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Врз основа на 52 алинеа 22 од Законот за високото образование, во врска со член 289 од
Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола, на 142-та седница одржана на ден 30.03.2016 година, го донесе следниот
ПРАВИЛНИК
за дополнување на
ПРАВИЛНИКОТ
за критериумите и постапката за избор во
наставно-научни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола
Член 1
По членот 37 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставнонаучни, наставни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, се додава нов член 37-а кој гласи:
„Член 37-а
Особениот придонес согласно членот 37 став 1 од Правилникот којшто наставникот
го дал со својата научна и наставна работа за развојот односно примената на научната,
односно уметничката дејност за која е избран, се оценува врз основа на долунаведените
критериуми коишто се извадок од Анексот на Правилникот и тоа:
1. Наставно-образовна дејност
- настава на прв, втор или трет циклус студии на Универзитет/и во странство
- прв автор на позитивно рецензиран Универзитетски учебник
- автор или коавтор на учебник издаден на Универзитет во странство
2. Научно-истражувачка дејност
- раководител/национален координатор на меѓународен научен проект
- монографија објавена во странство
- пленарно предавање на научен стручен собир со меѓународно учество
- одржано предавање по покана на референтен странски Универзитет
- раководител на проект за унапредување и развој на високото образование
3. Стручно-апликативна дејност
- автор на книга од стручна област
- патенти/иновации прифатени од Државниот завод за индустриска сопственост
- член на меѓународна жири-комисија
- државна награда за научни достигнувања (самостоен учесник)
- награда за научни постигнувања од струкова организација (самостоен учесник)
- студиски престој во странство (повеќе од 3 месеци)
Рецензионата комисија го утврдува особениот придонес за развојот односно
примената на научната, односно уметничката дејност за која е избран кандидатот, доколку
истиот од периодот на последниот избор исполнил најмалку 5 од наброените критериуми, од
кои најмалку по еден критериум од секоја од погоренаведените три групи дејности.
Ректор
Проф. д-р Сашо Коруновски
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33 од Законот за високото образование (Сл.
весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011,
123/2012, 15/2013,24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015,
145/2015, 154/2015 и 30/2016) и членовите 24, 28, 29, 30, 68 ст.5, 151, 152, 153 и 154 од
Статутот на Универзитетот, Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ - Битола, на 142-та седница одржана на ден 30.03.2016 година, го донесе
следниов

П Р А В И Л Н И К

за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и
интегративните функции на Универзитетот
Член 1
Со овој Правилник се уредува намената, начинот и постапката на распределба на
финансиските средства кои се остваруваат за извршување на интегративните функции
согласно член 152, а во врска со членовите 153 и 154 од Статутот на Универзитетот.
Член 2
За остварување на интегративните функции и за развој на Универзитетот,
единиците уплатуваат финансиски средства во износ од 10% од средствата остварени
од приходите предвидени во чл. 149 став 1 точка 2 и 3, освен под точка 3.5 од
Статутот.
Уплатата на финансиските средства се врши до 15–ти во тековниот месец, за
претходниот месец.
Член 3
Финансиските средства се уплатуваат на посебни сметки на Универзитетот и тоа:
- 80% од средствата се уплаќаат на сметката за функционирање и
развој на Универзитетот.

- 20% од средствата се уплаќаат на сметката за сопствени приходи
на Универзитетот.

За извршената уплата, единиците доставуваат пресметка за остварениот приход
во месецот за кој се врши уплатата, со прилог копија од изводот од последниот ден во
месецот. Пресметката се извршува на посебен образец, кој е составен дел на овој
Правилник.
Единицата доставува до Универзитетот годишна пресметка на извршените
уплати за тековната фискална година, најдоцна до 1 март наредната година.
Член 4
Со финансиските средства уплатени по основ на развој и интегративни функции
располага Универзитетот.
Финансиските средства се распределуваат врз основа на Програма за намената,
начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои се остваруваат за
развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од остварените
приходи на единиците, која ја донесува Универзитетскиот сенат најдоцна до 1 април.
Програмата ја реализира Ректорот на Универзитетот со донесување на посебни
одлуки.
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Член 5
Дел од финансиските средства може да бидат искористени и од страна на
единиците за намени предвидени согласно Програмата за намената, начинот и
постапката на распределба на финансиските средства кои се остваруваат за развој и
интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 % од остварените приходи
на единиците, врз основа на поднесено образложено барање и пресметка од страна на
единицата.
Член 6
Финансиските средства, доколку не се потрошат во тековната фискална година,
се пренесуваат и се трошат во наредната година.
Пренесените средства не се засметуваат во износот од 10 % за тековната година.
Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф. д–р Сашо Коруновски
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Врз основа на член 52 став 1 алинеа 33 од Законот за високото образование (Сл.
весник на РМ бр. 35/08, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011,
123/2012, 15/2013,24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015,
145/2015, 154/2015 и 30/2016) и на членовите 151, 152, 153 и 154 од Статутот на
Универзитетот, како и на член 4 од Правилникот за распределување на финансиските
средства за остварување на развојот и интегративните функции на Универзитетот,
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола, на 142-та
седница одржана на ден 30.03.2016 година, ја донесе следнава
П Р О Г Р А М А
за намената, начинот и постапката на распределба на финансиските средства кои
се остваруваат за развој и интегративните функции на Универзитетот во износ од 10 %
од остварените приходи на единиците
Член 1
Со оваа Програма се уредува начинот на распределба на средствата што во
согласност со член 152 од Статутот на Универзитетот и член 3 став 1 алинеа 1 од
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот и
интегративните функции на Универзитетот, ги издвојуваат единиците за остварување на
интегративните функции и за покривање на расходите за вршење на дејноста на
Универзитетот во согласност со член 153 од Статутот на Универзитетот.
Член 2
Програмата се донесува за тековната фискална 2016 година, за финансиските
средства остварени од приходите на единиците предвидени со чл. 149 став 1 точка 2 и
3, освен потточка 3,5 од Статутот на Универзитетот, остварени од 01.01.2016 до
31.12.2016 година.
Средствата пренесени од претходната години и средствата по основ на
неуплатени обврски од претходните години се искористуваат согласно Програмата за
тековната 2016 година.
Со оваа Програма се распределуваат само финансиските средства кои се
остварени од уплатите на единиците врз основа на член 1 од оваа Програма, а право на
користење на дел од средствата имаат и единиците врз основа на поднесени и
образложени барања.
Обрасците за барање од претходниот став 3 се составен дел на оваа Програма.
Член 3
Финансиските средства од развојните и интегративни функции на
Универзитетот, освен средствата на Универзитетот добиени по основ на научноистражувачка и стручно-апликативна дејност, како и од издавачка дејност, се
распределуваат на следниот начин:
 50 % се распределуваат за остварување на тековните, равојните и
интегративните функции и задачи на Универзитетот.
 30 % се средства кои може да бидат искористени од страна на единиците.
 10 % се финансиски средства за Солидарен фонд.
 10 % се за проектна поддршка, за развој на меѓународна соработка и
научно-истражувачка и апликативна дејност при Универзитетот.
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Член 4
Финансиските средствата на Универзитетот добиени по основ на научноистражувачка и стручно-апликативна дејност, како и од издавачка дејност, се
распределуваат на следниот начин:
 40 % се распределуваат за остварување на тековните, равојните и
интегративните функции и задачи на Универзитетот.
 60 % се враќаат на единицата која ги уплатила средствата по овој основ,
врз основа на барање со точна пресметка.
Средствата уплатени на единиците по овој основ се исплаќаат од сметката за
функционирање и развој на Универзитетот.
Член 5
Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 1 од оваа Програма во износ од
50 % се распределуваат за покривање на расходите на Универзитетот согласно член 153
став 1 точка 1,3,4,5,6,7,8,9 и 10 од Статутот на Универзитетот.
Член 6
Единиците кои имаа неуплатени обврски од претходните години, не можат да го
остварат правото на поврат на финансиски средства до 30 % за тековната фискална
2016 година, сé до моментот на целосна уплата на заостанатите обврски по основ на
Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на развојот
и интегративните функции на Универзитетот.
Поврат на финансиски средства не се врши по реализацијата на старите обврски
заклучно со 2014 година.
Член 7
Единиците на Универзитетот врз основа на член 3 став 1 алинеа 2 од оваа
Програма имаат право на поврат на финансиски средства во износ до 30 % за
соодветната единица, врз основа на писмено барање и пресметка на месечните уплати
најмногу двапати годишно, но најдоцна до крајот на месец март 2017 година.
Единиците кои нема да го почитуваат рокот за плаќање утврден во член 2 став 2
од Правилникот за распределување на финансиските средства за остварување на
развојот и интегративните функции на Универзитетот, ќе имаат право на поврат на
средства во процент помал од 30 од уплатените средства.
Повратот на финансиските средства може да се реализира за следните потреби
на единиците:
 Научно-истражувачки проекти на единиците;
 Осовременување на научно-истражувачката инфраструктура;
 Набавка на технички средства и алатки за реализација на научните истражувања
на единиците;
 Потикнување и реализација на научни истражувања на наставниот и
соработничкиот кадар на единиците;
 Организација на меѓународни – научни конференции, издавање на меѓународни
списанија, зборници на трудови;
 Издавање на трудови во меѓународни списанија со фактор на влијание за
наставниот и соработничкиот кадар на единиците;
 Изработка на апликации за национални и меѓународни проекти;
 Научни и стручни собири, работилници, семинари и слично;
 Промоција на универзитетски учебници и изданија од научни истражувања;
 Набавка на стручна домашна и странска литература;
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Организирање на предавања од еминентни научни работници на одделни теми
во единиците;
Инвестиции за подобрување на условите за студирање на единиците;
Трошоци за тековно одржување на инфраструктурата на единиците;
Набавка на лабаратории, подршка на едукација, сертификација и акредитација;
Маркетиншки трошоци на единиците во промоција на студиските програми;
Студиски престои во странство;
Стипендии и награди на студенти.

Единиците доставуваат барање со соодветна документација од која може да се
согледа намената на финансиските средства, а одлука за поврат на финансиските
средства носи Ректорот.
Член 8
Финансиските средства за Солидарен фонд од член 3 став 1 алинеа 3 од оваа
Програма во износ од 10 % од вкупниот износ на финансиски средства уплатени од
страна на единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот се наменети
за помагање на единиците за покривање на трошоците за тековно функционирање,
одржување и овозможување на соодветни услови за работа, трошоци за покривање на
ангажирање на наставен кадар од други единици, Универзитет и од странство (во
случај на недостаток на кадар на самата единица и покриеност на наставните предмети
согласно Законот за високото образование).
Средствата од Солидарниот фонд се доделуваат со посебна Одлука на Ректорот,
по предлог на Ректорската управа, а врз основа на барање со соодветна документација
од која може да се констатира финансиската состојба на единицата (извод од сметка),
како и документација за конкретната намена на средствата.
Единицата која добива финансиски средства од Солидарниот фонд, има обврска
да поднесе целосен извештај за потрошените финансиски средства.
Член 9
Финансиските средства од член 3 став 1 алинеа 4 од оваа Програма наменети за
проектна поддршка, меѓународна соработка и научно-истражувачка и апликативна
дејност при Универзитетот, се 10% од вкупниот износ на средства уплатени од страна на
единиците за развој и интегративни функции на Универзитетот и се распределуваат врз
основа на Одлука на Ректорот, по претходно прибавено мислење од проректорите.
Дел од финансиските средства се распределуваат за исплата на дополнителни
активности на административни и стручни лица, лица за контрола и надзор ангажирани
на секој поединечен проект.
Член 10
По потреба, средствата од член 3 став 1 алинеа 3 и 4 од оваа Програма, може да
бидат искористени за предфинансирање на одделни проекти, врз основа на Одлука на
Ректорот, по претходен предлог на Ректорската управа.
Член 11
Во одредени итни ситуации, во смисла на одредбите од член 8 и 10 од оваа
Програма, Ректорот може самостојно да донесе Одлука за користење финансиски
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средства до 60.000,оо денари, по претходно прибавено мислење од проректорот за
финансии и развој.
Член 12
По предлог на Ректорот, а со одлука на Универзитетскиот сенат, може да се
изврши промена на намената и структурата на распределба на финансиските средства
утврдени во членот 3 од оваа Програма.
Член 13
Со влегувањето во сила на оваа Програма, престанува да важи Одлуката на
Ректорска управа бр.07-348/5 од 22.03.2011 година.
Член 14
Оваа Програма влегува во сила со денот на објавувањето во Билтенот на
Универзитетот.

Ректор
Проф. д–р Сашо Коруновски
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ДО
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

Наставно – научниот совет на Технички факултет – Битола, Универзитет
„Св. Климент Охридски“ – Битола, на седницата одржана на 01.03.2016 год. донесе
одлука бр. 02-1179/3, со која се формира рецензентска комисија во состав:
1.
2.
3.

Д-р Стојче Десковски, ред. проф. во пензија, УКЛО, Технички
факултет – Битола
Ред. проф. д-р Верица Данчевска, УКЛО, Технички факултет – Битола
Вонр.проф. д-р Иле Цветановски, УКЛО, Технички факултет – Битола

за избор на наставник во насловно звање од областа на Воздушен сообраќај
Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го
поднесува следниов
РЕФЕРАТ
На објавениот конкурс во дневните весници „Вест“ и „Коха“ на ден
26.01.2016 година, за избор на наставник во насловно звање од областа Воздушен
сообраќај се пријави само кандидатот:
1.

д-р Оливера Петровска, дипломиран сообраќаен инженер

Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатот, Рецензентската
комисија го дава следново мислење и оценка:
1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ
Име и презиме:
Дата на раѓање:

Оливера Петровска
15. 05. 1977 година, Битола, Македонија.

Академско образование
Доктор на технички науки

Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Технички факултет.
Докторска дисертација: „Развој на
алгоритам за слетување на воздухоплов со
примена на GPS во услови на надворешни
нарушувања“, февруари 2015.
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Магистер по сообраќајни науки

Универзитет „Св. Климент Охридски“–
Битола, Технички факултет.
Магистерски труд: „Примена на GPS за
водење и контрола на сообраќајот на
аеродромските оперативни површини во
услови на намалена видливост“, април
2010.

Дипл.сообраќаен инженер*

Универзитет „Св. Климент Охридски“ –
Битола, Технички факултет. Дипломска
работа: „Превоз на стока во воздушниот
сообраќај“, септември 2001. Просечна оцена:
8,33.

* 5-годишна студиска програма

Движењe во професијата
•

10.2001 – 12.2001

Примена на обука во школата за воени
пилоти при Воена академија на
Р. Македонија.

•

2002/03 – 2005/06

Помлад асистент, Технички факултет –
Битола, Отсек за сообраќај и транспорт. .

•

2006/07 – 2012/13

Надворешен соработник, Технички
факултет Битола, Отсек за сообраќај и
транспорт.

•

2014/15

Демонстратор, Технолошко технички
факултет – Велес.

Учество на работилници
•

Урбан сообраќај во Скопје – Твининг Партнерството за управување со
сообраќајот и управување со градските улици (Skopje Urban Transport – Twinning
Partnership for Traffic and Urban Road Management) (2014-2015)

Членства
•
•

Комора на овластени архитекти и овластени инженери
Сојуз на сообраќајни инженери на Република Македонија

Активно го владее англискиот и српскиот јазик и основно ниво на француски
јазик. Поседува компјурерски вештини од MS Office, MATLAB, COREL и AUTOCAD.
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Наставно-образовна дејност на кандидатот

1.1

Во периодот 2002/03 – 2005/06 избрана за помлад асистент на Технички
факултет – Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, по предметите: индустриски
интегрален транспорт и интегрален транспорт (Билтен број 241 од 2002).
Во периодот од 2007 до 2013 година е ангажирана како надворешен соработник
на Техничкиот факултет – Битола по предметите: Механика на летање 1, Механика на
летање 2, Воздухопловни радионавигациски уреди и системи, Теорија на системи,
Воздухопловна навигација, Воздухопловна метеорологија, Системи на водење и
управување, Технолошки особини на стоката при транспорт, Модели на однесување на
учесниците во транспортот, Сообраќајна психологија, Шпедитерско, царинско
работење и осигурување. Во академската 2014/2015 ангажирана како демонстратор на
Техничко – технолошки Факултет – Велес по предметите: Моделирање и оптимизација,
Биостатистика и Математика.

1.2.

