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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК
од областите
ФИНАНСИИ И МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
на Економскиот факултет - Прилеп
Врз основа на конкурсот објавен во весникот „Нова Македонија“ на 13
декември 2019 год. и во весникот „Лајм“ на 19 декември 2019 год., за избор на
наставник од областите финансии и меѓународна економија, Наставно - научниот
совет на Економскиот факултет – Прилеп, со одлука бр.02-1328/2 од 30.12.2019
година, формира Рецензентска комисија во состав:
 д-р Гордана Трајкоска, редовен професор на Економскиот факултет –
Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски - Битола;
 д-р Славица Роческа, редовен професор на Економскиот факултет –
Прилеп, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола и
 д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија на Економскиот
факултет-Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје.
Врз основа на член 173 став 8 од Законот за високото образование како и чл.
31 и чл.32 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставнонаучни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола и по разгледувањето на пристигнатите
материјали, Рецензентската комисија го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј
На објавениот конкурс во дневните весници „Нова Македонија“ на
13.12.2019 год. и „Лајм“ на 19. 12. 2019 год. за избор на наставник од областите
финансии и меѓународна економија, во предвидениот рок се пријави само
кандидатот д-р Драгица Оџаклиеска.

Биографски податоци за кандидатот д-р Драгица Оџаклиеска
Драгица Оџаклиеска е родена на 03.02.1980 година во Прилеп. Основното
образование таа го завршила 1994 година во Крушево, во основното училиште
“Никола Карев”, со континуиран одличен успех. Во овој период, Драгица
Оџаклиеска учествувала на повеќе натпревари од различни области и добила бројни
награди и пофалници на општинско и на републичко ниво. Како резултат на тоа,
користела стипендија за талентирани ученици од Министерството за образование.
Средното образование таа го завршила во Крушево во 1998 година во
државното средно училиште “Наум Наумовски - Борче”, со одличен успех.
По завршувањето на средното образование, во учебната 1998/99 година, Д.
Оџаклиеска се запишала на Економскиот факултет – Прилеп, на насоката маркетинг
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менаџмент и истиот го завршила на 27 јуни 2002 година, со просечен успех 9,78. Во
академската 2001/02 година таа е прогласена за најдобар студент на генерацијата на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола.
Во учебната 2002/03 год., Д. Оџаклиеска се запишала на последипломскиот
студиум по Бизнис администрација – МБА менаџмент (фокусен сегмент –
финансиски менаџмент) на Економскиот факултет во Прилеп, каде што
предвидените испити ги положила со просечна оценка 9,90. На 14.07.2006 година,
пак, успешно го одбранила магистерскиот труд на тема: “Долгорочните извори на
финансирање и цената на капиталот во функција на оптимализација на финансиската
структура на трговските друштва“ и се стекнала со научен степен магистер по
Бизнис администрација – МБА менаџмент. На 15.04.2010 година таа успешно ја
одбранила докторската дисертација на тема: "Пазарот на капитал во функција на
ефикасен портфолио менаџмент".
Од 2001 до 2004 година Д. Оџаклиеска е ангажирана како демонстратор за
изведување вежби на Економскиот факултет – Прилеп, и тоа по предметите:
финансиски менаџмент, математика за економисти, компјутерска техника и
информатика, маркетинг истражување, финансиски пазари и институции и
банкарски менаџмент. На 29.12.2004 година таа се вработува на Економскиот
факултет - Прилеп како помлад асистент на група финансиски дисциплини. Во јуни
2007 година е реизбрана за асистент по група финансиски дисциплини и е вклучена
во наставно – образовниот процес преку реализација на вежбите по предметите: пари
и банкарство, финансиски менаџмент, банкарски менаџмент и меѓународни
финансии.
На 29.05.2010 година е избрана за наставник по предметот пари и банкарство, а
на 16.09.2010 година за наставник по предметот меѓународни финансии, во звање
доцент на Економскиот факултет – Прилеп. На 12.07.2015 година е избрана за
наставник во звање вонреден професор во областите банкарство и меѓународна
економија.
Од 2014 – 2016 година д-р Драгица Оџаклиеска ја извршува функцијата секретар
на Катедрата за Економија и развој. Од 15.09.2016 до 15.09.2018 год. е Раководител
на Центарот за перманентно професионално усовршување, а од 01.10.2018 год. ја
извршува функцијата Декан на Економски факултет-Прилеп.
Кандидатката д-р Драгица Оџаклиеска, добро го познава англискиот јазик, а
пасивно се служи и со францускиот јазик.
Во текот на нејзината професионална надоградба, кандидатката Оџаклиеска ги
има реализирано следниве студиски посети и престои во странски универзитети:
 студиски престој во Bruges, Белгија (College of Europe) во Рамките на
ТЕМПУС проектот за Континуирана едукација за европски работи:
основање Тренинг центар за европска интеграција, од 04.07.2005 до
22.07.2005 година;
 студиски престој преку Еразмус+ мобилност на наставници на
Економскиот факултет во Стара Загора, Тракиски универзитет, Бугарија,
во периодот од 14 до 18 декември 2015 година.
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Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на
наставен и научно-истражувачки подмладок
Кандидатката д-р Драгица Оџаклиеска успешно ја реализира наставата на
сите три циклуси на студии на Економскиот факултет – Прилеп, на следниве
наставни дисциплини:
Прв циклус на студии: пари и банкарство, монетарна економија и меѓународни
финансии;
Втор циклус на студии: портфолио менаџмент, менаџмент со финансиски
ресурси, инвестициско банкарство, управување со обртни средства, монетарна
економија-напредно ниво и банкарски менаџмент-напредно ниво; и
Трет циклус на студии: меѓународни финансии, финансиски менаџмент,
портфолио менаџмент.
Во академската 2014/2015 год. таа реализира настава по предметот
финансиски менаџмент на прв циклус студии на Факултетот за информатички и
комуникациски техннологии во Битола.
Д-р Драгица Оџаклиеска досега била ментор на 26 магистерски трудови и над
120 дипломски трудови, член во комисиите за оценка и одбрана на повеќе
магистерски трудови, член на пет комисии за оценка и одбрана на докторски
дисертации, како и член во четири рецензентски комисии за избор во наставнонаучни или соработнички звања, со што активно партиципира и дава придонес во
оспособувањето на помлади академски кадри.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование
таа е акредитирана за ментор на трет циклус студии на студиската програма по
Меѓународен бизнис (список на ментори на докторски студии издаден од Одбор за
акредитација и евалуација на високото образование бр. 17-503/8 од 23.03.2017 год.) и
е акредитирана за ментор на втор циклус студии (список на ментори на втор циклус
студии издаден од Одбор за акредитација и Евалуација на високото образование бр.
