто така, ја 
зголемува и иновативноста на фирмите во домашната економија, заради конкуренцијата 
наметната од страна на странските фирми.  
 Кандидатот потенцира дека, во моделите од економската географија, трговијата не 
е резултат на вкусовите на потрошувачите, или пак на разликите во технологијата, туку е 
резултат на проширувањето на пазарите и можноста да се искористуваат економиите од 
обем. Географската локација на пазарите ја одредува нивната атрактивност, а 
географските разлики објаснуваат 35% од варијацијата на доходот во земјите.  
 Тој ги анализира отворените економии со помош на традиционалниот IS-LM модел 
- проширен за услови на отворена економија. Овој модел, како клучна претпоставка има 
мала отворена економија и перфектна капитална мобилност. Моделот покажува дека, во 
случај на фиксен девизен курс, важат кејнзијанските политики, додека во обратен случај - 
важи квантитативната теорија на парите, што значи дека монетарната политика има 
влијание врз вработеноста. На крајот, предмет на елаборација се и моделите на ендогени 
иновации, иманентни за земји со слично ниво на развој, како и кејнзијанските модели за 
реални бизнис-циклуси, каде посебен акцент е ставен на  моделот на Калдор кој е 
прототип на моделите со нелинеарна динамика.  

 

Во четвртиот дел : Економска интеграција преку аспектите на технолошки прогрес и 
економски раст (стр.170-257), се испитува значењето на економската интеграција од 
аспект на технолошкиот прогрес, со помош на различни теориите за економски раст. Како 
причина за економски интеграции се наведува конвергенцијата меѓу земјите и 
намалувањето на јазот во доходот, при што, во услови на автархија земјите се 
специјализираат за добро во кое имаат компаративна предност. Во овој дел кандидатот ги 
разработува моделите на ендоген раст и моделите на т.н. преклопувачки генерации. 
 
Во петтиот дел :  Емпириско тестирање на институциите и иновациите и 
економскиот раст во група земји (стр.258-297), кандидатот врши емпириското 
тестирање на моделите, пришто централно место имаат дистанцата до технолошката 
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граница, демократијата и економскиот раст. Се работи за анализа на лонгитудинални 
податоци, при што е избрана т.н. Праис-Винстен трансформација за панел-податоци, која 
е алтернатива на FGLS (Feasible Generalized Least Squares) методот. Кандидатот заклучува 
дека споредбата меѓу двата методи резултира со мала предност во фикасноста на 
естимираните коефициенти во прилог на FGLS методот. 
 
На крајот, презентирани се заклучните согледувања (стр.297-311), прилозите (стр. 312-
361) и користена литература  (стр. 362-380). 

 
 

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ 

 Врз основа на горенаведеното, Комисијата за оценка на докторската дисертација 
изработена од страна на кандидатот м-р Душко Јошески со наслов „Институциите и 
технолошките иновации како поттикнувачи на економскиот раст во мали и отворени 
економии„ му предлага на Наставно- научниот совет на ФИКТ – Битола да го прифати 
Извештајот, и на кандидатот м-р Душко Јосески да му допушти јавна одбрана на 
докторскиот труд.  

 Во прилог на овој свој предлог, Комисијата посебно ги нотира следниве неколку 
констатации:  

• Трудот во потполност ги исполнува претходно поставените цели и предмет на 
истражување.  

• Кандидатот користи современа и релевантна странска литература. 
• Кандидатот остава впечаток дека одлично ја владее соодветната проблематика.    
• Од аспект на теоретскиот, методолошкиот и, во тој контекст, емпирискиот 

пристап кон истражувањето, трудот ги задоволува вообичаените стандарди 
неопходни за изработка на докторски дисертации. 

• Трудот претставува своевиден придонес во насока на продлабочување на 
знаењата поврзани со теоријата на растот во Република Македонија, при што 
посебно се истакнува успешната елаборација и имплементација на  
институционалната теоретска рамка.   
 
 

                                             Членови на Комисијата 

                               д-р Димитар Ефтимоски, редовен професор, с.р. 

                д-р Божидар Миленковски, доцент, с.р. 

                               д-р Марина Блажековиќ-Тошевски, доцент, с.р. 

                               д-р Моника Марковска, вонреден професор, с.р. 

                               д-р Драган Груевски, вонреден професор, с.р. 
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