Научноистражувачка дејност на кандидатот

А)

Објавени рецензирани трудови на меѓународни конференции и во
меѓународни списанија во последните пет години
1. O. Petrovska, S. Deskovski, Prediction of the delays of the aircraft due to reduced
visibility, applying the analysis of time series, International Scientific Symposium,
Prometni sustavi, vol. 31, no.5-6, pp. 471-473, Zagreb, 2011
2. O. Petrovska, G. Reckoska, Transport of Dangerous Goods by Air, Meðunarodni
simpozijum, Novi Horizonti 2011, Zbornik radova, Saonracajni Fakultet Doboj, 2011
3. O. Petrovska, U. R. Shikoska, Aircraft precision landing using integrated
GPS/INS system, Conference Proceedings, IV International Scientific Conference,
Transport Problems, International Scientific Jurnal, ISBN 978-83-935232-0-7,
Silesian University of Technology, Faculty of Transport, pp. 518-525, Katowice,
Poland, 2012
4. O. Petrovska, Attitude determination of aircraft using GPS, International
Scientific Symposium, Prometni sustavi, vol. 32, no.5-6, pp. 458-460, Zagreb, 2012
5. O. Petrovska, V. Antoska Knights, S. Deskovski, Algorithm for Automatic Aircraft
Landing using GPS, Conference Proceedings, VII International Scientific
Conference, Transport Problems, International Scientific Jurnal, ISSN 1896-0596,
Silesian University of Technology, Faculty of Transport, pp. 445-452, Katowice,
Poland, 2015
6. О. Петровска, В. Антоска Книгхтс, С. Десковски, Сателитски навигациски
систем за автоматско слетување на воздухоплов, Conference Proceedings, XII
International Conference on Society for Electronic, Telecommunications, Automatics
and Informatics of the Republic of Macedonia (ETAI 2015), ETAI Catalogue no.
ISBN 978-9989-630-76-7, Ohrid, Macedonia, 2015
7. S. Deskovski, V. Sazdovski, O. Petrovska, Guidance and Control Lаws for Flying
Wing Aerial Vehicles, Conference Proceedings, XII International Conference on
Society for Electronic, Telecommunications, Automatics and Informatics of the

15

Republic of Macedonia (ETAI 2015), ETAI Catalogue no. ISBN 978-9989-630-76-7,
Ohrid, Macedonia, 2015
8. V. Antoska Knights, M. Stankovski, S. Nusev, D. Temeljkovski, O. Petrovska,
Robots for Safety and Health at Work, Conference Proceedings, International
Conference for Regional Collaboration, OSH Bon Ton, pp. 23-28, Ohrid, Macedonia,
2015
Стручно – апликативна дејност на кандидатот
1. „ С. Златковски, О. Антоска, З. Јошевски, Сигурносниот појас – шанса да се
преживее, Технички факултет , Битола, 2003
2. С. Златковски, О. Антоска, Индустриски интегрален транспорт, Технички
факултет , Битола, 2004
3. С. Златковски, О. Антоска, Интегрален транспорт во воздушниот сообраќај,
Технички факултет , Битола, 2004
4. С. Златковски, О. Антоска, Стручна терминологија од областа на
сообраќајот, Технички факултет , Битола, 2005
5. С. Златковски, О. Антоска, Тахографот – извор на експлотациони податоци
на возилото, Технички факултет , Битола, 2005
Сообраќајно технички вештачења
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KИ бр. 168/02, Основен суд Охрид
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж.
X. П. бр. 5335 / 04, Основен суд Скопје I
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, Вон.проф.д-р Н.Крстаноски,
О.Антоска, дип.сооб.инж.
XV. P.бр. 666 / 04, , Основен суд Скопје II
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, Вон.проф.д-р Н.Крстаноски,
О.Антоска, дип.сооб.инж
K. бр. 566 / 03, Основен суд Скопје I
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж.
K. бр. 15 / 2000, Основен суд Кавадарци
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж.
П. бр. 644 / 2003, Основен суд Кочани
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж, З. Јошевски
дип.сооб.инж
III к. бр. 08 – 208/01, Основен суд Куманово
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж.
VIII. P. br. 2. 269 / 03, Основен суд Скопје I – Скопје
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж, З.Јошевски
дип.сооб.инж
I П. бр. 82 / 03, Основен суд Скопје I – Скопје
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж, З.Јошевски
дип.сооб.инж
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•
•

П.Бр. 110/02, Основен суд Скопје I – Скопје
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж, З.Јошевски
дип.сооб.инж
VIII. P. br. 3. 384 / 02, Основен суд Скопје I – Скопје
Вешто лице: Вон.проф.д-р С.Златковски, О.Антоска, дип.сооб.инж.

Подрачје на интерес
•
•
•
•

Управување и контрола на воздушниот сообраќај
Интелигентни транспортни системи
Безбедност и сигурност на воздушниот сообраќај
Воздухопловна навигација

2. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ
ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ
Кандидатот д-р Оливера Петровска покажа солиден успех во текот на
студирањето на додипломските и постдипломските студии на Универзитетот
„св. Климент Охридски“, Технички Факултет – Битола, сообраќаен отсек. Мошне
успешно ја одбрани својата докторска дисертација, со што се стекна со научен степен
доктор на науки од областа на техничките науки. Очигледен е нејзиниот интерес за
примената на напредни техники и технологии во научното истражување, со што се
наметна современ пристап во третирањето на проблеми од областа на воздушниот
сообраќај, особено во подрачјето на управување и контрола на воздушниот сообраќај.
Од објавените научни трудови јасно е видлива оспособеноста да пристапува кон
самостојно истражување, да анализира и сублимира резултати и да ги претставува
најмногу на меѓународен план.
Од објавените трудови, се гледа нејзината научно-стручна определеност и
подготвеност за наставна и научно-истаржувачка дејност во областа која се софпаѓа со
проблематиката на областа која е наведена во конкурсот.
Исто така, ангажираноста на кандидатот како надворешен соработник во
наставата на група предмети од воздушниот сообраќај го покажува нејзиниот
ентузијазам и подготвеност како и стекнатото искуство неопходно за успешно
споделување на своето знаење со студентите.
Кандидатот е амбициозна личност која држи коректен однос кон академскиот,
стручниот персонал и студентите. Подготвена е да прифати работни задачи,
предизвици и обврски во подрачјето коешто го истражува (особено докажано во
нејзината докторска дисертација).
3. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР
По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и
според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и
стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека д-р Оливера Петровска ги
исполнува формалните критериуми за избор на наставник во насловно звање доцент
(Чл. 125 и Чл. 132 од ЗВО на РМ).
Јасно е видливо дванаесетгодишното искуство како надворешен соработник
вклучена во образовниот процес на Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт
– насока: воздушен сообраќај. Нејзината стручна оспособеност, како и способноста да
води истражувања, да анализира проблеми и сублимира резултати, како и
мотивираноста постојано да се надградува и совладува современи достигнувања во
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областа на воздушниот сообраќај се доволна потврда дека се работи за вреден
професионалец. Тоа се огледа низ досегашните објавени трудови на меѓународни
конференции и во меѓународни публикации. Таа е професионалец, кој е подготвен
постојано да учи, да се соочува со нови предизвици, да се надградува и да го пренесува
своето знаење.
Гореискажаните факти се доволна потврда дека кандидатот д-р Оливера
Петровска успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на
релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник-студенти,
кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка
комуникација.
Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи
на Наставно – научниот совет на Техничкиот факултет – Битола, да ја избере д-р
Оливера Петровска, дипл. сооб. инж., за наставник во насловно звање доцент од
областа на Воздушен сообраќај.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Д-р Стојче Десковски, ред. проф. во пензија, УКЛО, Технички
факултет – Битола, с.р.
2. Ред. проф. д-р Верица Данчевска, УКЛО, Технички факултет – Битола, с.р.
3. Вонр.проф. д-р Иле Цветановски, УКЛО, Технички факултет – Битола, с.р.

Битола, 21.03.2016 година
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ИЗВЕШТАЈ
од Комисијата за оценка на докторскиот труд од кандидатот
м-р Слободан Бундалевски дипл.маш.инж., под наслов:
„Моделирање на процесите на терморадијационо вакуум сушење
со примена на инверзната постапка“
Наставно-научниот совет на Технички факултет Битола при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ – Битола, на својата седница одржана на 01.03.2016 година, со
одлука бр. 02-179/5 формира Комисија за оценка на докторскиот труд од кандидатот
м-р Слободан Бундалевски дипл.маш.инж., под наслов: „Моделирање на процесите
на терморадијационо вакуум сушење со примена на инверзната постапка“, во
состав:
1. Ред. проф. д-р Ванѓелче Митревски, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, ментор
2. Академик Глигор Каневче, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
3. Ред. проф. д-р Љубица Каневче, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
4. Вонр. проф. д-р Игор Андреевски, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член
5. Ред. проф.д-р Мирко Бабич, Земјоделски факултет
Универзитет Нови Сад, член
По прегледот и проучувањето на докторскиот труд, Комисијата има чест, до
Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, да го поднесе следниот:
ИЗВЕШТАЈ
АКТУЕЛНОСТ НА ТЕМАТА
Сушењето e една од најмногу користените технолошки постапки во индустријата,
која во последната деценија го окупира научниот интерес, од аспект на намалување на
енергетските трошоци, заштитата на животната средина и зголемување на квалитетот
на сушениот материјал. Се проценува дека потрошувачката на електрична енергија во
високо развиените земји која е во директна корелација со процесите на сушењето, се
движи 10÷15 % во САД, Канада, Франција и Велика Британија, и 20÷25 % во Данска и
Германија. Цената на енергенсите, законската регулатива за заштита на животната
средина, и подобрувањето на квалитетот на сушените прехрамбени материјали се
главни фактори кои ја детерминираат употребата на хибридни или изнаоѓање на нови
методи на сушење.
Една од хибридните методи што се применува за сушење на термоостеливи
прехрамбени материјали, фармацевтски прашоци, како и за сушењето на експлозивни и
токсични материјали е методот на терморадијационо вакуум сушење. Предностите на
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овој метод во однос на класичниот метод на конвективно сушење, како и во однос на
методот на сублимационо сушење ја прават се популарна нејзината примена од аспект
на намалување на времето на сушење, високата енергетска ефикасност, високиот
квалитет на сушениот материјал, униформната температура и исклучената потреба од
струење на воздух.
Дефинирањето на оптимален процес на сушење кај прехрамбени материјали не
може да се реализира без математичко моделирање на истовремените процеси на
пренос на топлина и маса. Постојат неколку различни теориски пристапи за опишување
на комплексните процеси на пренос на топлина и маса во рамките на сушениот
материјал. Во првичниот пристап предложен од страна на Philip и de Vries, а подоцна и
од Luikov, полињата на влажноста и температурата во телото што се суши се
дефинирани со систем на две линеарни парцијални диференцијални равенки. Овој
пристап има ограничена примена и во голем број на случаи со негово решавање се
добиваат погрешни резултати. Подоцна е докажано дека пристапот на Luikov може да
се користи за моделирање на процесите на пренос на топлина и маса, доколку се
употреби нелинеарен систем на парцијални диференцијални равенки. Во системот на
парцијални диференцијални равенки вклучени се термофизичките карактеристики на
материјалот кои во основа се функции од влажноста и температурата. Точноста на
пресметката на полињата на температурата и влажноста во материјалот во голема мера
зависи од точното познавање на зависностите на термофизичките карактеристики на
материјалот од влажноста и температурата. Со тоа е извршено подобрување на
теорискиот пристап на Luikov, а добиените резултати на промената на температурата и
влажноста покажуваат висок степен на совпаѓање на експерименталните резултати со
резултатите добиени од нумеричките пресметки.
Моделирањето на процесите на сушење кај прехрамбените материјали е од голема
важност за научни и инженерски пресметки. Постојните математички модели што се
применуваат за моделирање на процесите на сушење се класифицирани во неколку
групи. Во научната и стручна литература, добро е документирано дека невклучувањето
на намалувањето на димензиите на сушениот материјал во математичкиот модел што се
користи за симулација на процесите на сушењето, доведува до резултати кои не
одговараат на експерименталните ниту по големина и облик, па затоа недозволиво е
таквото занемарување.
Досегашните истражувања во моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење покажуваат дека точноста на нумеричката пресметка е одредена од
познавање на соодветните вредности на термофизичките карактеристики на сушениот
материјал, односно точното познавање на зависностите на термофизичките
карактеристики на материјалот од влажноста и температурата. Од сите термофизички
карактеристики, најголемо влијание на точноста на пресметката на процесите на
сушењето има дифузивноста на материјалот. Проблемите што се појавуваат при
одредување на дифузивноста поврзани со досегашните методи и техники, отвора
можност за примена на инверзната постапка за нејзино одредување.
Во последните неколку децении, инверзната постапка се користи како важна
практична алатка за решавање на одредени инженерски проблеми во различни научни
области, како и во случај кога се во прашање процесите на сушењето. Од спроведените
детални истражувања во десет релевантни списанија со влијателен фактор е заклучено
дека бројот на трудови во кои е користена инверзната постапка за определување на
термофизичките карактеристики на прехрамбени материјали е мал во споредба со
примената на инверзната постапка во други области.
Од сето ова може да се констатира дека е отворен простор за примената на
инверзната постапка во моделирањето на процесите на терморадијационо вакуум
сушење со што е проширена нејзината примена во областа на процесите на пренос на
топлина и маса.
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Врз основа на изнесеното може да се заклучи дека темата на докторскиот труд
„Моделирање на процесите на терморадијационо вакуум сушење со примена на
инверзната постапка“, претставува исклучително актуелен проблем, а од изведените
заклучоци може да се констатира дека промената на средната температура и средната
влажност на репрезентативно избраните прехрамбени материјали компир и јаболко,
пресметани со добиените вредности за дифузивноста и другите термофизички
карактеристики со примена на инверзната постапка и со развиениот математички модел
за терморадијационо вакуум сушење со променливи граници, покажуваат добар степен
на совпаѓање со експериментално добиените резултати.
ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД
Дефинирањето на оптимален процес на сушење за дадени прехрамбени материјали
не може да се реализира без математичко моделирање на истовремените процеси на
пренос на топлина и маса. Во постојниот математички модел TRVDRY што се
применува во моделирањето на процесот на терморадијационо вакуум сушење, не е
земено во предвид намалувањето т.е. промената на димензиите на материјалот што се
суши. Познато е дека неинкорпорирањето на намалувањето на димензиите на сушениот
матријал, во математичкиот модел за моделирање на процесите на сушењето, доведува
до резултати кои не одговараат на експерименталните.
Досегашните истражувања во моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење покажуваат дека точноста на нумеричката пресметка е одредена од
познавање на соодветните вредности на термофизичките карактеристики на
материјалот. Од спроведените нумерички пресметки со димензии на телото и флуксеви
применувани во овие пресметки е покажано дека влијанието на термодифузијата и
коефициентот на фазниот премин на профилите на влажноста и температурата е
занемарливо мало и со задоволителна точност во нумеричките пресметки нивното
влијание може да се занемари. Од реализирани експериментални истражувања исто
така е покажано дека вредноста на Biot-овиот број за пренос на топлина овозможува
пресметки со константна вредност на температурната спроводливост, а промената на
вредностите на термодифузивноста во граници од литературата не доведува до
значителни промени на профилите на температурата, па занемарливо малата вредност
на градиентот на температурата во материјалот овозможува користење на измерените
температури во телото како граничен услов од прв ред. Меѓутоа, најголемо влијание на
точноста на нумеричката пресметка има дифузивноста на материјалот. Во досегашните
истражувања моделирањето на процесите на пренос на топлина и маса при
терморадијационо вакуум сушење е извршено со вредности за дифузивноста добиени
од нумеричко решение на дифузивната равенка од експерименталните резултати на
промена на температурата на материјалот за време на процесот на сушење и со
вредности за почетната и крајната влажност на материјалот.
Познато дека сите термофизички карактеристики можат лесно да се определат по
експериментален пат, со исклучок на дифузивноста. За определување на дифузивноста
се применуваат различни експериментални методи и техники: метод на влажен профил,
метод на сушење, електрични методи, метод на гама зраци, метод на неутрон
радиографија, метод на нуклеарна магнетна резонанса, метод на компјутерска
томографија, метод на микробранови зраци, метод на термокондуктивност, метод на
термален приказ, метод на сорпциони коефициенти, и метод на стабилен влажен
профил.
Во последните неколку децении одредување на дифузивноста на одредени
прехрамбени материјали со примена на инверзната постапка е доста популарна алатка
што се применува од страна на голем број истражувачи. Од спроведените детални
истражувања во десет релевантни списанија со влијателен фактор (Journal of Food
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Engineering, International Journal of Heat and Mass Transfer, Inverse Problems in Science
and Engineering, International Journal of Food Properties, Computers & Mathematics with
Applications, International Journal of Thermal Sciences, Drying Technology-An International
Journal, International Journal of Food Science & Technology, Journal of Engineering Physics
and Thermophysics, и LWT-Food Science and Technology) е констатирано дека бројот на
трудови во кои е користена инверзната постапка за определување на термофизичките
карактеристики на прехрамбени материјали е мал во споредба со примената на
инверзната постапка во други области, но е подрачје кое сеуште го привлекува
вниманието на истражувачите.
Фокусот на истражувањето во докторскиот труд произлегува од фактот дека на
релативно брз и едноставен начин може да се определи дифузивноста и другите
термофизички карактеристики со примена на инверзната постапка врз основа на
податоците за промена на температура во средината на материјалот што се суши,
добиени од реални експерименти на терморадијационо вакуум сушење.
Целокупниот процес на истражување во докторскиот труд се базира на теориски
анализи и експериментални истражувања, како:











Tеориско изучување на процесите на пренос на топлина и маса;
Собирање на литературни податоци за термофизичките карактеристики и
модели за пресметка на термофизичките карактеристики на одредени
прехрамбени материјали, компир и јаболка (дифузивност, термодифузивност,
топлинска спроводливост, специфичен топлински капацитет, густина на
материјалот и изотермите на сорпција) што се предмет на истражувањето, а со
тоа и проширување на постојните бази на податоци;
Изведба на мерен ланец за определување на кривите на сушење при
терморадијационо вакуум сушење на прехрамбени материјали;
Експериментално определување на кривите на сушење на компир и јаболко во
широк дијапазон на промена на температурата на греачите, и вакуумот во
вакуум комората;
Добивање на база на податоци од реализираните експериментални истражувања;
Развој на математички модел за моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење во кој е земено во предвид намалувањето на димензиите на
сушениот материјал,
Развој на компјутерска програма;
Верификација на резултатите со споредба на резултатите добиени од
нумеричкото решение на математичкиот модел со експерименталните резултати;
и
Споредба на добиените резултати со резултатите на слични истражувања во
научната литература од областа што е предмет на проучување.