12-21/2 од 30.03.2015 год.).
Кандидатката во текот на реализацијата на наставните активности применува
современи и напредни наставни методи, коишто се поткрепени и со презентации и
материјали по предметите пари и банкарство и монетарна економија на онлајн
платформата за далечинско учење moodle.
Според претходно наведеното, недвомислена е способноста на кандидатката
за изведување на сите видови високообразовна дејност што се потврдува и преку
контиуираните одлични резултати од спроведената анкета меѓу студентите за
евалуација на наставниот кадар, како на ниво на факултет така и на ниво на
Универзитет. Имено, според резултатите од објавените извештаи за самоевалуација
на Економскиот факултет - Прилеп, кандидатата во академската 2014/2015 год. има
добиено просечна оценка од 4,55 (на скала од 1 до 5) од вкупно 94 анкетирани
студенти; во академската 2015/2016 год. има добиено просечна оценка од 4,72 од
вкупно анкетирани 167 студенти; во академската 2016/2017 год. има добиено
просечна оценка од 4,61 од вкупно анкетирани 104 студенти и за академската
2018/2019 год. има добиено просечна оценка од 4,75 од вкупни анкетирани 66
студенти. На сите индикатори на анкетата во сите посочени академски години
добиените оценки се повисоки од 4,40.
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Резултати од научно-истражувачка работа
Кандидатката Оџаклиеска е автор или коавтор на 50 рецензирани научни
трудови објавени во референтни меѓународни научни списанија, меѓународни
научни публикации или презентирани на конференции во земјата и/или странство
(дел од трудовите се објавени во публикации индексирани во некоја од следниве
бази: Ebsco, Thopmson Reuters, Web of Science - Emerging Sources Citation Index).
Нејзините трудови се објавени во меѓународните бази на податоци Google Scholar,
Research Gate и/или ePrints. На објавените трудови се евидентирани осум цитирања
на Google Scholar. Од последниот избор за вонреден професор до денес, Д.
Оџаклиеска е автор е на 23 научни труда, објавeни во референтни публикации
односно индексирани меѓународни списанија и зборници на трудови од меѓународни
научни конференции.
https://www.researchgate.net/profile/Dragica_Odzaklieska
https://scholar.google.com/citations?user=noBRsKwAAAAJ&hl=e
n&oi=ao
http://eprints.uklo.edu.mk/cgi/search/simple?q=odzaklieska&_action_search=Search
&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL

Објавени трудови од последниот избор во вонреден професор до денес
1. Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Dragica Odzaklieska,Tatjana Spaseska,
Aneta Risteska, “Comparative analysis of the life insurance in Republic of
Macedonia and Republic of Serbia”, „Academica Brâncusi” Publisher, ISSN
2344 – 3685/ISSN-L 1844 – 7007, Annals of the „Constantin Brâncusi”,
University Of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 6/2015;
2. Dragica Odzaklieska, Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Tatjana Spaseska,
Kosta Sotiroski “Leasing arrangements as a form of financing business entities
in Republic of Macedonia”, “Academica Brâncusi” Publisher, ISSN 2344 –
3685/ISSN-L 1844 – 7007, Annals of the „Constantin Brâncusi”, University Of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 1, Volume I/2015;
3. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska, Gordana Vitanova, Dragica Odzaklieska, Fanka
Risteska, “Analysis of knowledge about capital market activities in Republic Of
Macedonia”, International Journal for Economic Theory And Practice And Social
Issues, Ekonomika, Year LXII, IV-VI 2016, Vol. 2;
4. Aneta Risteska, Dragica Odzaklieska, Miroslav Gveroski, Tatjana Spaseska, Fanka
Risteska “Internationalization of SMEs – case in Republic of Macedonia”,
Annals of the „Constantin Brâncusi” University Of Târgu Jiu, Economy Series,
Issue 1/2016;
5. Tatjana Spaseska, Gordana Vitanova, Kosta Sotiroski, Dragica Odzaklieska, Aneta
Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska , “The impact of Macedonian Stock
Exchange performance on economic growth in Republic of Macedonia”,
Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, Prilep, 2016;
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6. Fanka Risteska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Miroslav Gveroski,
Dragica Odzaklieska, “The role and importance of the system for financial
management and control in the public sector functioning in R. Macedonia”, V
IBANESS Congress Series – Russe, Bulgaria, April 08-09, 2017;
7. Gordana Vitanova, Gordana Trajkoska, Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska,
Fanka Risteskа, “Credit Risk Management In Banking Institutions In Republic
Of Macedonia”, V IBANESS Congress Series – Russe / Bulgaria, April 08-09,
2017;
8. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka Risteska, Kosta Sotiroski,
Gordana Vitanova, Dragica Odzaklieska, “Determinants of bank’s profitability
in Republic of Macedonia”, Annals of the „Constantin Brâncusi”, University Of
Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2017;
9. Dragica Odzaklieska, Gordana Trajkoska, Gordana Vitanova, Tatjana Spaseska,
“Challenges in capital market development in Republic of Macedonia”, V
International Scientific Conference “Economy Of Integration” – ICEI 2017,
University Of Tuzla, 2017;
10. Fanka Risteska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Dragica
Odzaklieska, “Contemporary financing models of infrastructural projects with
particular reference to public private partnership in Macedonia”, V
International Scientific Conference “Economy Of Integration” – ICEI 2017,
University Of Tuzla, 2017;
11. Tatjana Spaseska, Aneta Risteska Jankuloska, Dragica Odzaklieska, Fanka
Risteska, “Profitability analysis of the banking sector in Republic of
Macedonia”, VIII IBANESS Congress Series – Plovdiv / Bulgaria, Pril 21-22,
2018
12. Aneta Risteska Jankuloska, Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Fanka
Risteska, “Supply chain management – models and new trends”, IX. IBANESS
Congress Series – Edirne, Turkey, 2018;
13. Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska Jankuloska, Fanka
Risteska, „The Effects of Mandatory Listing on Capital Market Development
in Republic of Macedonia“, IBANESS Congress Seies – Tekirdak, March 09-10,
2019;
14. Aneta Risteska Jankuloska, Tatjana Spaseska, Fanka Risteska, Dragica
Odzaklieska, “The importance of material handling in logistics system”, , XIII
IBANESS Congress Series On Economics, Business And Management, TekirdagFall, Turkey, October 05-06, 2019;
15. Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Aneta Risteska-Jankuloska, Fanka
Risteska, Ilija Hristoski, “Implementation of Basel III: Challenges for
Macedonian banks, , XIII IBANESS Congress Series On Economics, Business