Имајќи го предвид погоре изнесеното, предметот на истражување на овој
докторски труд може да се дефинира проучување на можноста за определување на
термофизичките карактеристики на одредени прехрамбени материјали со примена на
инверзната постапка, како и развој на математички модел за моделирање на процесите
на терморадијационо вакуум сушење во кој е земено во предвид намалувањето на
димензиите на сушениот материјал.
СТРУКТУРА И СОДРЖИНА НА ДОКТОРСКАТА ДИСЕРТАЦИЈА
Докторскиот труд со наслов: „Моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење со примена на инверзната постапка“, е напишана на 195
страници, со стандардна графичка обработка на текстот. Пописот на користената
литература опфаќа вкупно 254 библиографски единици. Обработената содржина во
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текстот е поткрепена со 60 слики, 30 табели, како и еден додаток во кој се
прикажани резултатите од реализираните експериментални истражувања на
кинетиката на терморадијационо вакуум сушење на р избраните прехранбени
материјали, компир и јаболко.
Докторскиот труд е составена од :









Вовед;
Основи за реализација на докторската дисертација;
Теорија на сушење и методи на сушење;
Термофизички карактеристики на прехранбените материјали;
Експериментални истражувања;
Математички модел на процесите на терморадијационо вакуум сушење;
Примена на инверзната постапка за определување на непознатите параметри во
математичкиот модел на сушење, и
Заклучок.

Глава 1 претставува вовед во проблематиката на истражување. Елаборирани
се мотивите за отпочнување на едно вакво истражување, предметот и целите на
истражувањето, како и очекуваните придобивки од него. Направен е пресек од
аспект на досегашните сознанија во областа на истражувањето преку сопствени
детални истражувања во десет релевантни списанија со влијателен фактор.
Глава 2 ги содржи теориските пристапи за изучување на процесите на пренос на
топлина и маса, поделбата на методите на сушење на основни и хибридни методи на
сушење, како и други техники на сушење. Даден е приказ на предностите и
недостатоците на секоја од методите од аспект на енергетска ефикасност на методот
на сушење, квалитетот на исушениот материјал, како и влијанието врз животната
средина од користениот енергенс.
Глава 3 е преглед на литературни податоци и модели за пресметка на
термофизичките карактеристики на избраните материјали компир и јаболко кои се од
интерес на проучувањето, а кои не се опфатени со претходните бази на податоци.
Глава 4 претставува приказ на резултатите од реализираните експерименти на
кинетиката на терморадијационо вакуум сушење на примероци од компир и јаболко,
во дијапазон на промена на температурата на греачите 120 оС÷200оС, и вакуумот во
вакуум комората, 20 kРа÷80 kРа. Во рамките на истата е анализирано влијанието на
температурата на грејачите и притискот во вакуум комората врз времето на сушење, а
прикажани се резултатите од влијанието на режимот на сушење врз квалитетот на
исушениот материјал.
Глава 5 ја прикажува класификација на постојните математички модели што се
применуваат за моделирање на процесите на сушење во зависност од тоа дали е или не
е земено предвид намалувањето на волуменот на материјалот во текот на процесот на
сушење. Дадено е нумеричкото решение на системот на нелинеарни парцијални
диференцијални равенки за пренос на топлина и маса, со соодветните почетни и
гранични услови и познати вредности на термофизичките карактеристики, на моделот
со непроменливи и моделот со променливи граници, за случај на терморадијационо
вакуум сушење на тело во облик на бескрајна плоча. Во рамките на истата се
прикажани и резултатите од реализираните нумерички пресметки.
Глава 6 ги анализира теориските основи и значењето на примената на инверзната
постапка во процесите на сушењето, како успешна алатка за определување на
параметрите во математичките модели. Основата на оваа анализа произлегува од целта
на докторскиот труд да се согледа можноста за примена на инверзната постапка за
определување на параметрите во моделите за пресметака на термофизичките
карактеристики, врз основа на нестационарниот температурен одговор добиен од
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реални експерименти на кинетиката на сушење на избрани материјали, компир и
јаболко. За определување на оптимални експериментални услови, пресметани се
релативните температурни коефициенти на осетливост и детерминантата на осетливост
за компир и јаболко за различни температури на грејачите и притисок во вакуум
комората со примена на критериумот на D-оптимум дизајнирање. Од спроведената
анализа е заклучено дека истовремено можат да се определат параметрите во моделот
за пресметка на дифузивноста, како и вредноста на параметарот што се однесува на
полудебелината на сушените примероци. За согледување на влијанието на влезната
грешка при мерење на температурата врз пресметаните вредности на параметрите,
извршени се соодветни пресметки за определување на непознатите параметри со точни
температурини податоци, без додадена грешка, и со додадена нормална дистрибуирана
грешка со стандардна девијација,  = 0.3% и  = 0.5%. За верификација на развиениот
математичкиот модел, извршена е споредба на резултатите добиени од нумеричките
пресметки со експерименталните резултати од кинетиката на сушење на парчиња од
компир и јаболко. При тоа е добиено добро совпаѓање на експерименталните со
пресметаните промени на температурата и влажноста на примероците при
терморадијационо вакуум сушење.
Определените вредности за дифузивноста за компир и јаболко со примена на
инверзната постапка се вклопуваат во рамките на литературните, добиени од други
автори со примена на различни методи и користење на различни математички модели
за пресметка на вредностите на дифузивноста.
Глава 7 ги презентира и дискутира заклучните согледувања во врска со
обработуваната тема, ги резимира определените резултати и заклучоци од
направените истражувања и назначува насоки за понатамошни истражувања.
ОЦЕНКА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД
Проучувајќи го докторскиот труд од кандидатот м-р Слободан Бундалевски
дипл.маш.инж., под наслов: „Моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење со примена на инверзната постапка“, Комисијата определена за
оценка на докторскиот трудот заклучува дека истатиот е успешно завршен.
Имено, станува збор за научно-истражувачки труд со изворни и оригинални
сознанија, кој со својата содржина, обем и постигнатото ниво на квалитет ги
задоволува и исполнува критериумите потребни за еден докторски труд.
Главните придобивки на ова истражување можат да се сумираат во следниве
точки:








проширени се постојните бази на податоци за термофизичките карактеристики
за компир и јаболко како и на математичките модели за пресметка на
термофизичките карактеристики за истите материјали;
изведен е мерен ланец за експериментално определување на кривите на сушење
на прехрамбени материјали при терморадијационо вакуум сушење, со можност
за континуирано следење на промена на температурата и влажноста на сушениот
материјал;
добиени се бази на податоци од реализираните експериментални истражувања
на кинетиката на терморадијационо вакуум сушење во широк дијапазон на
промена на температурата на грејачите 120 оС÷200оС, и вакуумот во вакуум
комората, 20 kРа÷80 kРа;
развиен е математички модел, за моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење во кој е вклучено намалувањето на димензиите на сушениот
материјал;
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добиени се бази на податоци од реализираните нумерички пресметки;
изврешено е проширување на примената на инверзната постапка за
определување на параметрите во математичкиот модел за пресметка на
дифузивноста и останатите термофизички карактеристики;
определните вредностите на дифузивноста за компир и јаболко со примена на
инверзната постапка се наоѓаат во границите кој генерално се однесуваат за
сушени прехрамбени материјали;
објавени се 6 трудови од кои три се објавени во списанија меѓународен
уредувачки фактор еден е прифарен за презентација на 20th International Drying
Symposium, Gifu, Japan; еден е објавен во Зборникот на трудови на Технички
факултет Битола и еден е прифатен за објавување на International Conference
GREDIT, и
создадени се услови за натамошни истражувања.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на претходно изнесените факти и констатации, Комисијата за оценка
на докторскиот труд со наслов: „Моделирање на процесите на терморадијационо
вакуум сушење со примена на инверзната постапка“, од кандидатот м-р Слободан
Бундалевски дипл.маш.инж.

ЗАКЛУЧУВА
1. Докторскиот
труд
од
кандидатот
м-р
Слободан
Бундалевски
дипл.маш.инж.претставува самостоен и оригинален научно-истражувачки
труд, кој внесува значителен придонес во областа на анализираната
проблематика;
2. Докторантот вешто владее со методологијата на научно-истражувачката
работа, што се огледува низ примената на различните математички
формулации, методи и постапки во истражувањето, од една страна, но и во
формулирањето, презентацијата и дискусијата по однос на добиените
резултати, од друга страна;
3. Извршена е опсежна истражувачка дејност, а изворно добиените резултати се
исклучително важни од научно-истражувачки, теоретски и апликативен аспект,
што е потврдено со публикување на 6 рецензирани трудови, и тоа три се
објавени во списанија меѓународен уредувачки фактор еден прифатен за
презентација на 20th International Drying Symposium, Gifu, Japan; еден е објавен
во Зборникот на трудови на Технички факултет Битола и еден е прифатен за
објавување на International Conference GREDIT;
4. Кандидатот, во текот на изработката на докторскиот труд, реализирал голем
број на комплементарни активности кои недвосмислено ја потенцираат
неговата креативност, сеопфатно познавање на предметот на истражување и
владеење со презентираната проблематика на процесите на пренос на топлина
и маса, инверзните проблеми, математичкото моделирање, аналитичко
решавање, статистичка анализа и евалуација на перформанси;
5. Според својата организација, содржина, методологија и техниката на
изработка, како и според презентираните резултати од истражувањето,
докторскиот труд несомнено укажува на фактот дека докторантот располага со
потребните знаења од областа на математичко моделирање, пренос на топлина
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и маса, инверзните проблеми и статистичката анализа;
6. Со изработениот докторски труд, кандидoт м-р Слободан Бундалевски
дипл.маш.инж., комплетно одговорил на поставените цели и задачи зацртани
при дефинирањето на истиот;
7. Според законските прописи на Република Македонија, докторскиот труд е
внесен во базата на податоци на Министерството за образование и наука на
Република Македонија, plagijati.mon.gov.mk и врз основа на добиениот
извештај, а и врз основа на нашите сознанија, трудот не претставува плагијат;
8. Согласно со наводите од извештајот, докторантот ги исполнува сите законски
услови за пристапување кон одбрана на докторскиот труд, во постапката за
стекнување на докторат на науки.
Имајќи го предвид извештајот во целост, Комисијата за оценка на
докторскиот труд од м-р Слободан Бундалевски дипл.маш.инж., со особена чест и
задоволство, на Наставно-научниот совет на Техничкиот факултет – Битола му
ПРЕДЛАГА
1. Да го прифати извештајот за оценка на докторскиот труд со наслов
“Моделирање на процесите на терморадијационо вакуум сушење со примена
на инверзната постапка“, од кандидатот м-р Слободан Бундалевски
дипл.маш.инж.;
2. Да се продолжи постапката за стекнување со докторат на науки;
3. Да се формира Комисија за одбрана на докторскиот труд, и
4. Да се одреди времето и местото на јавната одбрана на докторскиот труд.

Комисија за оценка на докторскиот труд:
1. Ред. проф .д-р Ванѓелче Митревски, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, ментор с.р.
2. Академик Глигор Каневче, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член с.р.
3. Ред. проф. д-р Љубица Каневче, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член с.р.
4. Вонр. проф. д-р Игор Андреевски, Технички факултет
Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, член с.р.
5. Ред. проф.д-р Мирко Бабич, Земјоделски факултет
Универзитет Нови Сад, член
с.р.
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Р Е Ф Е Р А Т
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО ОБЛАСТИТЕ ДРУГО -МЕЃУНАРОДНА
БЕЗБЕДНОСТ И МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДРУГО – БЕЗБЕДНОСНИ
НАУКИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ- СКОПЈЕ
Факултетот за безбедност - Скопје распиша конкурс за избор на еден наставник
во сите наставно-научни звања на научната област Друго - Меѓународна безбедност и
меѓународни односи (51610) и Друго – Безбедносни науки (51610) објавен во весникот
“Нова Македонија” на 22-24.01.2016 година. На објавениот конкурс во предвидениот
рок се пријави кандидатот д-р Снежана Никодиновска - Стефановска, редовен
професор на Факултетот за безбедност-Скопје.
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност, на својата седница од
25.02.2016 година, формира Рецензентска комисија за избор на наставник во сите
наставно-научни звања во областа Друго Меѓународна безбедност и меѓународни
односи (51610) и Друго – Безбедносни науки (51610) во состав: ред. проф. д-р
Владимир Ортаковски, ред. проф. д-р Томе Батковски и ред. проф. д-р Оливер
Бачановиќ (одлука бр. 08-5/32 од 25.02.2016 година).
Комисијата во горниот состав ги разгледа доставените документи од кандидатот
и го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ
I.