And Management, Tekirdag-Fall, Turkey, October 05-06, 2019;
16. Marija Midovska Petkoska, Snezana Mojsovska Salamovska, Dragica Odzaklieska,
“Financial perspective in the system for measuring organizational
performance – case study food industry in Republic of Macedoniа, Iliria
International Review, Vol.9, No.1, 2019;
17. Dragica Odzaklieska, Tatjana Spaseska, Gordana Trajkoska, Gordana Vitanova,
“Bank loans vs the businesses funding through the issue of securities: evidence
from Macedonia, Proceedings 11th International conference, Digital economy and
society: shaping the future, Faculty of Economics, Prilep, 2019;
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18. Gligorovski Violeta, Odzaklieska Dragica, Snezana Mojsovska Salamovska,
“Using the statcounter as a Web analytical tool to understand the Web visitors
and increase the Web traffic, Proceedings 11th International conference, Digital
economy and society: shaping the future, Faculty of Economics, Prilep, 2019;
19. Marija Midovska Petkoska, Dragica Odzaklieska, Spiro Lazaorski, “Designing an
integrated framework for measuring organizational performance in the
companies of the food industry in the Republic of North Macedonia”, 24th
International Scientific Symposium, Strategic Management and Decision Support
Systems in Strategic Management, Subotica, 2019;
20. Slavica Rocheska, Marjan Angeleski, Dragica Odzaklieska, “Улогата на
блокчејн-технологијата во трансформацијата на финансискиот сектор”,
Прилози Ксенте Богоев, МАНУ, 2019;
21. Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Emilija Gjorgjioska , Harmonization of
public procurement legislation in the Republic of North Macedonia with the
EU law, a never-ending process”, Conference proceedings, Towards a better
future, Faculty of Low, Bitola, 2019;
22. Ilija Hristoski, Tatjana Spaseska, Dragica Odzaklieska, Tome Dimovski,
“Analyzing consumer spending behavior using graph databases”, International
conference on Applied Internet and Information Technologies, October 3-4, 2019,
Zrenjanin, Republic of Serbia;
23. Tatjana Spaseska, Ilija Hristoski, Dragica Odzaklieska, Aneta Risteska Jankuloska,
“Macroeconomic determinants of Stock Market development: evidence of
Market Stock Exchange, International Conference Economy of Integration,
Tuzla, 2019.
Објавени трудови во периодот од изборот во доцент до изборот во вонреден
професор
1. Trajkoska G., Odzaklieska D., Strategies for managing the derivative financial
instruments, 16th International Scientific Symposium, Strategic management and
Decision Support Systems in Strategic Management, Conference Proceedings, SM
2011, Faculty of Economics, Subotica, 2011;
2. Vitanova G., Trajkoska G., Odzaklieska D., Analysis of people’s information
about the reformed retirement plan in the Republic of Macedonia, Majska
konferencija o strategijskom menadzmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnicki
fakultet u Boru, maj 2012, str. 769-780;
3. Odzaklieska D., Trajkoska G., Vitanova G., Portfolio management in banking
institutions of the Republic of Macedonia, International Conference, South –East
European Countries towards European Integration, University Aleksander Xhuvani,
Faculty of Economics, Elbasan, Albania, ISSN 2221-5956, October, 2012, p. 365370;
4. Odzaklieska D., Vitanova G, Trajkoska G., The capital market development in
the function of efficient portfolio management in the Republic of Macedonia.,
2nd REDETE 2012 Conference, International Scientific Conference Economic
Development and Enterpreneurship in Transition Economies:A Search For New
Paradigms, Conference Proceedings2012 (ISSN 2233-1034, ISBN 978-99938-4654-3), Banja Luka, October, 2012, 240-247;
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5. Bishev G., Odzaklieska D., Effects of the Global Economic Crises on the
Economies of the Western Balkan, International Conference Economic
Integration, Competition and Cooperation, Conference Proceedings, University of
Rieka, Faculty of Economics, april 2013, p. 210-220;
6. Vitanova G., Trajkoska G., Odzaklieska D., Reformed pension fund’s
perspectives on the financial market in the Republic of Macedonia, 18th
International Scientific Symposium, Strategic management and Decision Support
Systems in Strategic Management, Conference Proceedings, SM 2013, p.356-365;
7. Odzaklieska D., Sotiroski K. Todoroska M., Development Perspectives of
Investment Funds in Republic of Macedonia, TEM Journal (Technology
Education Management Informatics ISSN: 2217-8309, (Print), eISSN: 2217-8333
(Online).Vol.2, N0.4, November 2013, p. 341-349;
8. Vitanova G., Odzaklieska D., Trajkoska G., Equity financing and the issuance of
securities on the Macedonian Stock Exchange, International Scientific
Conference Economy of Integration ICEI 2013, Conference Proceedings,
University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla, December 2013, p. 565-579;
9. Odzaklieska D., Trajkoska G., Vitanova G., Options as an instrument for risk
management, International Scientific Conference Economy of Integration ICEI
2013, Conference Proceedings, University in Tuzla, Faculty of Economics, Tuzla,
December 2013, p.471-483;
10. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., Spaseska T., Sotiroski K., Life
insurance in Republic of Macedonia – Luxury or Necessity, TEM Journal
(Technology Education Management Informatics), ISSN: 2217-8309, (Print),
eISSN: 2217-8333 (Online), Vol.3, N0.2, May 2014, p. 134-139;
11. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., Sotiroski K., Kuzmanoska S.,
Knowledge of the population in the purpose of developing investment funds in
Republic of Macedonia, Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu
Jiu, ECONOMY SERIES, ISSUE 2/2014, “ACADEMICA BRÂNCUŞI”, ISSN
2344 – 3685/ ISSN-L 1844 – 7007, Târgu Jiu, May, 2014, p.52-61;
12. Витанова Г, Оџаклиеска Д., Лизингот како форма на финансирање на
деловните субјекти во Република Македонија, Еквилибриум бр.15,
Економски факултет, Прилеп, 2014, стр.15-17;
13. Vitanova G, Trajkoska G., Odzaklieska D., Investing in pension funds as security
factor in the third age of life, International Scientific Journal Horizons, University
St. Kliment Ohridski, Bitola, Volume 14, September 2014, p.121-131;
14. Trajkoska G., Vitanova G., Odzaklieska D., Spaseska T., Alternative sources of
SMEs financing in Republic of Macedonia, International Conference SMEs
Development and Inovation:Building Competitive Future of South-Eastern Europe,
Conference Proceedings, October, 2014, p.891-899;
15. Vitanova G., Odzaklieska D., Credit risk management in the Republic of
Macedonia during the post-recession, труд презентиран на Меѓународната
научна конференција The economy and business in post-recession, Економски
факултет-Прилеп, 29 октомври 2010.