Биографски податоци

Кандидатот вон. проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска е родена во
Скопје на 2. IX 1955 година. Основното и средното образование ги завршила во Скопје.
По завршувањето на средното образование во Гимназијата „Јосип Броз Тито“ се
запишала на Правниот факултет во Скопје, каде дипломирала во 1981 година. По
дипломирањето на Правниот факултет во Скопје кандидатот Снежана Никодиновска
во мај 1983 година се вработила во РО “Макотекс” извоз - увоз, Скопје, како правник
каде останала до август 1984 година.
На Факултетот за безбедност и општествена самозаштита се вработила на 1
септември 1984 година, како помлад асистент на Катедрата за општествено-политички
и правни науки каде ги спроведувала вежбите по предметите Меѓународни односи со
дипломатија и Управно право (Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во
Скопје бр.425/84). На истото работно место е реизбрана 1987 година (Билтен на
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 488/87) и 1990 година Билтен на
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 541/90).
По завршувањето на постдипломските студии по Меѓународно јавно право и
меѓународни односи на Правниот факултет во Скопје со одличен успех (9,83),
кандидатот во февруари 1991 година ја одбрани магистерската теза под наслов:
“Неврзувањето и неутралноста”, со што се здоби со академски назив магистер на
правни науки од областа на меѓународните односи. По магистрирањето беше избрана
за асистент на Катедрата за општествено-политички и правни науки на Факултетот за
безбедност - Скопје, на предметите Меѓународни односи и дипломатија и Управно
право, а е реизбрана прв пат во 1994 година (Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје бр. 613/94) и втор пат во1997 година (Билтен на Универзитетот
“Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 692/97).
Докторската дисертација под наслов “Местото и улогата на Организацијата за
безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ) во современите меѓународни односи” ја
пријавила на Факултетот за безбедност и успешно ја одбранила на 4 јули 2001 година и
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се стекнала со научен степен доктор на науки од областа на безбедноста. По
докторирањето е избрана во звањето доцент (Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и
Методиј” во Скопје бр. 788 од 1 ноември 2001 година). Со формирањето на
Полициската академија во 2003 година, кандидатот д-р Снежана Никодиновска
Стефановска продолжи да работи како доцент во новооснованта високообразовна
институција.
Во 2006 година е избрана за вонреден професор на Полициската акдемија –
Скопје по предметот Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
(Билтен на Универзитетот „Св..Климент Охридски“-Битола, бр.286 од 1 јули 2006
година). По трансформирањето на Полициската академија во Факултет за безбедност
кандидатот продолжува со работа на Факултетот за безбедност - Скопје на работно
место наставник по Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка во
наставно – научно звање вонреден професор. Во 2011 година е избрана за редовен
професор во областа меѓународна безбедност и меѓународни односи на Факултетот за
безбедност, Скопје (Билтен на Универзитетот „Св..Климент Охридски“-Битола, бр.347
од 1 април 2011 година) на кое работно место се наоѓа и сега.
II. Наставно - образовна дејност
Кандидатот д-р Снежана Никодиновска Стефановска во текот на својот работен
ангажман на Катедрата за општествено-политички и правни науки покажува видна
ангажираност во подготовките и спроведувањето на наставата по предметите
Меѓународни односи со дипломатија, Меѓународни односи со меѓународна полициска
соработка, Европско право и Управно право. Исто така, таа мошне одговорно, со
постојана несебична соработка, со студентите остварува контакти и консултации.
Во текот на нејзината ангажираност во наставно-научниот процес со одлука на
Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност (бр.0207-46-1401/1 од
20.02.1998) доверена и е настава и спроведување на испити по предметот имотно право
под менторство на проф. д-р Иванчо Стојанов.
Во периодот на 2004 и 2005 година ангажирана е да држи предавања од областа
на Европското право на специјалните курсеви/обуки на Полициската академија
организирани за Граничната полиција- менаџери, како и предавања од управно право
на курсевите за Млади офицери.
Со одлука на Наставно-научниот совет на Полициската академија доверена и е
реализацијата на програмските содржини по предметната програма Управно право за II
година на студии во периодот од 2003 до 2007 година. За делот од програмата кој се
однесува на областа внатрешни работи подготвила презентации (powerpoint) како
помошен матерјал за студентите во совладување на изучуваните содржини.
Од изборот за вонреден професор во 2006 година до денес ја изведува наставата
по предметот Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка за кој е
избрана. Исто така од 2006 година и е доверена наставата по предметот Европско
право. На заедничката програма за Безбедност и финансиска контрола која Факултетот
за безбедност-Скопје ја реализира со Факултетот за туризам и угостителство во Охрид,
од 2008-2013 година ја спроведува наставата по предметот Меѓународни односи и
меѓународна соработка во Скопје и во Охрид. Од 2013 година ја изведува наставата по
предметот ОБСЕ и европска безбедност, а од 2015 година наставата по предметот
Меѓународни односи на студиската програма Безбедност.
Покрај задолжителната литература од преводите на Владата на РМ, за сите
предмети кандидатот има подготвено авторизирани предавања и презентации
(powerpoint), како помошен матерјал за студентите во совладување на изучуваните
содржини.
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Кандидатот Снежана Никодиновска-Стефановска е вклучена и во наставата на
постдипломските/втор циклус студии и тоа:
o Од 2006 година на постдипломските стидии/втор циклус на студии по
Криминалистика на Факултетот за безбедност - Скопје за предметите:
Меѓународна полициска соработка и Право на ЕУ – правда и внатрешни
работи.
o Од 2009 година на вториот циклус на студии по Меѓународна безбедност на
Факултетот за безбедност – Скопје на предметите: Меѓународна безбедност и
меѓународни односи, Европски безбедносни интеграции и ЕУ како безбедносен
актер, Совет на Европа и европската безбедност.
o Од 2010 година на вториот циклус на заеднички студии по Безбедност и
финансиска контрола на Факултетот за безбедност Скопје и Факултетот за
туризам и угостителство во Охрид на предметите Меѓународна соработка во
борба против финансискиот криминал и Современи теории и безбедносни
системи.
Проф. Снежана Никодиновска-Стефановска со започнувањето на третиот
циклус студии на Факултетот за безбедност – Скопје во 2012/13 година е вклучена во
наставата на студиската програма Безбедност со следниве предмети:
o
Национална и меѓународна безбедност – современи научни консидерации
o
Меѓународна политика и меѓународни безбедносни организации
o
Политички и безбедносен систем на ЕУ
III. Објавени научно-стручни трудови
Во својата научна и публицистичка дејност кандидатот ред. проф. д-р Снежана
Никодиновска - Стефановска, објавила 59 научни и стручни трудови.
До првиот избор за редовен професор таа објавила 31 научни и стручни трудови
рецензирани во Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 613/94,
Билтен на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје бр. 692/97, Билтен на
Универзитетот „Св. Климент Охридски„-Битола бр.286 од 1.07.2006 и Билтен на
Универзитетот „Св..Климент Охридски“-Битола, бр. 347 од 01.04.2011 година).
По првиот избор за редовен професор (Билтен на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, бр. 347 од 01 април 2011 година) кандидатот ги
објавил следниве 27 научни и стручни трудови (од кои 20 самостојно и 7 во
коавторство):
32. Nikodinovska-Stefanovska, S., POLICING AND THE RULE OF LAW OSCE’S PERSPECTIVE, ”Dani Arčibalda Rajsa”, Tematski zbornik radova međunarodnog
značaja, Tom I, Volume II, Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, 2011, (ISBN 97886-7020-190-3, ISBN 978-86-7020 -189-7), str.679-690.
Во трудот авторот ја анализира вклученоста на ОБСЕ во активности поврзани со
полициските работи која започна на Балканот и се фокусираше на пост-конфликтното
реставрирање на владеењето на правото преку повторна изградба и реформа на
полициските сили. Препознавајќи ја важноста на владеењето на правото и демократско
полициско работење, активностите на ОБСЕ во полициските работи станаа клучна
компонента на неговите операции на пост-конфликтна рехабилитација.
33. Nikodinovska-Stefanovska, S., COMBATING TERRORISM IN THE
EUROPEAN UNION, Suprotstavljanje terorizmu međunarodni standardi i pravna regulativa,
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Kozara, Visoka škola unutrašnjih poslova, R.Srpska, BiH, 2011 (ISBN 978-99938-43-31-3)
str.443-459.
Во трудот авторот ја анализира активноста на ЕУ во борбата против тероризмот
која особено беше засилена по 9/11 и укажува дека земјите членки сеуште остануваат
примарни актери во ова поле. Правната основа за напорите на ЕУ против тероризмот
се дефинирани во бившиот втор и трет столб на ЕУ-заедничка надворешна и
безбедносна политика и правда и внатрешни работи. По 2001 година, ЕУ усвои неколку
правни акти меѓу кои се Рамковна одлука за борба против тероризмот и Европскиот
налог за апсење. Исто така беше усвоена и Стратегијата за контратероризам која беше
засноваана на четири столба: да спречи, заштити, следи и одговори. Сепак во борбата
против тероризмот ЕУ само ги поддржува државите членки и делува кога верува дека
може да инјектира додадена вредност на напорите на државите членки.
34. Nikodinovska-Stefanovska, S., SECURITY CONCEPTS OF THE EUROATLANTIC ORGANIZATIONS – FIELD OF COORDINATION, COOPERATION
OR COMPETITION?, Proceedings of the International Scientific Conference Security in
the Post-Conflict (Western) Balkans: Transition and Challenges Faced by the Republic of
Macedonia, Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2011 str.114-126.
Во трудот авторот го анализира концептот на безбедност во основните
документи на НАТО, ЕУ и ОБСЕ како најзначајни меѓународни организации во евроатлантскиот регион кои ја обликуваа светската историја преку обврските кои ги
воспоставија во рамките на одржувањето на мирот, безбедноста и стабилноста. Авторот
укажува дека анализата на безбедносните концепти во базичните документи на НАТО,
ЕУ и ОБСЕ води до заклучок дека се компатибилни и може да се надополнуваат со
имплементација на нивните политички и воени способности /капацитети во адресирање
на широкиот спектрум на кризите – пред, за време и по конфликтот. И покрај
преклопувањето и компетицијата која постои, авторот смета дека овие три главни
европски безбедносни организации би трбало да ги координираат нивните напори во
превземање активности во коплексната европска околина. Авторот заклучува дека
постојат области во кои тие би можеле да соработуваат имајќи ја предвид
комплементарноста која постои во нивните безбедносни концепти.
35. Никодиновска-Стефановска, С., ЕВРОПСКАТА БЕЗБЕДНОСТ:
УЛОГАТА НА ОБСЕ, Годишник на Факултетот за безбедност, Скопје 2011,(ISSN
1409-5068) стр. 22-32.
Во трудот авторот ја анализира улогата на ОБСЕ и неговата перспектива во
денешната европска безбедносна архитектура. Авторот се задржува на развојот на
ОБСЕ и неговата улога за време и по Студената војна за да ги прикаже додадените
вредности кои ги има ОБСЕ за да биде и понатаму значаен играч во решавањето на
безбедносните прашања на евроазискиот простор. Авторот заклучува дека ОБСЕ, од
неговото појавување на меѓународната сцена како КЕБС, еволуираше повеќе
структурно отколку стратешки раководен од потребите и предизвиците со кои се
соочуваше. ОБСЕ е интегрален дел на европската безбедност, вклучувајќи ја и
трансатлантската и евроазиската димензија. Во мрежата на европските безбедносни
организации тој е препознатлив по своето широко членство, неговиот сеопфатен
пристап кон безбедноста и широкиот опсег на флексибилни институции и инструменти.
Но, заклучува авторот, како и кај другите меѓувладини организации, капацитетот на
ОБСЕ за акција е збир од политичката решеност на неговите членки, односно нивната
желба каква улога сакаат да има ОБСЕ во европската безбедносна архитектура.
36. Nikodinovska-Stefanovska, S., EUROPOL COUNCIL DECISION - NEW
LEGAL BASIS FOR EUROPOL, Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske
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saradnje, (zbornik radova) Kriminalističko policijska akademija i fondacija „Hans Zajdel”,
Beograd, 2011, (ISBN 978-86-7020-199-6), str.215-223.
Во трудот авторот ја анализира Одлуката на Советот за востановување на
Европол како нова правна основа за Европол која може полесно да се менува во однос
на Конвенцијата за Европол. И покрај значајните промени на мандатот и задачите на
Европол, Одлуката на Советот сепак не го менува суштествено карактерот на Европол.
Тој и понатаму е далеку од „европски ФБИ“ и е тело кое ја поддржува и олеснува
соработката помеѓу надлежните органи. Но, со оглед дека статусот на Европол од
времето на неговото востановување постепено еволуира мошне е веројатно дека тој ќе
се менува и во иднина како што ќе се продлабочува и европката интеграција.
37. Nikodinovska-Stefanovska, S., ULOGA EU U MEĐUNARODNOJ
BEZBEDNOSTI ZAJEDNIČKA BEZBEDNOSNA I ODBRANBENA POLITIKA,
Spoljna politika Srbije i Zajednička spoljna i bezbednosna politika EU (zbornik radova sa
međunarodne naučne konferencije), Beograd, 2012, (ISBN 978-86-7067-171-3 ), str. 353367.
Во трудот авторот се бави со улогата на ЕУ во европската безбедност преку
Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) која е во состав на
Заедничката надворешна и безбедносна политика (ЗНБП). Имено авторот укажува дека
улогата на ЕУ како глобален актер отсекогаш претставуваше централен дел на
процесот на европската интеграција и затоа беа постојано правени напори да се
подобри ефективноста и на надворешната политика на Унијата. Креирањето на ЗБОП
означи нова ера за ЕУ во меѓународните односи. За спроведување на ЗБОП беше
потребна не само институционална рамка обезбедена со ЗНБП, туку и заедничка
политичка воља на државите членки на ЕУ. Немоќта на Европа да ги разреши
конфликтите на своите граници (југословенската криза, особено босанската трагедија)
без американска помош мобилисана преку НАТО беше очигледна па може да се каже
дека балканските кризи послужија како катализатор за креирање на ЗБОП.
38. Nikodinovska-Stefanovska, S., INTERNATIONAL POLICE REFORM
EFFORTS IN SOUTH EASTERN EUROPE, “Archibald Reiss days”, Academy of
criminalistic and police studies, thematic conference proceedings of international significance,
Tom I, Volume I, Belgrade, 2012 (ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020 -217-7),
str.3-16.
Во трудот авторот ги адресира надлежностите и активностите на ООН, ЕУ,
ОБСЕ и Советот на Европа во реформите на безбедносниот сектор во земјите од
Југоисточна Европа. Овие актери често имаат слични мандати. Оттука, авторот смета
дека координацијата и соработката на овие меѓународни организации е неопходна со
цел предложените програми, проекти или акции да бидат хармонизирани и да не се
преклопуваат или дуплираат. Република Македонија е земена како case study во
проценувањето на интеракцијата помеѓу овие организации - нивната соработка,
координација или компетиција во имплементирањето на нивните проекти и мисии.
39. Nikodinovska-Stefanovska, S., M. Gjurovski, UNUTRAŠNJA BEZBEDNOST
EU I POLICIJSKA SARADNJA U POSTLISABONKOJ ERI, Zbornik radova,
međunarodnostručna konferencija, Suzbijanje kriminala i evropske integracije, s osvrtom na
visokotehnološki kriminal, Laktaši, Republika Srpska, BiH, 2012 (ISBN 978-99938-43-36-8)
str.385-395.
Во трудот се анализираат импликациите на Договорот од Лисабон на просторот
на слобода, безбедност и правда. Имено Лисабонскиот договор и Стокхолмската
програма поттикнаа усвојување на голем број стратешки документи за натамошниот
развој на просторот на слобода, безбедност и правда. Стратегијата за внатрешна
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безбедност е еден од документите кој го одредува правецот на развој на внатрешната
безбедност на ЕУ. Стратегијата го поставува европскиот безбедносен модел кој ги
интегрира меѓу останатото и полициската и судската соработка, управувањето со
границите и заштитата на граѓаните со почитување на заедничките европски вредности
како што се човековите права.
40. Nikodinovska-Stefanovska, S., REGIONAL HUMAN RIGHTS
INSTRUMENTS-THE OSCE HUMAN DIMENSION, The Culture of Polis, god. IX
(2012), posebno izdanje, časopis za negovanje demokratske političke kulture, Kultura-Polis,
Novi Sad, 2012 (ISSN 1820-4589), str. 159-173.
Во трудот авторот укажува дека терминот хумана димензија е употребен во
терминологијата на ОБСЕ за да го опише сетот на норми и активности поврзани со
човековите права, демократијата и владеење на правото. Во рамките на ОБСЕ хуманата
димензија претставува една од трите димензии на сеопфатниот концепт на безбедност
на ОБСЕ, покрај политичко - воената и економско - еколошката димензија. Според
концептот на хуманата димензија на ОБСЕ човековите права и плуралната демократија
не се сметаат за внатрешни работи на државата. Државите членки на ОБСЕ
потенцираат дека прашањата кои се однесуваат на човековите права и основните
слободи, демократијата и владеењето на правото се од интерес на меѓународната
заедница со оглед на тоа што овие права и слободи претставуваат едни од основите на
меѓународниот поредок. Во овој контекст ОБСЕ востанови т.н. механизми на хуманата
димензија (Виенскиот и Московскиот механизам) како и постојани институции да им
помагаат на државите учеснички во имплементација на обврските од хуманата
димензија како што се ОДИХР, Високиот комесар на ОБСЕ за национални малцинства
и Претставникот на ОБСЕ за слобода на медиумите.
41. Nikodinovska-Stefanovska, S., M. Gjurovski, NATO's NEW STRATEGIC
CONCEPT AND TRANSFORMATION OF THE DEFENCE-SECURITY SECTOR IN
THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Proceedings of the International Scientific
Conference Security and Euroatlatic perspectives of the Balkans, Police Science and Police
Profession (States and Perspectives), Faculty of Security, Skopje, Vol. I, 2012, pp. 41-54.
Во трудот авторите го анализираат Новиот стратешкиот концепт (НСК) на
НАТО од 2010 година и укажуваат што овој нов концепт реафирмира, а што е всушност
ново. Авторите заклучуваат дека Концептот од 2010 година го задржува балансот меѓу
старото и новото т.е. континуитетот и промените. Содржината на Новиот стратешки
концепт на НАТО е усредсредена околу трите основни задачи на НАТО – колективната
одбрана, кризниот менаџмент и кооперативната безбедност при што за разлика од
предходните концепти на НАТО авторите укажуваат дека не се дава приоритет на
ниедна од овие задачи што укажува на еден поглобален и политички НАТО. Иако НСК
не се фокусира на Западен Балкан продолжувањето на политиката на „отворена врата“
ја потврди готовноста на НАТО за прием на нови членки аспиранти меѓу кои и
Република Македонија. Според авторите НСК е мошне важен за нашата држава бидејќи
нуди насоки за понатамошна трансформација на одбранбената политика.
42. Nikodinovska-Stefanovska, S., AN ALLIANCE FOR THE 21ST CENTURY
– NATO’S NEW STRATEGIC CONCEPT, Horizons, International scientific magazine,
University “St.Kliment Ohridski”- Bitola, Year VIII, Volume 8, Bitola, 2012 (ISSN 18576206), pp.79-88.
Во трудот авторот го анализира Новиот стратешки концепт (НСК) на НАТО,
усвоен на Самитот во Лисабон 2010 година, кој ќе и служи на Алијансата како патоказ
за следните 10 години. Авторот укажува дека целта на НСК да ги адресира
предизвиците и заканите кои ќе доминираат во следната декада и да ја покаже
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спремноста на НАТО да се соочи со нив. Авторот смета дека НСК е значаен за
релевантноста на НАТО во 21 век и дека Алијансата треба да покаже политичка волја
и да обезбеди ресурси за имплементација на она што го прокламира. Но, имајќи ги во
вид различните фундаментални интереси на државите членки, авторот го поставува
прашањето која е таа значајна закана која би ги обединила членките на НАТО во
следната декада и би ја окуражила Алијансата да се ангажира во инвестиции и реформи
кои се предвидени во НСК.
43. Никодиновска-Стефановска, С., ОБСЕ – ПРЕВЕНЦИЈА НА
КОНФЛИКТИ, Меѓународен годишник на Факултетот за безбедност-Скопје Скопје,
Skopje, 2012 (ISBN 987-608-4532-10-1), стр.7-18.
Во трудот авторот ја анализира улогата на ОБСЕ во превенцијата на конфликти
и укажува дека ОБСЕ е регионална организација која има како нормативни така и
оперативни можности за превенција на конфликтите. Успешна иницијатива на ОБСЕ на
овој план беше етаблирањето на Високиот комесар за национални малцинства со задача
да обезбеди рано предупредување и рана превенција на малцинските конфликти.
Дејствувајќи во согласност со специфичностите на секоја поединечна ситуација,
Високиот комесар со своите предлози, препораки и коментари создава практика, чие
значење може да ги надмине потребите на конкретниот случај. Авторот укажува дека
потребата од ваква институција е резултат на поврзаноста на малцинските проблеми и
меѓународниот мир и безбедност како и уверувањето дека по завршетокот на Студената
војна опасноста од судири во рамките на државите е поголема од опасноста од судири
помеѓу нив.
44. Nikodinovska-Stefanovska, S., LISBON TREATY AND THE PROTECTION
OF PERSONAL DATA IN THE EUROPEAN UNION, Harmonizacija zakonodavstva
Republike Srbije sa pravom Evropske unije (II), Urednici: dr Dusko Dimitrijevic, dr Brano
Miljus, Beograd, 2012, str. 717-728.
Во трудот авторот го анализира прашањето за заштитата на личните податоци во
рамките на ЕУ и влијанието на Лисабонскиот договор. Брзиот технолошки развој и
глобализацијата го менуваат светот па оттука авторот смета дека тоа носи нови
предизвици за заштитата на личните податоци. Заштитата на личните податоците има
значајно место во Лисабонскиот договор, кој што е опишан како договор кој ќе ја внесе
ЕУ во 21от век, но може да се каже дека тој претставува и успех и предизвик за
заштитата на личните податоци. Договорот нуди значајни можности за подобрување на
заштитата на податоците, особено во бившиот трет столб на ЕУ, но тоа во голема мера
зависи како легислаторот ќе ги искористи овие можности.
45. Gjurovski M., S. Nikodinovska-Stefanovska, L. Gjurov, THROUGH NATO
MEMBERSHIP TO ECONOMIC SECURITY AND STАBILITY, Montenegro economic
trends, MONET, Institute for Security Studies and Prognoses, Volume 31/1, edicija
BEZBJEDNOST Volume 1, 2012 (ISSN 1451-3617), pp.18-25.
Во трудот авторите го разгледуваат прашањето за влијанието на членството во
НАТО за Западен Балкан и посебно Република Македонија. Тие укажуваат дека НАТО
се смета за камен темелник за економскиот и политички развој на земјата. Имено тие
укажуват дека членството бара исполнување на одредени услови кои покажуваат дека
земјата постигнала висок степен на економски просперитет и политичка стабилност.
Авторите заклучуваат дека зачленувањето во НАТО како цел и процес е од корист за
македонската економија, а економски појака Македонија е добра за регионалната и
глобалната безбедност.
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46. Nikodinovska-Stefanovska, S., THE OSCE AND HUMAN SECURITY, in a
peer-reviewed monography Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe:
Contemporary Criminal Justice Practice and Research (eds. Meško, G. & Sotlar, A.)
Ljubljana, 2012, str. 357-369 (вклучени во Conference Proceedings Social Science Citation
Index - Thomson Reuters).
Во трудот авторот дава вреден приказ на различните димензии на сфаќањето на
ОБСЕ за безбедноста и хуманата безбедност како мост кој ги поврзува овие димензии.
Авторот смета дека хуманата безбедност може да стане визија околу која членките на
ОБСЕ можат да конвергираат поуспешно отколку околу сегашното размислување за
безбедноста во рамките на трите димензии на безбедноста. ОБСЕ може да ja искористи
суштината на концептот на хумана безбедност да ја зајакне кохезијата и да остане
иновативен што е круцијално за реформите на ОБСЕ.
47. Gjurovski M., S. Nikodinovska-Stefanovska, THE PLACE AND ROLE OF
PUBLIC SECURITY IN SECURITY STUDIES AND CONCEPTS, „Archibald Reiss
Days“, Tom III, Volume III, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2013
(ISBN 978-86-7020-190-3, ISBN 978-86-7020 -262-7), str. 357-358.
Во трудот авторите укажуваат дека дискусиите за безбедноста, еден од
централните концепти кои се однесуваат на опстанокот и развојот на поединецот,
општеството, нацијата и државата е сеуште оптеретен со проблемот на
идентификување на неговата содржина. Идентификувањето на суштината и природата
на безбедноста е тежок комплексен и мултидимензионален проблем и предизвик. Иако
постои консензус дека безбедноста значи отсуство на страв од закани по базичните
вредности, сепак постои несогласување дали главниот фокус на истражување треба да
биде на индивидуалната, националната или меѓународната безбедност. За време на
Студената војна идеата за националната безбедност беше доминантна и дефинирана
главно со воени поими. Со крајот на 20 и почетокот на 21 век, под влијание на
промените во меѓународните односи (глобализација и регионализација, демографските
и еколошките проблеми) истражувањето на безедноста беше проширено и на
индивидуалната и глобалната безбедност.
48. Nikodinovska-Stefanovska, S., Gjurovski, M., PREVENTING AND
FIGHTING ORGANIZED CRIME IN THE EU – A NEW ERA WITH THE LISBON
TREATY AND THE STOCKHOLM PROGRAMME, Suptrotstavljanje organizovanom
kriminalu, pravni okvir, međunarodni standardi i procedure, “Kriminalističko policijska
akademija i fondacija „HANS ZAJDEL”, Beograd, 2013 (ISBN 978-86-7020-266-5), pp.419429.
Во трудот авторите укажуваат дека превенцијата и борбата против
организираниот криминал доби приоритет на агендата на државите членки на ЕУ.
Авторите сметаат дека тоа е резултат на три меѓусебно поврзани настани: празнината
која се појави со падот на комунистичкиот режим во Источна Европа што создаде
поттик за криминалните елементи; одредбите од Мастришкиот договор за слободно
движење како и проширувањето на ЕУ 2004 година кои го олеснија оперирањето на
организираните криминални мрежи во „старата Европа“. Борбата против
организираниот криминал е дел од пошироките трансформативни стратегии на ЕУ да
изгради одржлив мир и да придонесе на европската безбедност. Тоа бара долгорочна
посветеност, расположивост на ресурси и мултидимензионални стратегии кои можат да
се соочат со (гео)политичките и (не)безбедносните дилеми. Променливата природа на
доминантните форми на вооружени конфликти во Европа и на периферијата од светот
претставува императив повеќе да се размислува за стратегии за борба против
организираниот криминал надвор од границите на ЕУ.
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49. Nikodinovska-Stefanovska, S., THE STRATEGIC IMPORTANCE OF
CENTRAL ASIA: THE NEW GREAT GAME, Proceedings of the International Scientific
Conference The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and EuroAtlantic Integration, Faculty of Security, Skopje, Volume I, Skopje, 2013, pp.378-388.
Во трудот авторот ги анализира особеностите на Новата голема игра на старите
и новите актери во борбата за превласт/моќ во Централна Азија и ја компарира со
Големата игра од 19 век. Авторот ги анализира безбедносните како и геостратегиските
и економските аспекти на борбата за моќ на трите големи актери САД, Русија и Кина
земајќи ги во вид нивните регионални политики и меѓусебни односи. Авторот смета
дека Централна Азија може да очекува ривалските геостратегии да се конфронтираат во
иднина на нејзината територија. Иако отворени конфликти не се веројатни борбата за
влијание се случува и ќе продолжи и во иднина.
50. Nikodinovska-Stefanovska, S. WOMEN IN CONFLICT AND PEACE:
CONTEMPORARY GENDER PERSPECTIVES, Contemporary Macedonian Defence,
Security and Peace Journal of the Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, Year
13, Vol. 13, Skopje 2013 ( ISSN 1409-8199), pp.27-40 .
Во трудот авторот ја анализира улогата на жената во разрешувањето на
конфликтите и градењето на мирот која прв пат беше потполно препознаена во
Резолуцијата 1325 на Советот за безбедност на ООН за „Жената, мирот и безбедноста“.
И покрај последователните резолуции на ООН и значајниот прогрес кој беше постигнат
на глобално ниво, авторот заклучува дека жените се сеуште недоволно присутни во
националната и меѓународната безбедност, разрешувањето на конфликтите и процесот
на менаџирање, а особено на највисокото ниво на носење одлуки. Иако жените и
девојките страдаат повеќе за време на воениот конфликт, тие сепак сеуште се соочуваат
со бројни пречки да успеат во сите овие полиња и професии.
51. Gjurovski M., Nikodinovska-Stefanovska S, REGIONAL COOPERATION IN
THE WESTERN BALCANS IN THE AREA OF SECURITY AND CRISIS
MANAGEMENT, Srbija u Jugoistocnoj Evropi, (zbornik radova), Institut za međunarodnu
politiku i privredu, Beograd, 2013 (ISBN 978-86-7067-183-6), pp. 510-525.
Во трудот авторите укажуваат на значењето на регионалната соработка на
Западен Балкан особено во областа на безбедноста и кризниот менаџмент. Тие
истакнуваат дека политичарите, академската фела како и новинарите од регионот и
пошироко укажуваат на регионалната соработка како на клучен фактор за економскиот
развој, интеграцијата, стабилноста и безбедноста на регионот. Иницијативите за
соработка беа иницирани и дефинирани примарно од ЕУ, НАТО и САД како и
меѓународните финансиски институции. Но, нивните иницијативи беа често паралелни
или се дуплираа или пак недоволно финансирани и покрај глобалната поделба на
улогите во поедини области.
52. Nikodinovska-Stefanovska, S., CSDP POLICE/RULE OF LAW MISSIONS
IN THE WESTERN BALKANS - CASE MACEDONIA, Institute of International Politics
and Economics, Evropska Unia i Zapadni Balkan- izazovi I perspective, Zbornik radova
(priređivači D. Đukanović i V. Trapara), Belgrade, 2014, str.295-312.
Во трудот авторот укажува на интересот на ЕУ за политиката на слобода,
безбедност и правда особено во нејзините односи со Западен Балкан. Војните во бивша
Југославија во 90ите години на минатиот век го свртеа фокусот на ЕУ кон превенција
на конфликтите и изградба на одржлив мир. Јакнење на државните институции и
воспоставување на одговорна и ефикасна полиција, гранична полиција и судски систем
е суштествено во постигнување на просперитет и стабилност во регионот. Клучниот
механизам на ЕУ употребен во пост-конфликтната фаза и процесот на стабилизација е
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распоредувањето на полициските мисии во рамките на Заедничката/европската
безбедносна и одбранбена политика. Значаен и важен настан како за ЕУ така и за
Република Македонија беше имплементирањето на првата воена операција на ЕУ
Конкордиа која беше заменета со полициската мисија Проксима која беше оценета како
најефективен советодавен механизам. Иако, безбедносниот и одбранбен систем на ЕУ
сеуште се развива тој ги има базичните организациски елементи, развиени сопствени
процедури и превземени реални операции.
53. Nikodinovska-Stefanovska, S., THE EU AND REGIONAL COOPERATION
IN THE WESTERN BALKANS, International scientific conference Macedonia and the
Balkans, a hundred years after the World War I – Security and Euro-Аtlantic Integrations,
Volume II, Skopje, 2015(2014), pp.339-353.
Во трудот авторот ја истражува динамиката на политиката на ЕУ во
промовирање на регионалната соработка т.е. соработката на земјите од Западен Балкан.
Авторот смета дека регионалната соработка е процес кој е глано воден од актери
надвор од овој регион меѓу кои секако најзначаен актер е ЕУ. Регионалната соработка
е еден од барањата и предусловите за членство во ЕУ. Но, авторот смета дека
регионалната соработка не треба да биде само формален услов за придружување кон
ЕУ, туку таа би требало да претставува можност за успешно завршување на
транзициониот период. Исто така, авторот смета дека земјите од Западен Балкан треба
да сватат дека регионалната соработка претставува бенефит per se.
54. Nikodinovska-Stefanovska, S., GENDER BASED VIOLENCE - OON
RESPONSE, Proceedings of the International Scientific Conference “Violence in Serbia –
causes, forms, consequences and social reaction”, Academy of Criminalistic and Police
studies ans Hanns Seidel Stiftung, Belgrade, 2014 (ISBN 978-86-7020-285-6) pp. 180-189.
Во трудот авторот обработува едно сеприсутно но сепак малку препознаено
кршење на човековите права – родовото насилство, кое ги пресекува сите култури,
раси, религии и социо-економски нивоа. Меѓународната заедница го адресира родово
заснованото насилство особено во контекст на воен конфликт и пост - воена состојба.
Особено е значаен одговорот на ООН преку неговата Агенда „Жените, мирот и
безбедноста“ претставена преку Резолуцијата на Советот за безбедност 1325 и
последователните резолуции, 1888, 1889 и 1960 кои според авторот, и покрај нивното
исклучително значење, претставуваат проблематична рамка за адресирање на
прашањето за насилството врз жените.
55. Nikodinovska-Stefanovska, S., THE CONCEPT OF SECURITY AND
SECURITY STUDIES, Proceedings of the International Scientific Conference “Аrchibald
Reiss days”, Academy of Criminalistic and Police studies, Tom II, Volume II, Belgrade, 2015
(ISBN 978-86-7020-320-4, ISBN 978-86-7020-190-3), pp.49-56.
Во трудот авторот го анализира концептот на безбедност како еден од најчесто
употребувани концепти во меѓународните односи. Безбедноста била и сеуште е спорен
концепт кој еволуира со време. Според авторот реконцептуализацијата на безбедноста
има две димензии: „ширење„ т.е. консидерација на безбедносните закани како што се
деградацијата на животната средина, ширењето на болести, пренаселеност, бегалци,
тероризам и „продлабочување“ т.е. размислување за индивидуалната и групната
безбедност т.н. хумана безбедност, наместо тесното фокусирање на надворешните
закани на државата. Додека проширувањето на концептот на безбедност може да се
припише
на
претставниците
на
неореалистичкиот
пристап,
паралелно
продлабочувањето и проширувањето на концептот на безбедност е предложено од
конструктивистите. Авторот заклучува дека постојат многу теориски погледи за
меѓународните односи/безбедноста но сепак би било несоодветно да се гледа на нив
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како на ривали во однос на универзалнта вистина за меѓународната политика и
безбедноста. Иако различните теории можат да водат кон различни заклучоци за
меѓународните односи и безбедноста ниедна не е дефинитивно „во право„ или
„грешна„. Може да се каже дека секоја има алатки што можат да бидат од корист во
истражување и анализирање на богатиот мулти причински феномен во меѓународните
односи како што е безбедноста.
56. Nikodinovska-Stefanovska, S., COMBATING CONTEMPORARY FORMS
OF CRIME – THE CONCEPT AND PRACTICE OF JOINT INVESTIGATION
TEAMS, Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања,
европски стандарди и мере за унапређење“, (зборник радова),Том I, Криминалистичкополицијска академија и Фондација ”Ханс Зајдел”, 2015 (ISBN 978-86-7020-322-8),
pp.231-240.
Во трудот авторот ја обработува темата за Заедничките истражни тимови (ЗИТ)
како значаен инструмент во борбата против организираниот криминал. Во рамките на
ЕУ ЗИТ беа долго време перцепирани како посакуван инструмент во олеснување на
взаемната соработка во кривичните работи на државите членки. Европол и Европравда
можат да партиципираат во ЗИТ како посебно така и заедно. Иако нивното учество во
ЗИТ не е задолжително авторот смета дека тие несомнено можат да играат круцијална
улога во обезбедување на ефикасноста и оперативните капацитети на ЗИТ.
57. Nikodinovska-Stefanovska, S., M. Gjurovski, THE OSCE’S ROLE IN THE
EUROPEAN SECURITY ARCHITECTURE, Četrdeset godina od potpisivanja
Helsinškog završnog akta (ur. M. Zirojević i V Ćorić), Institut za uporedno pravo, Beograd,
2015, str.327-341.
Во трудот авторите ја анализираат улогата на ОБСЕ како наследник на
Хелсиншкиот процес (КЕБС) укажувајќи дека тој претставува најоригинална креација
на мултилатералната безбедносна дипломатија. КЕБС подоцна ОБСЕ и обезбедува на
Европа инклузивна рамка за дијалог и соработка, ги востановува основите за
демократија и владеење на правото во пан - европскиот простор, дава помош на
државите учеснички во решавање на конфликтите, востановување на структури за
добро управување и имплементирање на заедничките обврски. Авторите заклучуваат
дека ОБСЕ има значајно место во европската безбедносна архитектура, но, сосема е
извесно дека неговата релевантност зависи меѓудругото и од целокуното стратегиско
опкружување и од политичките односи помеѓу државите учеснички на ОБСЕ.
58. Nikodinovska-Stefanovska, S., EU - NATO RELATIONS IN POST LISBON
ERA, Proceedings of the International Scientific Conference “Researching Security approaches, concepts and policies“, Faculty of Security, Skopje, 2015 (во печат).
Во трудот авторот ги анализира односите помеѓу ЕУ и НАТО по донесување на
Договорот од Лисабон и укажува дека е тоа актуелно и сензитивно прашање. Авторот
истражува дали Лисабонскиот договор го промовира партнерството помеѓу ЕУ и НАТО
или само ги нагласува постојните несогласувања. Иако има многу димензии кои би
можеле директно или индиректно да влијаат на ЕУ-НАТО релациите, авторот се
задржува на анализа на два аспекта базирани во договорот кои ги смета од суштествено
значење за нивните идни односи. Првиот е до која мера Лисабонскиот договор
придонесува за формирање на задолжителен стратешки правец на ЕУ и каков партнер
или компетитор може да постане. Во тој контекст е анализиран и Новиот стратешки
концепт на НАТО со цел да се види дали постои стратешка комплементарност. Вториот
аспект разгледува три поврзани термини - колективна одбрана, взаемна помош и
асистирање и клаузула за солидарност: нивното значење и поврзаност и дали тие би
можеле да бидат или не компетитивен елемен меѓу ЕУ и НАТО. Авторот заклучува
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дека Лисабонскиот договор не придонесува за суштествено преструктуирање на ЕУНАТО односите, така што коегзистенцијата ќе остане образец и во иднина.
59. Nikodinovska-Stefanovska, S., THE OSCE CONCEPT OF
COMPREHENSIVE AND CO-OPERATIVE SECURITY, International Yearbook of the
Faculty of Security, Faculty of Security, Skopje, 2015, (во печат).
Во трудот авторот го анализира концептот на безбедност на ОБСЕ како една од
трите најважни организации во Евро-атлантскиот регион кои имаат активна улога во
одржување на мирот и безбедноста. Крајот на Студената војна го направи концептот на
безбедност еден од најспорните концепти во меѓународните односи. ОБСЕ покрај
останатото го карактеризира неговото мултидимензионално разбирање на безбедноста.
Според оваа концепција безбедноста се состои од три независни димензии:
политичка/воена димензија економска и еколошка димензија и хумана димензија.
ОБСЕ е активен во сите димензи но најмалку во економската и еколошката димензија.
Но со промена на европската безбендосна архитектура ОБСЕ станува помалку
атрактивен. Оттука авторот ги поставува прашањата; зошто ОБСЕ ја загуби својата
релевантност и кои се изгледите и потенцијалите на ОБСЕ. Авторот заклучува дека со
подобро дефинирана улога, подобра демаркација од другите актери и концентрирање
на неговите средишни надлежности, ОБСЕ би можел да се реетаблира во поатрактивен
форум за дебати за безбедносни прашања.
IV. Научно- истражувачка работа
Кандидатот Снежана Никодиновска – Стефановска учествувала во повеќе меѓународни и
домашни научно - истражувачки проекти и тоа:

1. TEMPUS Project IB_ EP – 15013-2000, “Advanced Training for Fight Against
Organized Crime”, секретар 2001-2003.
2. Council of Europe, “Non-Discrimination Review”, Secretariat of the Framework
Convention for the Protection of National Minorities, Strasbourg, координатор, 2001 2003.
3. USAID, “Macedonian citizen’s attitudes and practices regarding democracy and civic
participation and their perceptions about political, civil and governmental institutions“,
ЕСТЕК, 2003; учесник во проект.
4. Institute Open Society, Skopje, “The most current social problems in the Republic of
Macedonia”, учесник во проект, 2003.
5. Institute Open Society, Skopje, Полициска академија, Скопје, “Обука за
организиран криминал“, координатор и евалуатор, 2005.
6. Универзитет “ Св. Климент Охридски“ - Битола, Учество и влијание на
студентите во системот за обезедување квалитет на Универзитетот “Св.
Климент Охридски“- Битола, учесник во проект, април-октомври 2005.
7. Универзитетот “ Св. Климент Охридски“ - Битола, Учество и влијание на
студентите во системот за обезедување квалитет на Универзитетот “Св.
Климент Охридски“ - Битола, Извештај на проект-член на тим, декември 2005.
8. Заеднички ТЕМПУС проект 18023-2003 “Интегрирање и структуирање на
меѓународната соработка на универзитетите во Република Македонија“ (контакт
лице).
9. TEMPUS – KARDS Project Upgrading of a system for quality assessment at the
university St. Kliment Ohridski in Bitola (UPQUAL) 2007.
10. TEMPUS – KARDS Project International Relations Policy for Regional Integration
Promotion (INTERPOL), 2006-2007.
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11. Факултет за безбедност - Скопје, „Психосоцијални и правни последици врз
припадниците на безбедносните сили на Република Македонија учесници во
конфликтот од 2001 година, 2009.
12. Факултет за безбедност – Скопје, Истражување на јавното мислење за
институционалниот тип на организиран криминал и политичката корупција во
Република Македонија, 2015-.
V.