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Објавени трудови пред изборот во звање доцент
1. Финансиската политика на стопанските субјекти во функција на
оптимализирање на залихите, Годишник на Економскиот факултет,
Прилеп, 2003, (во коавторство);
2. Капиталната структура на стопанските субјекти во функција на
максимизирање на профитабилноста, Годишник на Економски факултет
– Прилеп, 2005, (во коавторство);
3. Извештајот за паричните текови како релевантна подлога за
донесување деловни одлуки, Зборник на трудови од Меѓународната
научна конференција на тема “Предизвиците на новата економија”, Охрид,
2005, (во коавторство);
4. Долгорочните извори на финансирање и цената на капиталот во
функција на оптимализација на финансиската структура на
трговските друштва, магистерски труд, Економски факултет, Прилеп,
2006;
5. Informisanje u funkciji zaštite interesa investitora, Ekonomske teme No.3,
Ekonomski fakultet, Niš, YU ISSN 0353-8648, 2007 godina, (во коавторство);
6. Cash flow statement - Financial policy instrument for the enterprise in
transition, Majska konferencija o strategiјskom menađmentu, Bor, 2007, (во
коавторство);
7. Notification as the core element towards investors’ interest protection,
International Scientific Conference ECO-Trend 2007, University of Târgu – Jiu,
Romania, 2007, (во коавторство);
8. Option strategies as an instrument for the companies financial policy,
Меѓународна конференција на тема “Бизнисот и глобализацијата”, Охрид,
2007, (во коавторство);
9. Futures contracts as an instrument for increasing the portfolio
performances, International Scientific Conference ECO-Trend 2008, University
of Târgu – Jiu, Romania, 2008;
10. Macedonian Stock Exchange development in the period of transition,
Majska konferencija o strategiјskom menađmentu, Tehnicki fakultet, Bor, 2009,
(во коавторство);
11. The meaning of investment funds for the development of the stock market
in the Republic of Macedonia, International Scientific Conference ECO-Trend
2009, University of Târgu – Jiu, Romania, 2009, (во коавторство);
12. Пазарот на капитал во функција на ефикасен портфолио менаџмент,
докторска дисертација, Економски факултет, Прилеп, 2010.
Покрај наведените трудови, кандидатката е автор и на еден рецензиран
учебник:
1. Портфолио менаџмент – учебник, 2018 година во издание на Економски
факултет – Прилеп, Универзитет „Св. Климент Охридски„ – Битола.
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Стручно-применувачка дејност и проектни активности
Д-р Драгица Оџаклиеска досега учествувала во следниве научно истражувачки и
апликативни проекти:
 Проект за повеќедимензионалното интернационално рангирање на
Универзитетите U-Multirank, финансирано од Европската комисија, 2013
година;
 Continuing Education in European Affairs: Establishment of a “European
Integration Training Center (EITC), TEMPUS JEP – 17013-2002;
 Заеднички европски ТЕМПУС проект 18023-2003, под наслов “Интегрирање
и структуирање на меѓународната соработка на универзитетите во Република
Македонија”;
 “УКЛО за заедницата” – заеднички мултидисциплинарен апликтивен проект
во соработка на учесници од Економски факултет – Прилеп, Технички
факултет – Битола, ОУ „Елпида Караманди“ од Битола и ОУ „Кире
Гавриловски-Јане“ од Прилеп, во летниот семестар 2018/2019 год..
Покрај учеството во наведените проекти д-р Драгица Оџаклиеска ги имала и
следниве ангажмани и членства:
 член на Комисијата за самоевалуација на Економски факултет-Прилеп;
 член на работната група за усогласување на Статутот и општите акти на
Економскиот факултет – Прилеп со Законот за високо образование;
 член на Комисија за студентски стандард при Универзитетот „Св. Климент
Охридски “ – Битола;
 член во научниот одбор на меѓународната конференција "Economy of
Integration" - ICEI 2019, Економски факултет – Тузла, Босна и Херцеговина;
 член во Македонското научно друштво – Битола;
 член во редакцискиот одбор на информативното списание “Еквилибриум” во
издание на Економскиот факултет – Прилеп;
 член на научен одбор на меѓународната конференција Digital Transformation
of the Economy and Society: Shaping the Future, Прилеп, 2019;
 член на научен одбор на меѓународна конференција International Balkan and
Near Eastern Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdag,
Turkey, 2019;
 член на научен одбор на меѓународно списание Balkan and Near Eastern
Journal of Social Sciences, Turkey, 2019 год.;
 член на комисија за оценка на најдобри истражувачки трудови за 2017
година;
 член во комисија за изработка на Елаборат за студската програма по
Финансии за трет циклус на студии Економски факултет-Прилеп;
 модератор на меѓународна конференција International Balkan and Near Eastern
Congress Series on Economics, Business and Management, Tekirdag, Turkey, 2019
година.
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Оценка на посебните услови за избор во наставно-научни звања
Покрај тоа што ги исполнува општите услови предвидени во Законот за
високо образование, кандидатката д-р Драгица Оџаклиеска, исто така ги исполнува и
посебните услови предвидени со Правилникот за посебните услови и постапката за
избор во Наставно-научни, наставно-стручни, научни, наставни и соработнички
звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имено, кандидатот
исполнува вкупно 27 услови (со Правилникот се предвидени најмалку 7) од
наведените во табелата за оценување на исполнетоста на посебните услови за избор
во звања, од кои што 23 услови од првите две групи на критериуми (со Правилникот
се предвидени најмалку 5). За исполнетоста на условите, кандидатот има доставено
соодветна документација и истите се нотирани во Табелата за оценување на
исполнетоста на посебните услови за избор во звања.
ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ИСПОЛНЕТОСТА НА ПОСЕБНИТЕ
УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊА
ПРВ КРИТЕРИУМ
Резултати од научно-истражувачка работа
УСЛОВИ
Кандидатот е цитиран најмалку во еден труд (за избор во доцент, предавач или виш предавач),
два трудови (за избор во вонреден професор или професор на висока стручна школа), односно
три трудови (за избор во редовен професор) од автори чиишто трудови се објавени во
референтна научна публикација. Цитираноста на трудовите се потврдува преку писмен доказ со
достава на трудовите каде што е цитиран кандидатот или преу web пребарувач за цитираност
(профил на кандидатот на Google Scholar или сличен на него)
Од вкупно објавените трудови во последните пет години, има објавено труд во списание или
публикација индексирани во некоја од следниве бази: ЕBSCO, Emerald, Scopus, Thomson
Reuters, Web of Science, Journal Citation Report, SCImago Journal Rank (објавените трудови треба
да се нотирани на универзитетскиот репозиториум http://eprints.uklo.edu.mk/)
Има објавено најмалку три дополнителни труда во референтни научни публикации од
предвидениот број со општитите услови за избор во соодветното звање
Акредитиран е за ментор на трет циклус студии (без разлика дали во последните 5 години)
Раководел или учествувал во научно-истражувачки проект или раководи или учествува во
научно-истражувачки проект кој е во тек
Одржал пленарно или почесно предавање на меѓународен собир или бил модератор на сесија на
научна конференција
Бил или е член во уредувачки (организациски) или научен (програмски) одбор на меѓународна
научна конференција или меѓународно научно списание
Бил рецензент на најмалку еден научно-истражувачки или стручен труд
Бил рецензент на најмалку еден универзитетски учебник, учебно помагало, монографија,
практикум, збирка задачи и сл.
Бил рецензент на предлог проекти и/или периодични и конечни извештаи од одобрени проекти
Бил рецензент на предлози за државни и меѓународни награди за научни остварувања
Член е во домашни или странски научни здруженија, друштва, асоцијации или институции
Реализирал или е во тек на реализација на постдокторски студии во странство
Добил државна или меѓународна награда за научни постигнувања од пошироката научна област
со која професионално се занимава
Има објавен рецензиран учебник, монографија, практикум или збирка задачи од научната
област за која се избира (како автор или во коавторство)
вкупно исполнети услови од прв критериум

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
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ВТОР КРИТЕРИУМ
Резултати и искуство во наставната дејност и подготвување на наставен и научноистражувачки подмладок
УСЛОВИ
X
Бил или е ангажиран како наставник на друга единица на Универзитетот или на друга
X
високообразовна установа од земјата или странство
Учествувал во комисија за избор на други наставници и/или соработници
X
Учествувал или учествува во реализација на наставата на втор или трет циклус студии
X
Реализирал меѓународна мобилност на странски универзитет односно странска
X
високообразовна установа по различни основи
Учествува или учествувал во студиска програма чијашто настава се изведува на
англиски наставен јазик или понудил предмет на англиски јазик како прозорец на X
мобилност
Реализирал предавање на странска високообразовна установа (гостувачко, стручно,
X
почесно и сл.)
Подготвил дигитални ресурси (презентации, вежби, прашања, квизови и сл.) за
студентите за најмалку еден предмет и истите ги поставил на online платформа за X
далечинско учење (Moodle и сл.) или на web страната на единицата или Универзитетот
Бил член во Комисија за оценка или одбрана на магистерски, специјалистички или
X
докторски труд
Бил ментор или член на комисија за одбрана на дипломски труд
X
Предавал или предава нов наставен предмет кој за прв пат се воведува во студиска
X
програма
Учествувал или учествува во изработка на елаборат за акредитација на студиска
X
прграма на прв, втор или трет циклус студии
Има стекнато искуство во високо-образовна дејност како: ректор; проректор;
декан/директор; продекан/заменик директор; раководител на внатрешна организациона
единица/лабораторија; член на универзитетски сенат; член на факултетска или
универзитетска комисија; раководител на ЕКТС на Универзитет/единица; член на X
Совет на докторскин студии на Универзитет/Единица; член во Комисија за
самоевалуација; член на Интеруниверзитетска комисија; член во Одбор за акредитација
и евалуација.
Има позитивна оценка од спроведените самоевалуации во последните 5 години од
X
најмалку 3,5
вкупно исполнети услови од втор критериум

ТРЕТ КРИТЕРИУМ
Стручно-применувачка или стручно-уметничка дејност
УСЛОВИ
Учествувал или учествува во работна група/тело за изработка на студија, ревизија,
елаборат, идеен проект, стручна анализа, вештачење, арихитектонско решение,
стратегија, правилник, статут, закон и сл.
Посетувал обуки, семинари, тркалезни маси, курсеви, форуми, работилници и сл. од
стручен или професионален карактер организирани од меѓународни или домашни
институции
Поседува сертификат или потврда за стручно или професионално усовршување издаден
од релевантна институција
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X
X
X
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Ангажиран е или бил ангажиран како експерт од страна на меѓународна или домашна
стручна организација, институција или асоцијација
(Ко)автор е на книга/монографија од стручна област/речник/енциклопедија
Учествувал во реализација на обука/семинар/курс/работилница/летна школа за
потребите на стопанските и нестопанските дејности
Бил или е член на национална или меѓународна жири комисија од полето во кое се
избира
Реализирал превод на книга или дел од книга
Учествувал во проектирање, развој или имплементација на софтверски или ИКТ
решенија
Учествувал во реализација на проектни активности во проекти финансирани од ЕУ или
други домашни или странски фондови
Учествувал во промотивни активности на факултетот
Бил уредник на речник или енциклопедија
Регистрирал патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска
сопственост
Рецензирал учебник за основно или средно образование од потесната или пошироката
област за која се врши изборот
Има објавено стручна/професионална статија во домашни или странски публикации
(списание, весник, зборник на трудови и сл.)
Лекторирал трудови на странски/ македонски јазик
Учествува(л) во лабораториски и теренски истражувања или мерење наменети за
стопанството
вкупно исполнети услови од трет критериум
ВКУПНО ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ОД СИТЕ ТРИ КРИТЕРИУМ

X
X

4
27

КОНСТАТАЦИЈА И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на приложената документација од кандидатката д-р
Драгица Оџаклиеска, Комисијата е единствена во својата констатација дека таа во
целост ги задоволува законските и академските критериуми за избор во наставнонаучно звање – редовен професор. Ваквата констатација Комисијата ја темели на
повеќе аргументи. Имено, целокупниот ангажман на д-р Драгица Оџаклиеска во
наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност
покажува дека таа има постигнато извонредни резултати и има изградено
респектабилен академски бекграунд.
Од своето вработување на Економскиот факултет-Прилеп до денес, д-р
Драгица Оџаклиеска бележи континуиран напредок во стекнувањето на академските
звања и својот професионален развој. Во текот на досегашната работа на Факултетот
и извршувањето на професионалните обврски таа кумулира значајно педагошко
искуство и се профилира како квалитетен наставник и научен работник. Наставнопедагошката активност што д-р Драгица Оџаклиеска успешно ја реализира на сите
три циклуси на студии, потврдува дека таа поседува способност и компетентност да
пренесува знаења со различно ниво на комплексност. Квалитетот на наставнопедагошката активност на кандидатот е верификуван и со високите оценки што таа
континуирано ги добива од спроведените анкети меѓу студентите во процесот на
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евалуација на наставниот кадар на Факултетот. Нејзиниот професионалниот развој
се темели на систематска и стабилна научна ориентација и надградба во доменот на
финансиите, банкарството и меѓународната економија. Творечкиот опус на
кандидатот опфаќа бројни научни и стручни трудови од овие области, публикувани
во референтни научни публикации објавени во земјата и во странство. Научните
публикации на кандидатот третираат современи и актуелни теми, се карактеризираат
со методолошка конзистентност и автентични истражувачки резултати.