Учество на научно-стручни собири (меѓународни научно-стручни
конференции, научно-стручни расправи, семинари, тркалезни маси и др.)

Во изминативе години кандидатот учествувал на повеќе 55 меѓународни и
домашни конференции, семинари, тркалезни маси и сл. со свои трудови, реферати,
воведни излагања и дискусии од кои 30 (од 25-55) се во периодот од првиот избор за
редовен професор до денес:
1. Salzburg Seminar, Session 365 Transatlantic Agenda on the turn of the Century, 20-27
March, 1999, Salzburg, Austria.
2. Council of Europe, General Directorate for Human Rights, Secretariat of the Framework
Convention for the Protection of National Minorities, Conference of the experts on the
project “Non discrimination Review”, May 2002, Strasbourg, France.
3. Razvoj demomratije i polozaj nacionalnih i etnickih manjina u drzavama nastalim na
prostoru SFRJ, Centar za istrazivanje etniciteta 6-8 juni 2002, Beograd, SR Jugoslavija.
4. OSCE, “Trafficking in Human Beings” (facilitator) noemvri 2002, Skopje, R.
Makedonija.
5. Council of Europe, General Directorate for Human Rights, Secretariat of the Framework
Convention for the Protection of National Minorities, Conference for the Nondiscrimination Review, 26-27 May, 2003, Strasbourg, France .
6. Javna diskusija za nacrt amndmanot XIX na Ustavot na Republika Makedonija,
Policiska akademija, juni 2004, Skopje, R.Makedonija.
7. Promena na strukturata na stepeni vo visokoto obrazovanie: kako ponatamu?
Rabotilnica, 24 januari, 2005, UKIM, Skopje, R.Makedonija.
8. Europe and the recognition of new states in Yugoslavia, SEESOX, November 2005,
Oxford, Great Britain.
9. TEMPUS SCM Project UPQUAL, workshop, 8-12 November, 2006, Bitola,
R.Makedonija.
10. Combating Terrorism and International Organized Crime in the European Union, the
Hague programme and the role of Europol and Eurojust, International Seminar for
Experts, Cicero Foundation, 14-15 December 2006, Paris, France.
11. Contemporary Police Education - First International Conference, Police Academy, 1112 June 2007, Skopje, R.Makedonija.
12. Razvivawe kvalitet vo visokoto obrazovanie,me|unarodna konferencija, 21-22 septemvri
2007, Ohrid, R.Makedonija.
13. International Relations Policy for Regional Integration Promotion (INTERPOL), 28-30
March 2007, UKIM, Skopje, R. Makedonija.
14. CEPOL Seminar for Police Authorities of Candidate Countries, 8-10 May 2007,
Bucharest, Romania.
15. CEPOL Seminar for Police Authorities of Candidate Countries, 15-17 September 2007,
Sofia, Bulgaria.
16. TAIEX- Vospostavuvawe na operativni kapaciteti na nadle`nite organi vo odnos so na
sorabotkata so Evropol, 03-05 septemvri 2008, Ohrid, Rепублика Makedonija.
17. CEPOL - Police Cooperation-Western Balkans Conference 15-17 September 2009,
Sofia, Bulgaria.
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18. CEPOL Seminar for Police Authorities of Candidate Countries, 08-10 October 2008,
Istanbul, Turkey.
19. 22 Kopaonička škola prirodnog prava Pravo i vreme, 13-17 decembar 2009, Kopaonik,
Srbija.
20. Psihosocijalni i pravнi posledici vrz pripadnicite na bezbednosnite sili na Republika
Makedonija u~esnici vo konfliktot od 2001 godina, konferencija, Fakultet za bezbednost,
Skopje, 17 февруари 2009, Скопје, Република Македонија.
21. Suppression of Crime and European integration, KPA & Hanns Seidel Stiftung, naučni
skup sa međunarodnim učeščem, 22-24 jun 2010, Tara, Srbija.
22. Pravo i forenzika, II naucno-strucni skup sa međunarodnim učeščem, 14-17 septembar
2010, Kragujevac, Srbija.
23. Bezbednost, ekolo{ka bezbednost i predizvicite na Republika
Makedonija,
meѓunarodna konferencija, Fakultet za bezbednost, Skopje, 17-19 septemvri 2010, Ohrid,
Rепублика Makedonija.
24. TAIEX -Workshop on Establishing Operational Capacities for the Competent National
Authorities Regarding their Co-operation with EUROPOL & System 4x4, 16-17
November, 2010, Skopje, Republic of Macedonia.
25. Dani Arcibalda Rajsa, Međunarodni naučni skup, Kriminlističko Policijska Akademija, 34 mart 2011, Beograd, Srbija (учество со авторски труд и модератор на сесија),
26. Suprotstavljanje terorizmu međunarodni standardi i pravna regulativa, međunarodna
naučnostručna konferencija, Kozara, 28-30 March 2011, R.Srpska, BiH (учество со
авторски труд и модератор на сесија),
27. Security in the post-conflict (Westen) Balkans: transition and challenges faced by the
Republic of Macedonia, International Scientific Conference, 27-28 May 2011, Ohrid, R.
Macedonia (учество со авторски труд и модератор на сесија),
28. Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje, međunarodna
naučnostručna konferencija, Kriminalističko policijska akademija i Fondacija „Hans
Zajdel”, Tara, 28-30 Jun, 2011 (учество со авторски труд и модератор на сесија),
29. Harmonizacija zakonodavstva Republike Srbije sa pravom Evropske Unije, međunarodna
naučna konferencija, Institut ya međunarodnu politiku i privredu i Hanns Siedel Stiftung,
Beograd, 10-11 maj 2011 (учество со авторски труд),
30. Harmonisation of Foreign Policy of the Republic Serbia with European Union Common
Foreign and Security Policy, International Scientific Conference, Institute of International
Politics and Economics, Hanns Siedel Stiftung, Belgrade, 10-11 October 2011 (учество
со авторски труд и модератор на сесија),
31. International Scientific Conference “Archibald Reiss days”, Academy of Criminalistic and
Police Studies, Belgrade, 1-2 March 2012 (воведно излагање, учество со авторски труд
и модератор на сесија),
32. Crime prevention and European integration with reference to high-tech crime,
International scientific-expertise conference, Visoka škola unutrašnjih poslova i Fondacija
„Hans Zajdel”, Laktasi, Republika Srpska, 28-30 March 2012 (учество со коавторски
труд и модератор на сесија),
33. Policija i ljudska prava u Republici Srbiji, međunarodna naučnostručna konferencija,
Kriminalističko policijska akademija i Fondacija „Hans Zajdel”, 19-20 Jun 2012, Tara,
R.Srbija (учество со авторски труд и модератор на сесија),
34. Security and Euroatlatic perspectives of the Balkans, Police science and Police Profession
(States and perspectives), International Scientific Conference, Faculty of Security-Skopje,
25-26 May 2012, Ohrid (учество со коавторски труд и модератор на сесија),
35. Unapređenje bilateralnih odnosa Republike Srbije sa državama Jugoistočne Evrope,
Institut za međunarodnu politiku i privredu i Hanns Siedel Stiftung, 8 - 9 oktobar 2012,
Beograd.,
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36. The Ninth Biennial International Conference, Criminal Justice and Security in Central and
Eastern Europe: Contemporary Criminal Justice Practice and Research, Faculty of
Criminal Justice and Practice, Ljubljana, September, 2012 (учество со авторски труд),
37. Интеграцијата на Република Македонија во НАТО и новите безбедносни
предизвици, студентска конференција, Министерство за одбрана, Воена академија
„Михајло Апостолски„ Факултет за безбедност-Скопје, Институт за одбранбени и
мировни студии при Филозовскиот факултет, Скопје и Евро-Атлантски Совет на
Македонија, 20 декември 2012, Скопје (обраќање и учество),
38. International Scientific Conference „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic
and Police Studies and Hanns Siedel Stiftung, Belgrade, 1-2 March 2013 (учество со
коавторски труд),
39. Suptrotstavljanje organizovanom kriminalu, pravni okvir, međunarodni standardi i
procedure, međunarodna naučnostručna konferencija, Kriminalističko policijska
akademija i Fondacija „Hans Zajdel”, Tara, 26-29 maj 2013 (учество со коавторски
труд),
40. The Balkans Between Past and Future: Security, Conflict Resolution and Euro-Atlantic
Integration, International Scientific Conference Faculty of Security-Skopje, Ohrid, 5-8 Jun
2013 (учество со авторски труд и модератор на сесија),
41. Gender equality and gender perspective in defence and security, International scientific
conference,Ministry of Defence of the Republic of Macedonia, Skopje, 23 – 24 април
2013 (пленарно излагање, учество со авторски труд и модератор на сесија),
42. EU integration: Chalenges and Prospectis for Western Balkans Countries, International
conference, Institute of International Politics and Economics, Hanns Seidel Stiftung,
Belgrade, 20-21 Jun 2013 (учество со авторски труд),
43. Имплементација на UNSCR 1325: ефективна платформа за надминување на
постојните предизвици на РМ во напорите за придонесот кон светскиот мир, ЕвроАтлантски Совет на Македонија, 30 септември 2013, Скопје (излагање),
44. New knowledge for new development, University of Peace est. by the Unitetd Nations
European Center for Peace and Development i MANU, Conference, 07 October 2013,
Skopje (учесник),
45. Peace Treaty of Bucharest, Macedonia and the Balkans, making the centennial of the
signing of the Bucharest Peace Treaty, International Scientific Conference, MANU, 30
October- November 2013, Skopje (учесник),
46. International Scientific Conference, Macedonia and the Balkans, A Hundred Years After
the World War I, Security and Euro-Atlantic Integration, Faculty of Security-Skopje,
Ohrid, 3-5 Jun 2014 (учество со авторски труд и модератор на сесија),
47. “Violence in Serbia – causes, forms, consequences and social reaction”, međunarodna
naučnostručna konferencija, Kriminalističko policijska akademija i Fondacija „Hans
Zajdel”, Tara, 21-23 oktobar 2014 (учество со авторски труд),
48. Евроатлантските предизвици на Р.Македонија: проблеми, политичка реалност, идни
решенија и можности по самитот на НАТО во Велика Британија 2014, научностручна тркалезна маса, Факултет за безбедност – Скопје, 18 ноември 2014, Скопје
(дискусија и модератор на панел),
49. International Scientific Conference, „Archibald Reiss Days“, Academy of Criminalistic
and Police Studies, Belgrade, 1-2 March 2015 (учество со авторски труд и модератор
на сесија),
50. Лидерство и институции: легитимитетот и балансот на моќ меѓу институциите на
политичкиот систем, тркалезна маса, 12 март 2014, Скопје (учесник),
51. Ризиците и заканите по безбедноста на Република Македонија и регионот, научна
дебата, 20 април 2015, Скопје (учесник),
52. Супротстављање савременим облицима криминалитета – анализа стања, европски
стандарди и мере за унапређење, međunarodna naučnostručna konferencija,
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Kriminalistiko policijska akademija Beograd i Fondacija „Hans Zajdel”, Tara, 26-29 maj
2015 (учество со авторски труд),
53. “Researching security - approaches, concepts and policies “, International Scientific
Conference, Faculty of Security-Skopje, Ohrid, 2-3 Jun 2015 (учество со авторски труд
и модератор на сесија),
54. Srbija i Evropska unija - pripreme za pregovore o poglavljima 23 i 24, međunarodna
naučna konferencija, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Hanns Siedel Stiftung,
Beograd, 29-30 septembar 2015 (учество со авторски труд и член на работно
претседателство),
55. Бегалска криза: безбедносни предизвици за Македонија и регионот, регионална
тркалезна маса, 28 октомври 2015, Скопје (учесник).
VI.

Студиски посети, летни школи, обуки, програми и др.

Кандидатот учествувал во работата на повеќе летни школи, обуки, програми и
реализирал пост-докторски студиски престој, кои се организирани од странски
универзитети и меѓународни организации и институции:
 Hague Academy of International Law, Pablic International law, Hague, Netherlands,
July-August, 1993.
 Duke University School of Law, “Duke Geneva Institute in Transnational Law”,
Geneva, Switzerland , July-August 1997;
 CRC Central European University, Human Right Session, Budapest, Hungary, April
1998;
 CEU Summer University, Teaching Negotiations across the Internet, Budapest,
Hungary, July 1998;
 Ohrid Summer University, The Mass Movements of People: an old-new Balcans
security challenge, Ohrid, Macedonia, Jun/July 2000;
 Ohrid Summer University, The Cultural identity and the Regional Security in the
Balkans, Ohrid, Macedonia, June/July 2001;
 International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences - ISISC, Siracuza, Italy,
April 2002;
 Polizei Fortbildungs Institut, Organized crime, Neuss, Germany, July, 2002;
 OSCE, “Trafficking in Human Beings” (facilitator) ноември 2002, Скопје, Република
Македонија;
 UN-ICRC Training Course on Crime Prevention and Criminal Justice Standards in Law
Enforcement, Vienna, Austria, October, 2002;
 Oxford Univeresity, post-doctoral Research Associate of Balliol College, Oxford
University, Great Britain, November/December 2005
 Ghent University, Upgrading of a system for quality assessment at the University St.
Kliment Ohridski in Bitola (UPQUAL), 07-11 mart 2007, Ghent, Belgium.
VII.

Учество во органи и тела на Универзитетот и Факултетот и други
активности

Покрај редовните работни задачи д-р Снежана Никодиновска Стефановска
извршувала и извршува повеќе должности на Факултетот за безбедност (Полициската
академија).
Од конституирањето на Полициската академија имала значајни активности во
осмислување на наставниот план преку компаративни анализи на наставните планови
на Полициската академија од регионот и пошироко. Покрај тоа таа е еден од
изготвувачите на првиот Водич за студии на Полициската акдемија. Како член на
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Комисијата за приемен испит по предметот Уставно уредување учествувала во
подготовката на испитните прашања.
Била член и претстедател на Управниот одбор на Полициската академија,
претседател на Комисијата за евалуација на Полициската академија, член на
Комисијата за меѓународна соработка на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ Битола. Исто така била член и на Комисијата за евалуација на Универзитетот “Св.
Климент Охридски -Битола.
Од 15 август до 15 октомври 2008 година ја извршувала функцијата на в.д.
декан на Факултетот за безбедност- Скопје, а од 18 октомври 2012 до 15 март 2013
година функцијата Декан на Факултетот за безбедност- Скопје.
Од 2008-2013 година била член на Сенатот на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ Битола од редот на наставниците на Факултетот за безбедност-Скопје..
Кандидатот е член на Советот на докторски студии и член на работната група за
повторна акредитација на студиската програма Безбедност за трет циклус студии на
Факултетот за безбедност- Скопје.
Кандидатот е раководител на Вториот циклус студии на Факултетот за
безбедност- Скопје (втор мандат).
Кандидатот е член на Комисијата за утврдување на степенот на компатибилност
на предметите од втор циклус студии со предметите од трет циклус на студии и
признавање на ЕКТС кредити на Факултетот за безбедност -Скопје како и член на
Комисија за проверка на плагијаторство на учебници и учебни помагала од македонски
автори кои се користат на Факултетот за безбедност-Скопје .
Од страна на Научно-наставниот совет кандидатот е избиран за претседател и
член на комисии за оцена и одбрана на магистерски и докторски трудови, претседател и
член на рецензиони комисии за избор во звања, рецензент на трудови, давање мислења
за доктотрати и др. Кандидатот е рецензент на неколку учебни помагала. Ментор е на
една докторска дисертација, магистерска теза и повеќе дипломски работи.
Кандидатот бил претседател на Редакцискиот одбор на Годишникот на
Факултетот за безбедност (2007 и 2008 година). Исто така бил член на редакцискиот
одбор на Годишникот на Факултетот за безбедност (2011 и 2012 година), на едицијата
Организиран криминал, Безбедност, еколошка безбедност и предизвиците на Република
Македонија. Кандидатот бил член на уредувачки одбор, научни програмски одбор и
издавачки совет на меѓународни научни списанија. Рецензент е на меѓународен
тематски зборник на трудови од меѓународно значење (Archibald Reiss Days“, Thematic
Conference Proceedings of International Significance, TomIII, Volume III, Academy of
Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 2013. Кандидатот е рецензент на голем број
научни и стручни трудови објавени во меѓународни научни и стручни списанија.
Кандидатот бил член на експертската група на МВР за ревизија на преводите на
документите на ЕУ од областа на правда и внатрешни работи. Како претставник од
Полициската академија одговараше на прашањата од Прашалникот на Европската
комисија за Поглавје 24 - Правда и внатрешни работи и била член на Работната група
на МВР за правда и внатрешни работи.
VIII. Други способности и вештини на кандидатот
Кандидатот активно ги владее англискиот и српскиот јазик, разбира хрватски и
бугарски и се служи со францускиот јазик. Има одлично познавање на работа со
комјутери Word, Internet, Powerpoint и Excel.
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IX. Оцена од спроведена внатрешна самоевалуација
Врз основа на резултатите од спроведената внатрешна самоевалуација на
Факултетот за безбедност, се констатира дека кандидатот проф. д-р Снежана
Никодиновска-Стефановска добила позитивна оценка (4). Внатрешната самоевалуација
е спроведена во 2015 година, на репрезентативен примерок од студенти кои го слушале
предметот Меѓународни односи и меѓународна полициска соработка. Притоа, во
просек работата на кандидатот е позитивно оценета со просечна оцена 4 или 79,17
успешност. Вреднувањето на успехот кој произлегува од батерија на 22 анкетни
прашања е направен со посебна методолошка постапка. Според одговорите на
поставените прашања од внатрешната самоевалуација, може да се констатира дека
кандидатот проф. д-р Снежана Никодиновска-Стефановска како наставник по
соодветниот предмет предизвикува заинтересираност за предметот нагласувајќи ја и
неговата практична примена 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. Taa 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, a 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 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 релавантна основна и дополнителна
литература.
X.