Освен тоа, кандидатката поседува значаен истражувачкиот потенцијал и
амбиција за континуиран професионален напредок што се потврдува и преку
многубројните учества на меѓународни научни собири.
Исто така, треба да се потенцира дека д-р Драгица Оџаклиеска активно
учествува во повеќе комисии за оценка и одбрана на магистерски и докторски
трудови и дава значаен придонес во оспособување на помладите кадри на
Факултетот и пошироко во општествената заедница.
Со целокупниот свој анкажман на Факултетот во изминатиот период д-р
Драгица Оџаклиеска изгради еден препознатлив академски профил и персонален
кредибилитет втемелен на нејзиниот сериозен, одговорен и коректен однос кон
извршувањето на своите професионални обврски и задачи.
Врз основа на изнесените и аргументирани констатации во извештајот, а
имајќи ја предвид претходно презентираната содржина, Рецензентската комисија
констатира дека кандидатот во целост ги исполнува општите услови предвидени со
Законот за високото образование и посебните услови од критериумите за избор за
наставник во звање редовен професор предвидени со Правилникот за посебните
услови и постапката за избор во наставно-научни, наставно-стручни, научни,
наставни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола. Оттука, Комисијата со задоволство му предлага на Наставно-научниот совет
на Економскиот факултет – Прилеп да ја избере д-р Драгица Оџаклиеска за
наставник во звање редовен професор од областите финансии и меѓународна
економија.
Рецензентска комисија:
1. д-р Гордана Трајкоска, редовен
Економскиот факултет – Прилеп

професор

на

2. д-р Славица Роческа, редовен
Економскиот факултет – Прилеп

професор

на

3. д-р Михаил Петковски, редовен професор во пензија
на Економскиот факултет – Скопје
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Р Е Ц Е Н З И Ј А
НА РАКОПИСОТ „ИСТРАЖУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РИЗИЦИТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ”
Врз основа на членовите 110 од Законот за високо образование (Сл.весник на РМ
бр.82/18) и член 16 од Правилникот за организирање на издавачката дејност на УКЛО и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за организирање на
издавачката дејност на УКЛо од 28.06.2019 година, Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје на седницата одржана на 20.12.2019 год. ме определи за
рецензент за оценка на ракописот „ИСТРАЖУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСНИТЕ РИЗИЦИТРЕТМАН, ФЕНОМЕНОЛОГИЈА И МАПИРАЊЕ” .
Врз основа на горенаведеното го разгледав ракописот и заблагодарувајќи се на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност-Скопје за укажаната доверба, го
поднесуваме следниов
И З В Е Ш Т А Ј
Ракописот „Истражување на безбедносните ризици-третман, феноменологија и
мапирање” од проф. д-р Марјан Ѓуровски, проф. д-р Марјан Николовски, проф. д-р Саше
Герасимовски е самостоен, оригинален, мултидисциплинарен по својот карактер и
современ бидејќи кореспондира со најновите научни достигања и тенденции, со
единствена цел да се одговори на клучните прашања што истражувачкиот тим ги
поставил.
Методолошкиот концепт на овој ракопис е добро поставен. Истражувањето и
ставовите во ракописот произлегуваат од поставената цел и задачи. Ракописот има една
логична структура, мошне разложена и аргументирана, а проблемот е проучуван од многу
аспекти и неговата елаборација дава можност за градење на адекватен пристап во
утврдување на ризиците по безбедноста на Република Северна Македонија.
Ракописот е пишуван на разбирлив јазик, стилот прецизен и во функција на
точноста на излагањето. Оттука сметам дека овој ракопис ќе побуди вистинска
заинтересираност кај научните и стручните работници од оваа област, кај оние кои
професионално се занимаваат со безбедност, но и пошироката јавност, бидејќи
истражувањето во целост покажа дека актуелизирањето на ова клучно прашање е
општествено и научно оправдано. Авторите обработуваат мошне суптилна проблематика,
за чие проучување е потребна извонредна теоретска потпора од повеќе научни
дисциплини. Особено е важно тоа што тој претставува обид и придонес во актуелизирање
на прашањата и поттикнување на нови истражувачки проекти поврзани со безбедноста во
Република Северна Македонија и пошироко.
Сметам дека се работи за ракопис на истражувачка тема и резултат на проект што
се исклучително актуелни и релевантни за нашето општество и поредок; исто така, дека
навлегува длабоко и дава своевиден придонес во кристализирање на ризиците по
безбедноста.
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Истражувачкиот тим и авторите на ракописот, од таа причина, се зафатиле и со
проучување на мошне деликатни проблеми и дале сериозен прилог во нивното
осветлување-безбедносните ризици на Република Северна Македонија.
Основните цели, предмет и хипотези, односно нивното остварување, темелно се
претставени во ракописот. Севкупно, сметам дека ракописот е резултат на мошне
успешно, продуктивно и научно-стручно -професионално изведено истражување.
Во теоретскиот дел меѓу другото низ призмата на изработка на стратешките
документи се анализираат темелните интереси како појдовна основа за развој на
безбедносниот систем. Воедно се утврдени ризиците и заканите по националната
безбедност како фактори кои ја детерминираат безбедносните документи. Преку критички
осврт се согледуваат факторите на влијание, нивоата и начинот на креирањето на
безбедносната политика на Република Северна Македонија, како и механизмите на
контрола на спроведувањето на задачите на безбедносниот систем на Република Северна
Македонија.
Во развојот на безбедноста, клучна улога имаат: заканите и ризиците за
загрозување на државата, општествено-економските и политички односи, државното
уредување, улогата на човечкиот потенцијал и граѓанскиот концепт, објективната потреба
за организирање самостојна заштита на целата територија и меѓународната позиција на
земјата, како и реалните можности на државата. Безбедносните стратешки документи на
Република Северна Македонија ги определуваат задачите на државните органи за нивото
на постоење на заканите за безбедноста на државата и населението и нејзините одговори
на овие закани. Во ракописот меѓу другото се нагласува дека се детерминираат
активностите при спроведувањето на процесот за донесување одлуки, како и рано
предупредување и одредување на приоритетите за справување со заканите за безбедноста
и безбедносниот сектор.
За да се постигнат поставените цели и задачи, се применeти соодветни начини на
истражување. Тоа подразбира примена на истражувачки методи и инструменти кои
овозможиле собирање, средување, обработка и анализа на податоците и соодветно на
утврдената методолошка рамка е дојдено до научни сознанија за истражувачкото
прашање, како и можност за проверка на поставените хипотези од истражувачкиот проект.
Значајно при истражувањето и разработката на материјата претставува
утврдувањето (анализата) на моменталната состојба, ефикасноста, оправданоста,
транспарентноста, поставеноста, меѓусебната координација и соработка на субјектите на
безбедноста во справувањето со ризиците и заканите.
Според тоа, методолошката рамка ја детерминираат дескриптивниот и
структуралниот карактер на истражувањето. Главната определба на истражувањето е
детерминирање на поставеноста на безбедноста, развојот и перспективите на
безбедносниот систем на Република Северна Македонија и ризиците и заканите по
безбедноста. Во согласност со поставената хипотетичка рамка, предметот и целта на
истражувањето, соодветно на начинот на прибирање на извори за анализа како и
природата на самиот предмет на истражување.
Научната цел на трудот е преку механизмите за превенцијата на безбедносните
ризици и закани се даваат одредени насоки кои треба да претставуваат идејни решенија
во креирањето на безбедноста проценка на состојбите во државата.
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Анализата на резултатите од теоретското анализирање и емпириското истражување
даваат одредени насоки во доменот на релевантната теоретска и практична дејност и
овозможуваат изведување на соодветни заклучоци и предлози. Исто така, целта на
истражувањето е насочена кон добивање на валидни резултати и научно верификувани
сознанија кои овозможуваат имплементација на рационално и прифатливо решение во
оваа сфера. Преку аргументирано докажување и презентирање на добиените резултати и
согледување на вкупните состојби се дефинираат системските и институционалните
решенија, односно започнување на нова фаза на квалитативен развој на овој сегмент.
Посебна цел на ракописот е преку детектирањето на ризиците и заканите по
безбедноста заедно со резултатите и заклучоците од овој труд, да се понудат одредени
сугестии за нејзина поефикасна имплементација.
Втора остварена посебна цел е пронајдената врска помеѓу безбедноста политика и
нејзиното влијание во креирањето на превентивни мерки за спречување на конфликти.
Остварувањето на ова цел придонесува за идентификација на безбедносните закани и
справување со конфликтните ситуации. Со тоа, се наметна порационално размислување и
раководење со настанатите состојби заради целосно минимизирање или, во најидеална
ситуација, комплетно елиминирање на можните последици врз животот и здравјето на
граѓаните, нивниот имот и државата во целина.
Од научен аспект, истражувањето е значајно за унапредување на системот за
безбедност во функција на поголема ефикаснос во справувањето со ризиците и заканите
по безбедноста. Покрај ова, ракописот доведува до: согледување на досегашниот развој на
структурите и потребата за нивно понатамошно усовршување и развој; понатамошен
развој, рационализирање и стандардизирање во системот за безбедност; иден развој на
капацитети и способности за решавање на заканите по безбедноста.
Ракописот неминовно ќе доведат до иницирање на нови истражувања од оваа
област, а воедно даваат придонес кон науката во делот на основите на безбедносните
науки, нејзините концепти и поттик за надополнување на безбедносниот систем согласно
ризиците и заканите по безбедноста.
Оцена и предлог
Добиените сознанија претставуваат резултат и добра основа за понатамошни
истражувања од оваа област. Резултатите во ракописот добиени од истражувањето
неминовно ќе доведат до иницирање на нови истражувања од оваа област, даваат
придонес кон науката во делот на основите на безбедносните науки и претставуваат
поттик за надополнување на безбедносниот систем на Република Северна Македонија
согласно утврдените ризици и закани по безбедноста.
Станува збор за ракопис со изворни и оригинални сознанија, кој со својот обем и
постигнато високо ниво на квалитет ги задоволува пропозициите на Универзитетска
публикација.
Ракописот со теориско-концепцискиот пристап и истражувачката постапка
применета во неговата изработка, во целост придонесува и е прилог во дебата за критичко
редефинирање и проблематизирање на сознанијата, но и видлив резултат да се добијат
сознаија кои ќе се во функција на натамошен развој на теоретските и емпириските
концепти, како и во теориските ставови што се во функција на натамошна и продлабочена
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научната дескрипција и класификација на безбедносните ризици и закани и безбедносниот
систем
Сметам дека истражувањето и пред се ракописот од него ја содржи потребната
конзистентност во која јасно се препознава преку научното фундирање на секогаш
актуелната потреба за промени во начинот на утвдрување на безбедносните ризици и
закани и соодветен научен прилог во развојот на безбедносната наука, како и научен
резултат кој овозможува создавање на основа за унапредување на безбедносните политики
и практики.
Овој труд во целост ги исполнува условите предвидени со законските акти и
универзитетски правила за публикување. Оттука, можам да констатирам дека Извештајот
е позитивен и ПРЕДЛАГАМ - негово објавување и печатење како универзитетска
публикација.
По мислење на рецензентот, ракописот да биде јавно промовирана, на тој начин ќе
биде достапна, особено до органите на институциите кои се непосредно ангажирани и
дејствуваат во областа на справувањето со ризиците и заканите по безбедноста.
Скопје, 07.01.2020 год.
Рецензент
ред.проф. д-р Томе Батковски, с.р.
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РЕЦЕНЗИЈА
За публикацијата „Истражување на безбедносните ризици – третман
феноменологија и мапирање“
од авторите: проф. д-р Марјан Николовски, вон. проф. д-р Саше Герасимоски, и
вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски
Врз основа на Одлука бр.08-969/17 од 20.12.2019 година на Наставнонаучниот совет на Факултет за безбедност, ме определи за рецензент на ракописот
под наслов: „Истражување на безбедносните ризици – третман,
феноменологија и мапирање“ од авторите: проф. д-р Марјан Николовски, вон.
проф. д-р Саше Герасимоски, и вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски.
Изразувајќи благодарност за укажаната доверба, а по проучувањето на
ракописот имам задоволство и чест до Наставно-научниот совет на Факултетот за
безбедност Скопје при Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола да го
поднесам следниов:
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ

1. Општи податоци за трудот
Обем, содржина и структура на делото. Содржински, материјалот на
истражувањето е поделен на 4 дела, во кои се презентирани содржини посветени на
теориски пристапи и емпириски сознанија поврзани безбедносните ризици,
посебно преку нивниот третман, феноменологија и мапирање. Станува збор за
прелиминарните резултати кои се однесуваат на утврдување на безбедносните
ризици со кои денес се соочуваат современото македонско општество и држава.
Трудот претставува вовед во градење на модел за подлабоко следење и мапирање
на безбедносните ризици и закани од страна на Факултетот за безбедност-Скопје
кое авторите имаат за цел да го воспостават. Ракописот дава придонес кон веќе
објавените публикации и истражувања на Факултетот за безбедност.