Заклучок и предлог

Рецензентската комисија за избор на наставник во сите звања на Факултетот за
безбедност - Скопје за областа Меѓународна безбедност и меѓународни односи и
Безбедносни науки со внимание ја прегледа и оцени пријавата и целокупната
документација на кандидатот д-р Снежана Никодиновска – Стефановска, редовен
професор на Факултетот за безбедност-Скопје и одлучи на Сенатот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“- Битола да му предложи за наставник да ја избере редовен
проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска. Во прилог на поднесениот предлог
Рецензентската комисија пред сé го има предвид фактот дека кандидатот е веќе редовен
професор во научната област Меѓународна безбедност и меѓународни односи и
спроведува настава на повеќе предмети од областа на меѓународната безбедност и
меѓународните односи на првиот, вториот и третиот циклус на студии на Факултетот за
безбедност - Скопје. На овој факт Комисијата ги надоврзува и личните сознанија,
познавање и соработка со кандидатот, чијашто работа членовите на Комисијата имале
можност да ја оценуваат врз основа на сопствен и непосреден увид. Комисијата
констатира дека редовен проф. д-р Снежана Никодиновска -Стефановска од нејзиниот
прв избор за редовен професор, во изминатиот период од неколку години развила
богата и разновидна научна, наставна, воспитна, и научно-истражувачка активност,
пред сé во научните области со кои се занимава професионално и повеќе години се
предмет на нејзиниот научен и истражувачки интерес и работа. Од приложените
трудови кон пријавата објавени во повеќе меѓународни и домашни научни и стручни
списанија, ангажман во наставата и наставничката дејност, ангажман во научноистражувачката работа преку реализација на проекти, самостојни или во соработка со
други, учество на голем број меѓународни научни и стручни конференции со свои
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трудови и излагања, советувања, семинари и научни дискусии, како активен учесник,
организатор и модератор, покажала дека научниот ангажман во областа на
меѓународните односи и меѓународната безбедност, била нејзина приоритетна задача.
Кандидатот проф. д-р Снежана Никодиновска -Стефановска е препознатлива и
во својата работна средина како исклучително вреден, колегијален и кооперативен
колега со високи човечки, морални и педагошки квалитети кои се потврдени и во
односите како со колегите и академската средина пошироко, така и со студентите.
Потврда за истото се и високите оценки за научно-стручната работа, однос и
посветеност содржани во оценките на внатрешната самоевалуација.
Врз основа на досегашната научна и стручна активност и постигнатите
резултати, ангажираноста во наставниот процес, совесното и високо професионално
извршување на задачите, а во согласност со постојните законски прописи,
Рецензентската комисија во состав: проф. д-р Владимир Ортаковски, проф. д-р
Томе Батковски и проф. д-р Оливер Бачановиќ има особена чест на Сенатот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ да му предложи за наставник во областа
Друго-Меѓународна безбедност и меѓународна односи (51610) и Друго-Безбедносни
науки (51610) да ја избере ред. проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска.
Рецензентската комисија му предлага на Сенатот да ја избере повторно во
звањето РЕДОВЕН ПРОФЕСОР на Факултетот за безбедност-Скопје.
Скопје, 28.03.2016 год.
Рецензентска комисија
Ред. проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р.
Ред. проф. д-р Томе Батковски, с.р.
Ред. проф. д-р Оливер Бачановиќ, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЛЕКТОР ОД НАУЧНАТА ОБЛАСТ 64004-АНГЛИСТИКА НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИБИТОЛА
Наставно-научниот совет
на
Факултетот за информатички и комуникациски
технологии– Битола со одлука бр. 02-128/3 од 02.03.2016 год. именува Рецензентска
комисија за избор на виш лектор од научната област 64004 - Англистика по објавен
конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Kоха” од 19.02.2016 год. во состав:
1. Д-р Викторија Петковска, редовен професор
2. Д-р Ирина Петровска, редовен професор
3. Виш лектор м-р Милена Касапоска-Чадловска
По прегледот на целокупната документација, Рецензентската комисија до Наставнонаучниот совет го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На објавениот конкурс во весниците “Нова Македонија” и “Kоха” од 19.02.2016 год.
за избор на виш лектор од научната област 64004 - Англистика се пријави кандидатот:
1. М-р Лела Ивановска
Кандидатот Лела Ивановска ги приложила следните документи: диплома-одлука од
Министерството за образование и наука на Р.М (бр.09-4878/1 од 23.09.2005) за
завршено високообразование и стекнат стручен назив дипломиран преведувач по
англиски и француски јазик, со професионална квалификација професор по англиски и
француски јазик,одлука од Министерство за образование на Р.Македонија (бр.092169/2 од 17.03.2008), за завршени последипломски магистерски студии и стекнат
академски степен Магистер по филолошки науки специјалност англиска филологија,
биографија, опис за движење во службата, список на објавени трудови, уверение за
државјанство, извод од матичната книга на родени и извештај за позитивна оценка од
самоевалуација.
Биографски податоци и движење во службата
Кандидатот Лела Ивановска дипломирала на Југозападниот Универзитет “Неофит
Рилски” во Благоевград, Р.Бугарија на 10.07. 2005 год. и се стекнала со звање професор
и преведувач по англиски и француски јазик. Магистрирала на Југозападниот
Универзитет “Неофит Рилски” во Благоевград, Р.Бугарија и се стекнала со научен
степен Магистер по Филолошки науки, специјалност англиска филологија. Од
15.09.2005 год. до 1.08.2008 год. работи како наставник по англиски и француски јазик
во ОУ Даме Груев, Битола. На 1.08.2008 до 14.09.2014 работи на Факултетот за Јавна
Администрација и Менаџмент на Информациски системи, Битола. Од 15.09.2014 до
денес работи на Факултетот за
Информатички и комуникациски технологии,
Битола.Oд 18.11.2007 год. до денес м-р Лела Ивановска е ангажирана во својство на
надворешен соработник на Високата Медицинска Школа, Битола, од 20.05.2008 до
30.09.2009 на Педагошкиот факултет, Битола, од 1.11.2009 год. до 01.09.2013 на
Ветеринарен факултет, Битола, како лекторпо англиски јазик. Во 2014г. се запишува на
докторски студии на Педагошкиот факултет, Битола.
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Научно-истражувачка дејност
Кандидатот Лела Ивановска учествувала на повеќе семинари, за кои добила
сертификати и тоа: Certificate of achievement newly qualified teacher (ELATproject),
Pearson Longman ELT Seminar и др. Кандидатот Лела Ивановска изведува курсеви по
англиски јазик за вработените на Високата медицинска школа и ФАМИС,членува во
тимот за превод на NISPA (2010-2011), координатор е на проект “Интензивен курс по
Англиски јазик”-средно ниво, и “Курс по конверзација за невработени лица” во
соработка со НО “Together Macedonia” во периодот од 2010 до 2011 год и била член во
комисија за избор на наставно научни звања: (2012) за следните 6 кандидати на Бизнис
Академија Смилевски, Битола: М-р Валентина Петровиќ за Англиски јазик 1 и 2 и
Деловен англиски јазик; М-р Маја Милевска-Кулевска за Италјански јазик; М-р
Викторија Еленова за Италјански јазик; М-р Елена Филипова за Италјански јазик; М-р
Арбен Џемаиловски за Германски јазик; М-р Николче Шулевски за Германски јазик;
(2012) кандидат м-р Силвана Нешковска за Англиски јазик, Факултетот за Јавна
Администрација и Менаџмент на Информациски системи, Битола; (2015) кандидат м-р
Никола Димески за Англиски јазик, Економски факултет, Прилеп. Кандидатот Лела
Ивановска е и судски преведувач и толкувач (2007-2008) на сертификати, научни
трудови, книги, каталози. Кандидатот Лела Ивановска приложила трудови од учество
на научно-стручни собири, меѓународни конференции и работилници. Трудoвите ја
одразуваат нејзината стручност и компетентност во полето на предавање на стручниот
англиски јазик.

Трудови:
1. Ivanovska, L.“English level knowledge about HIV/AIDS among students in “Higher
Medical School”, Bitola “Medicus”, 2010 Vol.XIII(1)
2. Ivanovska, L. “Ниво на знаење за основните функции на менаџментот на
Англиски јазик кај студентите на ФАМИС”, “Хоризонти” на УКЛО, 2011
3. Ivanovska, L.“Примена на информатичко-технолошката комуникација на
часовите по Англиски јазик”, Образованието во 21 от век”, МНД, IV Научностручен собир со меѓународно учество Битoла, 2011
4. Ivanovska, L. “English terminology for technical support for the disabled”
“Хоризонти” на УКЛО,2013
5. Ivanovska, L. “English level knowledge about structure of the human body among
students in Higher Medical School” Second International Conference: KNOWLEDGE
CAPITAL OF THE FUTURE- NEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE –
Ohrid, 20-23 May 2014
6. Ivanovska, L. “Teaching modal verbs effectively in ESL”- 4th International
Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL)
International Burch University Sarajevo, 2014
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7. Ivanovska, L. “The use of the modal verb can in TEFL” 8th ELTAM - IATEFLTESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE -Managing teaching and
learning – Making the most of both worlds, Enhancing teachers’ and students and
organisational skills, Skopje, 2014
8. Ivanovska, L. “Student’s participation of the teaching evaluation system” FIRST
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ‘FILKO’ - PHILOLOGY,
CULTURE AND EDUCATION, Stip, 2016 (одобрен апстракт)
Учество на работилници,семинари и конференции:
1. Certificate of Achievement newly qualified teachers’ course-ELTA project,2007
2. Training Workshop on Human Rights education for Children ,2007
3. Pearson Longman ELT Seminar,2007
4. Innovative Use of ICT in Primary Schools,2007
5. Spelling Bee Contest, American Corner, Bitola,2010
6. What teachers need to know about different learning styles to help students learn
English, ELTAM project,2010
7. Workshop for Developing Speaking, Writing and Reading Skills for General English
in Bitola – Biznis Akademija Smilevski (DTC Sheherezada, ul.Jane Sandanski), 5th
March, 2010
8. The SEE University International Conference ‘From Teaching to Learning: Current
Trends in ELT’, 9-11 April, 2010, Tetovo (workshop “Teaching legal terms through
video activities”)
9. Macedonia Case Challenge “Linking Higher Education and Economy –Various Forms
of Cooperation between Universities and Business: Best Practices, Experiences and
Cases from Macedonia and Austria”, May 28, 2010, Faculty of Administration and
Information Systems Management -Bitola
10. 6th ELTAM - IATEFL-TESOL INTERNATIONAL BIANNUAL CONFERENCE
Empowering Teachers for New Challenges in ELT, (презентација на труд
“Challenges in Teaching English Conversation), October 30 - 31, 2010, Skopje
11. Трет научно-стручен собир со меѓународно учество, „Образованието во 21
век“, Битола, 9.12.2011 год. (презентација на труд “Примена на
информатичко-технолошката комуникација на часовите по Англиски јазик”)
12. Applied Linguistics Conference 2013: Practice in Language, Language in Practice
Skopje, 7 - 8 June 2013, Faculty of Foreign Languages - FON University
(презентација на труд “English level knowledge about structure of the human body
among students in Higher Medical School”)
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13. Faculty of Philosophy, University of Nis (презентација на труд “Encouraging
students’ creativity while teaching English for medical purposes”) ,2014
14. Second International Conference: KNOWLEDGE CAPITAL OF THE FUTURENEW KNOWLEDGE FOR THE NEW PEOPLE – Ohrid, 20-23 May 2014
(презентација на труд “English level knowledge about structure of the human body
among students in Higher Medical School”)
15. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
(FLTAL) International Burch University Sarajevo,2014 (презентација на труд “The
use of the modal verb can in TEFL”)
16. 2nd international conference on English Language, British and American Studies,
International Balkan University(IBU) Skopje,2015(презентација на труд “Working
Individually versus working in groups in ESL”)

Проекти:
1. Translation of Selected Publications into Central and East European National
Languages, NISPAcee, ‘Preparing Public Administrations for the European
Administrative Space’, SIGMA paper, No. 23, 2008(член на тимот за превод)
2. Translation of Selected Publications into CEE National Languages, NISPAcee -‘The
Role of Ministries in the Policy System: policy Development, Monitoring and
Evaluation’ SIGMA paper no.39, 2010 (член на тимот за превод)
3. Спроведува курс по предметот англиски јазик за вработените на ФАМИС, 20102011
4.

“Интензивен курс по Англиски јазик”-средно ниво, во соработка со НО
“TogetherMacedonia” 2010-2011 (координатор на проект)

5.

“Курс по конверзација за невработени лица”, во соработка со НО “Together
Macedonia”2011-2012 (координатор на проект)

6.

Прирачник за волонтерски активности на странски волонтери во локални
државни институции во Општина Битола 2011-2012 (координатор на проект)

Подготовка на наставни помагала за различни студентски профили (во
изработка):
1.English in Medicine
2.English for Computer users
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За потврдување на високиот квалитет во реализација на наставно-образовната дејносна
кандидaтот виш лектор м-р Лела Ивановска, во Рефератот ги изнесуваме и резултатите
од самоевалвацијата соопштени од страна на Комисијата за самоевалвација на
Факултетот за Информатички и комуникациски технологии-Битола. Со анкетата беа
опфатени 77 студенти анкетирани во периодот од 21.09. до 30.09.2015. Во извештајот
од Комисијата се вели дека:
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,95
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и предизвикува интерес кај
студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,84
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите
за вклучување во наставниот процес.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,82
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,84
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување
на знаењата од предметот.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,84
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,73
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,08
8. Наставникот редовно ја изведува наставата.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,53
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,04
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,45
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,03
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да
се оцени нивото на совладаност на материјалот.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,99
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни и
применливи знаења и вештини.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,88
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 3,90
15. Испитните прашања се во рамките на предметната програма и предвидената
основна литература.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,21
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студиската програма.
Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалвацијата е 4,05
Комисијата врз основа на овие констатации заклучила дека:
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1. Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за виш лектор м-р
Лела Ивановска изнесува 4.01 што значи дека е позитивно оценета од страна
на анкетираните студенти.

ЗАКЛУЧОК
Кандидатот М-р Лела Ивановска студиозно и со успех го оформила своето
образование. Со успешни резултати се истакнува и во текот на движењето на службата.
Долгогодишното работење во наставата е од посебна важност за запознавање и
владеење со проблематиката на англискиот јазик. Особено сакаме да ја истакнеме
нејзината плодна работа и сестрана ангажираност во наставата како и учеството на
бројни конференции, проекти, работилници и семинари. Врз основа на изнесените
релевантни податоци, Рецензентската комисија може да заклучи дека кандидатот Мр Лела Ивановска во изминатиот период како наставник на Факултетот за
Информатички и комуникациски технологии, Битола професионално и одговорно ги
извршувала работните задачи.
Рецензентската комисија, имајќи ја предвид целокупната наставна, стручна и научна
активност на кандидтатот, како и фактот дека кандидатот ги исполнува законските
услови предвидени во член 131 од Законот за високо образование на Република
Македонија, со особено задоволство му препорачува на Наставно-научниот совет на
Факултетот за Информатички и комуникациски технологии во Битола да го избере
кандидатот М-р Лела Ивановска во звање Виш лектор во научната област 64004
Англистика на Факултетот за Информатички и комуникациски технологии - Битола.