Посебна цел на ракописот е емпириски да се проверат истражувачките
пристапи кои се однесуваат на појаснувањето на процесот на мапирање на
посебните елементи на ризикот, за идентификуваните опасности, за изложеноста на
потенцијалните загрозувања, за нивната ранливост, како и да се создадат доволно
применливи сознанија кои ќе се во функција на капацитетите (ресурсите) на
системот за управување со кризи во превенирањето и справувањето со
потенцијалните ризици и надминување на предизвиканите последици .
Проучувањето на безбедносните ризици е особено актуелно затоа што тие
доминираат, не само во теоријата, туку и во практиката, затоа што има
поместување од неутралното кон негативното (безбедносното) разбирање и
дефинирање на современите ризици, тие се сè помалку локално детерминирани, сè
повеќе се последица на сложените меѓузависни односи на глобализираното
општество, сè понепредвидливи, побројни и со сè поголеми можни штетни
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последици. Всушност, безбедносните ризици се тесно поврзани со безбедносната
превенција, односно, стратегиите и начините на справување, управување и
проценување на безбедносните ризици се основа на нивниот современ начин на
третман што значи и барање на одговор за промените што се случуваат и во самата
структура и видовите безбедносни ризици.
Првиот дел носи назив е посветен на поимот и класификација на ризиците и
заканите по безбедноста, разгледуван преку перцепциите на заканите за
безбедноста, современи безбедносни предизвици, ризици и закани. Потоа во него е
вршено мапирање на безбедносните предизвици, ризици и закани, преку анализата
на мигрантските движења, безбедносните аспекти на илегалните движења,
насилниот екстремизам, радикализам и тероризам.
Анализата се врши преку согледбите поврзани со глобалните предизвици,
посебно со глобалните феномени во безбедноста и соодветните ризици за неа, како
што се организираниот транснационален криминал, заканите од организираниот
криминал, посебно современиот организиран криминал, состојбите во регионот,
како и последиците од организираниот криминал по граѓаните и националната
безбедност. Овој дел од публикацијата се темели на континуираното следење на
дебатите и анализите во соодветната научна област и се афирмирани определен
број теориски концепти поврзани со идентификацијата, феноменологијата и
мапирањето на ризиците, на национален, регионален и глобален план.
Композицијата на текстот, повеќе или помалку е солидна основа за градење на
дополнителни истражувачки, квалитативни и квантитативни пристапи во
истражувањето ан безбедносните ризици. Во таа смисла, овој дел од трудот
располага со значителен број на констатации, оценки и идентификувани облици на
предизвици, ризици и закани, дека тој повеќе или помалку ќе се гради како основа
за натамошните истражувања. Ова посебно е значајно за остварување на целта на
истражувачкиот зафат да изгради соодветна истражувачка постапка, или како велат
авторите методологија, која ќе им понуди доволно релевантни сознанија и ќе е во
функција на креирање на модели и пристапи за решавање на истите.
Вториот дел од трудот се занимава со истражувањето на безбедносните
ризици во Република Северна Македонија, во кој се преставени основните
карактеристики на емпириското истражување изведено меѓу припадниците на
државните органи, како што се Министерството за внатрешни работи (Управата за
безбедност и контраразузнавање и Бирото за јавна безбедност) од делот на јавните
безбедносни институции; Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за
управување со кризи, Агенцијара за разузнавање и Кабинетот на Претседателот на
Република Македонија; како државни безбедносни институции и Комората за
приватно обезбедување и приватните агенции (даватели на услуги на приватно
обезбедување) од делот на приватните безбедносни институции.
Во овој дел од трудот се истакнува дека сознанија за безбедносните ризици,
испитаниците ги стекнуваат преку лично искуство (35%). Станува збор за
испитаници кои доминантно биле на возраст над 41 година и истите имале
повеќегодишен стаж и искуство во анализа и проценка на безбедносните ризици
потоа следува улогата на медиумите во добивање првични информации за
потенцијалните безбедносни ризици со 23 %, пошироката средина со 20 %,
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следуваат непосредното опкружување со 14 %, и непосредната комуникација со
пријателитете со 8% од испитаниците.
Во овој дел од трудот се анализраат меѓусебното влијание на медиумите и
општеството, потоа перцепциите на стручната јавност за начинот на препознавање
на безбедносните ризици.
Третиот дел од трудот е насловен со „Анализа на карактерот на
безбедносните ризици“. Имено одговорите на прашањето - кои безбедносни ризици
кои најмногу ја засегаат безбедностаможе да се констатира дека 22 % одговориле
дека најсериозен безбедносен ризик е тероризмот, потоа следува нарушениот
систем на општествени вредности со 21 %, несоодветно водената безбедносна
политика со 20 %, а потоа следуваат корупцијата со 19 % и опасноста од
меѓуетнички конфликт со 18 %.
Во овој дел, исто така се анализраат одговорите од испитаниците со какви
безбедносни ризици се соочуваат тие. Според одговорите, најмногу испитаници
или 55 % сметаат дека се работи за комбинирани ризици, 24 % за претежно
субјективни и произведени ризици, а 20 % сметаат дека безбедносните ризици се
претежно објективни и екстерни.
Четвртиот дел од трудот се заклучоци.
На крајот следи Прегледот на користената литература.
2.Мислење и предлог
Имајќи предвид дека станува збор за истражувачки резултати кои се во
функција на изградбата на истражувачки пристап за идентификување на
безбедносните ризици – третман, феноменологија и мапирање, од особено значење
и корист ќе е на научната и стручната јавност да и се стават на увид досегашните
резултати со цел да се обезбеди натамошна дебата и поттик за фокусирање на
научниот и стручен интерес на истражувачките кадри на посочените прашања. И
дилеми.
Врз основа на изложениот преглед и ставови во овој Извештај, како
рецензент се стекнав со уверување дека трудот „Истражување на безбедносните
ризици – третман, феноменологија и мапирање“ од авторите: проф. д-р Марјан
Николовски, вон. проф. д-р Саше Герасимоски, и вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски е
коректно изведен, на теориски и емпириски план, има определени значајни
истражувачки сознанија и е добра основа за натамошно продолжување на
истражувачката активност и затоа со задоволство, на Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност, му предлагам, трудот „Истражување на безбедносните
ризици – третман, феноменологија и мапирање“ од авторите: проф. д-р Марјан
Николовски, вон. проф. д-р Саше Герасимоски, и вон. проф. д-р Марјан Ѓуровски,
да го објави како посебна истражувачка публикација, од типот на истражувачки
извештаи.
Во Скопје
7 Јануари 2020 година
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