Рецензентска комисија:
1.Д-р Викторија Петковска, редовен професор (претседател)
2.Д-р Ирина Петровска, редовен професор (член)
3.Виш лектор м-р Милена Касапоска-Чадловска (член)
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РЕФЕРАТ
За избор на наставник во сите наставно научни звања на Правен факултет во
Кичево во наставно-научната област Економска теорија (50300)
Наставно – научниот совет на Правен факултет - Кичево, при Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола по претходно распишан конкурс за избор на еден
наставник во сите наставно-научни звања на научната област Економска теорија
(50300), објавен во дневниот весник “Нова Македонија” и дневниот весник „Лајм“ од
31.12.2015 година, на седницата одржана на ден 18.02.2016 година со Одлука бр. 0285/4 формираше Рецензентска комисија во состав: проф. д-р Димитар Ефтимоски –
претседател, проф. д-р Бранко Трајкоски – член и проф. д-р Виолета ПановскаБошкоска – член. Комисијата констатира дека на распишаниот конкурс единствено се
пријави кандидатот вонр. проф. д-р Александра Патоска. По разгледувањето на
пристигнатите материјали по распишаниот и објавен конкурс, Рецензентската комисија
има задоволство да го поднесе следниот

ИЗВЕШТАЈ
I. Биографски податоци и работно искуство
Д-р Александра Патоска е родена на 17.10.1968 година во Прилеп, Република
Македонија. Основно и средно образование завршила во Прилеп. Дипломирала на
Правниот факултет при Универзитетот Св.Кирил и Методиј – Скопје во текот на 1989
година со што се стекнала со звање дипломиран правник. Образованието го
продолжила на Економскиот факултет во Прилеп во состав на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола на последипломските студии на насоката Деловно и
развојно планирање. По успешното положување на испитите од наставната програма и
одбраната на магистерскиот труд под наслов „Функциите на менаџментот и менаџерите
во современото управување со претпријатијата“ се стекнала со научно звање Mагистер
на економски науки. По магистрирањто, пријавила докторски труд на Економскиот
факултет во Прилеп под наслов „Меѓународниот договор за продажба во Република
Македонија и промените во меѓународната трговска регулатива“ по чија успешна
одбрана се стекнала со научно звање Доктор на економски науки (PhD). Во текот на
1993 година го има положено и правосудниот испит при Министерството за правда на
РМ со што се стекнала со продлабочени и практични знаења од областа на правото и
правната наука.
Работното искуство го започнала во „Еуроинвест-11 Октомври“ АД Прилеп каде
во периодот од 1992 до 1997 година работи како правен советник. Во периодот од 1997
до 2007 година работи во Основниот суд во Прилеп најпрво како стручен соработник, а
потоа како самостоен судски советник.
Со одлука на Наставно-научниот совет при Интердисциплинарните студии по
јавна администрација во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ Битола од
24.10.2006 година избрана е во звање насловен доцент по група предмети од областа
на економијата на Интердисциплинарните студии по јавна администрација – Битола. .
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Од страна на Матичната комисија за спроведување на подготовки за почеток со
работа на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи –
Битола избрана е во наставно-научно звање доцент. Со Одлука на Наставно-научниот
совет на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Битола
на 07.06.2011 година избрана е во наставно-научно звање вонереден професор.
Од 01.09.2007 година до 31.08.2014 година вработена е во Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола во состав на
Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола Од 01.09.2014 година вработена е во
Правниот факултет Кичево во состав на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ –
Битола.
Има објавено повеќе трудови во меѓународни научни списанија и меѓународни
научни публикации како и учествувано во меѓународни конференции, а предмет на
интерес во научно истражувачката работа, покрај економијата во голема мера е и
областа правните и правно-еконосмките науки.
II. Наставно-образовна дејност
Во академската 2006/2007 година д-р Патоска ангажирана е на
Интердисциплинарните студии за јавна администрација – Битола за изведување настава
по предметот Деловно право.
Во периодот 2007-2014 година, по наставните програми на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи Битола, на насоките Јавна
администрација, Менаџмент на информациски системи и Информациски системи во
здравството изведува настава по предмети од прв циклус студии Административни
процедури, Службенички систем, Бизнис право, Деловно право, Инвестиции,
Здравствени системи, како и предмети од вториот циклус студии : Европско
договорно право, Јавна администрација и Јавна и државна администрација. Во
академските 2012/13 и 2013/14 ангажирана е и од страна на Правниот факултет во
Кичево за изведување на настава по предметот Корпоративно право од вториот циклус
на студии на насоката Деловно право.
По вработувањето во Правниот факултет во Кичево (со дисперзирани студиии
во Битола и Струга) изведува настава од прв циклус студии по предметите
Облигационо право и Стварно право, како и на втор циклус студии на насоката
Граѓанско право, по предметите Облигационо право – полноважност на договори и
надомест на штета и Корпоративно право.
Во периодот од 2007 до денес д-р Александра Патоска била ментор за изработка
на магистерски трудови, ментор за изработка на докторски трудови, ментор за
изработка на дипломски трудови на повеќе кандидати, член на комисија за изработка на
дипломски, магистерски и докторски трудови на повеќе од 50 кандидати, како и член
на рецензентски комисии за избор на во наставно-научни звања за поголем број
кандидати, рецензент на научното списание Хоризонти на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ Битола.
Во текот на извршувањето на наставната дејност дала свој придонес во
оспособувањето на помлади наставници преку соработка со помлади асистенти и
асистенти: м-р Мирјана Ристовска, м-р Моника Ангеловска – Дичовска, м-р Младен
Караџоски и м-р Јулијана Силјаноска (сите во моментов избрани во наставно-научно
звање доцент).
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Наставно-педагошката дејност ја извршува со посветеност и одговорност, со
унапредување на методите за пренесување на стекнатите знаења и стручните искуства
на студентите и колегите. Се залага за осовременување на наставата и за соработка со
други Високо-образовни и други институции, во земјата и странство.
За успешноста во реализацијата на наставно-образовната дејност на д-р
Александра Патоска потврда е и континуираната позитивна оценка од процесот на
самоевалуација. Резултатите од спроведената анкета на студентите се презентирани во
продолжение на текстот:
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата:
Просечна оцена – 3.45
2. Наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес кај
студентите:
Просечна оцена – 3.20
3. Наставникот користи интерактивни методи на настава и ги мотивира студентите за
вклучување во наставниот процес:
Просечна оцена – 3.05
4. Наставникот стимулира дополнителна активност на студентите:
Просечна оцена – 3.00
5. Дополнителните активности се во функција на зголемување и продлабочување на
знаењата од предметот:
Просечна оцена – 3.05
6. Предметната програма ги прошири и продлабочи вашите знаења:
Просечна оцена – 3.37
7. Фондот на часови за предавање и вежби е соодветен на обемот и тежината на
предметната програма:
Просечна оцена – 3.36
8. Наставникот редовно ја изведува наставата:
Просечна оцена – 3.97
9. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка:
Просечна оцена – 3.67
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво:
Просечна оцена – 3.72
11. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите:
Просечна оцена – 3.62
12. Содржината и структурата на испитните прашања овозможуваат објективно да се
оцени нивото на совладаност на материјалот:
Просечна оцена – 3.53
13. Предметната програма е современа, овозможува стекнување со квалитетни,
современи и применливи знаења и вештини:
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Просечна оцена – 3.52
14. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература:
Просечна оцена – 3.62
15. Прашањата и задачите кои се поставуваат на колоквиумите и испитите се во
рамките на материјалот од предметната програма:
Просечна оцена – 3.70
16. Обемот, содржината и тежината на предметната програма кореспондира со
профилот на студентската програма:
Просечна оцена – 3.67
III. Научна, стручна, истражувачка, апликативна дејност и дејности од
поширок интерес
Во Анекс на билтенот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, бр.
296 од 25.06.2007. г. при изборот во наставно-научно звање доцент на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола, наведени се
трудовите во кои д-р Александра Патоска се јавува како автор или коавтор.
Рефератот на рецензионата комисија објавен во Билтен на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола бр.348 од 03.05.2011 година при изборот во наставно
научно звање вонреден професор наведени се трудовите објавени во периодот по
изборот во звање доцент.
После изборот во звање вонреден професор, кандидатот д-р Александра Патоска,
покрај педагошката односно наставно-образовната дејност пројавува активност и на
планот на научната, стручната, истражувачката и апликативната дејност,
манифестирана преку учество на меѓународни и домашни научни симпозиуми,
конференции и проекти преку објавување и презентирање на научни и стручни
трудови. Во нив врши успешно презентирање на сознанија од научните подрачја во кои
пројавува особен интерес.
Кандидатот учествувал на повеќе научни и стручни собири од домашен и
меѓународен карактер, меѓу кои:
1. Мај 2011 година- 19-та Конференција на NISPA на тема “Public Administration of
the Future”. Варна, Република Бугарија;
2. 23.09.2011 година- Учество на Универзитетската манифестација “Ноќ на
истражувачите 2011” со своја презентација за научно-истражувачки резултати,
Универзитет Св. Климент Охридски- Битола;
3. 4-7 Септември 2011 година, 10th International Economy Business Symposium“Economic Development and Growth”, Златни Песоци, Република Бугарија;
4. 23-26 Мај 2012 година- 20-та Конференција на NISPA на тема “Public
Administration East and West: Twenty Years of Development”. Охрид, Република
Македонија;
5. 5-7 Септември 2015 година, International Economy Business Symposium- Elenite,
Bulgaria.
Во рамките на стручно-апликативната дејност, вонр.проф.д-р Александра Патоска
учествувала во следниве проекти:
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1. Patoska A., Savoska S. and Dimeski B. Local Government Capacities and Civil
Organizations in Macedonia: Current States and Implications, research project
participation in “Forms and Determinants of Development of Civil Dialogue”
edited by Mariusz Wiktor Sienkiewicz, Lublin, Republic of Poland, 2015,
Centre for Local Development Foundation, Published by Centre for Local
Development Publishing, ISBN: 978-83-932261-3-9 (print), ISBN: 978-83932261-4-6 (online). Проект реализиран од страна на Центарот за локален развој
во соработка со Факултетот за политички науки на Marie Curie Sklodowska
Универзитетот и градот Lubartow во Република Полска. Резултатите од
проектот се презентирани на меѓународната конференција “Тhe International
Scientific-Practical Conference: Civil Dialogue, Forms, Mechanisms, Barriers and
Prospect of Development”. The conference is the completion of partnership project:
"Turn up the dialogue". The program of cooperation between the self-government of
Lubartów City and local communities for civil dialogue. The project is co-financed
by the European Union under the European Social Fund, 2015.
2. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола,
Проект: „Фактори/бариери кои го попречуваат развојот на мали и средни
претпријатија -Осврт на трансакциските трошоци“, член на проектен тим од
аспект на административните бариери за водење на бизнис во Република
Македонија, Битола, 2013
3. Факултет за администрација и менаџмент на информациски системи-Битола,
Проект: „Анализа и планирање на организациски промени за имлементација на
информациски системи за менаџмент на знаење“, член на главен истражувачки
тим, 2013
Во текот на досегашната академска и професионална кариера д-р в Птоска e член или
активен учесник во следниве професионални мрежи и асоцијации:
1. Истражувачка мрежа на социјални науки (Social Science Research Network –
SSRN). www.ssrn.com/en/
2. Јавен серцис без граници – Public Service Without Borders (PSWB) – Service Public
Sans Frontiers (SPSF). www.pswb.net/portal/site/pswb3
3. Меѓународна мрежа на научни публикации – Sciencedomain International, London,
UK. www.sciencedomain.org/
4. PubAffairs
–
Public
Affairs
Netwoeking,
www.publicaffairsnetworking.com/thanks.php#

Norwich,

Norfolk,

UK.

5. Академија – платформа на светските истражувања. uklo.akademia.edu.
Во досегашниот период била член и учесник во следниве факултетски и
универзитетски тела:
1. Член на Универзитетски сенат при Универзитетот „Св.Климент Охридски“Битола (период од 2007-2014 година)
2. Член на Комисија за издавачка дејност при Универзитет „Св.Климент
Охридски“-Битола (период 2010–2014 година)
3.

Член на Комисија за настава и наука при Универзитет „Св.Климент Охридски“ –
Битола (период 2010–2014 година)

4.

Продекан за настава во Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи – Битола (период 2010–2014 година),
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5.

Претседател на Комисија за издавачка дејност при Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи – Битола (период 2007 –
2014 година)

6.

Член на комисии во рамките на Факултетот за администрација и менаџмент на
информациски системи – Битола (Комисија за самоевалуација, Комисија за
признавање кредити од II циклус студии, Комисија за следење и подобрување на
квалитетот на наставата и др.)

7.

Член на Советот на докторски студии при ФАМИС – Битола

8.

Секретар на Наставничкиот совет на II циклус на студии при ФАМИС – Битола

9.

Редовен член е и на Друштвото за наука и уметност во Прилеп.

Во наредниот дел од рефератот ќе биде даден краток осврт на објавените научни и
стручни трудови објавени од страна на вонр.проф.д-р Александра Патоска во
меѓународни научни публикации и меѓународни научни списанија во последните
пет години односно од последниот избор во наставно-научно звање вонреден
професор. Ќе се даде краток осврт само на трудовите објавени во меѓународни научни
публикации и меѓународни научни списанија објавени во последните пет години
според законските прописи.
IV. Краток осврт на објавени научни и стручни трудови по последниот избор во
звањето вонреден професор
1. Dimeski, B., Patoska, A. and Panovska-Boskoska, V. 2011. Ministry of Public
Administration in the Republic of Macedonia: Necessity and Future Challenge in
Health Reform. Paper presented at the 19th NISPAcee Annual Conference“Public Administration of the Future”, Conference Proceedings, May 19-22,
Varna, Bulgaria, ISBN: 978-80-89013-55-5. Во трудот се анализираат условите
на функционирање на јавната администрација во Република Македонија.
Притоа, врз основа на констатираните состојби, се упатува на фактот од
неопходноста на формирање на посебно/одделно Министерство за јавна
администрација како што постојат примери и во други земји на Балканот и
Европа. Во продолжение на трудот се дава една детална анализа во однос на
неопходноста од постоење на посебно Министерство за јавна администрација
преку примерот на спроведување на здравствените реформи во јавниот сектор во
Република Македонија; ТРУД во Меѓународна научна публикација.
2. Dimeski, B. and Patoska, A. 2011. The Economic Consequences of Public
Administration Reforms in the Republic of Macedonia. Paper presented at the
Economy Business Symposium- “Economic Development and Growth”,
Conference Proceedings, 10th International Symposium, September 4-7, Sunny
Beach, Bulgaria, ISSN: 1313-2555. Во трудот се анализираат ефектите од
Стратегијата за реформа на јавната администрација во Република Македонија.
Особено акцентот се става на економските ефекти од активностите наведени во
Стратегијата како исклучително важен елемент за понатамошната интеграција
на Република Македонија во Европската Унија; Трудот е објавен во
меѓународно научно списание Journal of International Scientific Publication:
Economy&Business, Volume 5. ISSN: 1313-2555. ТРУД во Меѓународна научна
публикација.
3. Димески, Б., Патоска, А. и Пановска-Бошкоска В. 2011. „Реформа во
здравството во Р. Македонија: Историја и современи состојби“, Управление
здравоохранением, Vol. 2, No 30, Институт зкономики Россиискои академни
науки, Ломоносов, Руска Федерација, Декември: 39-57, ISSN: 1608-909X. Во
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трудот направена е анализа на развојот на здравствениот систем во Република
Македонија, со осврт на состојбите во современото здравство со препораки за
потребата од негово натамошно осовременување. Трудот е објавен во
Меѓународно научно списание Управление здравоохранением, Vol. 2, No 30,
Институт зкономики Россиискои академни науки, Ломоносов, Руска Федерација,
Декември: 39-57, ISSN: 1608-909X. ТРУД во Меѓународно научно списание.
4. Angelevska-Dichovska, M., Patoska, A. and Dimeski, B. 2012. Business-Oriented
Administrative Reform in Macedonia and European Countries: A Comparative
Analysis. Paper presented at the 20th NISPAcee Annual Conference- “Public
Administration East and West: Twenty Years of Development”, Conference
Proceedings, May 23-26, Ohrid, Macedonia, ISBN: 978-80-89013-63-0. Овој труд
дава значаен придонес во деталната разработка и анализа на вкупните напори на
Владата во насока на подобрување на бизнис-климата во Република Македонија.
Притоа се прави компаративна анализа со административните реформи
превземени во некои од Европските земји. Заклучоците се дека во последните
години како резултат на низа превземени дејствија од страна на Владата во
различни сегменти од општествениот живот, бизнис-климата значително е
подобрена земајќи во предвид поголем број на индикатори кои истовремено се
земаат како суштински параметри при мерењето на степенот на реализација на
административните реформи во делот на водење на бизнис, како во Република
Македонија така и во Европските земји; ТРУД во Меѓународна научна
публикација.
5. Patoska, A. and Dimeski, B. 2013. IPA funds in the Republic of Macedonia: Their
use and implementation. Paper presented at the 21st NISPAcee Annual
Conference- “Regionalisation and Inter-Regional Cooperation”, Conference
Proceedings, May 16-18, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-80-89013-64-2. Во трудот
се анализира значењето и целта од искористувањето на ИПА фондовите за
Република Македонија во различни сегменти според регулативата на Европската
Унија. Во тој контекст, се прави осврт на капацитетот на јавните организации во
однос на степенот на искористување на ИПА фондовите. Се анализираат
причините, условите и начинот на досегашното користење на тие средства и се
даваат суштински препораки во однос на зголемување на капацитетот на
надлежните организации од јавниот сектор при процесот на аплицирање и
реализација на ИПА фондовите во реалниот сектор во Република Македонија;
ТРУД во Меѓународна научна публикација.
6. Patoska, A. and Dimeski, B., Multi-national Companies and Transition
Countries: a Macedonian Experience. Paper presented at the Economy and
Business International Conference, 1-5 September 2015, Elenite, Bulgaria, ISSN
1314-7242 (online), www.scientific-publications.net/en/issue/1000012/ Во трудот
се прави анализа
на условите и потребите од привлекување на странски
директни инвестиции во земјите во развој во услови на глобализација,
можностите за промена во бизнис климата во насока и функција на
привлекување на СДИ и препораки за потребите и можностите од идни реформи
во Република Македонија во таа насока. ТРУД во Меѓународна научна
публикација.
7. Patoska, A. and Dimeski, B. 2015, Pension Systems Reform in Macedonia:
Causes, Conditions and Benefits, paper presented at the Economy and Business
International Conference, 1-5 September 2015, Elenite, Bulgaria, ISSN 1314-7242
(online), www.scientific-publications.net/en/issue/1000012/
Во трудот се
потенцирани состојбите и
придобивките од спроведените реформи во
пензискиот систем во Република Македонија. Направена е анализа на
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статистичките податови содржани во годишните извештаи на Фондот за ПИОМ
со посебен акцент на податоците од вториот и третиот пензиски столб, како и на
очекувањата за идно финансиско растеретување на Фондот за ПИОМ, со
препораки за потребите од идни реформи и доказ за нивната неминовност.
ТРУД во Меѓународна научна публикација.
V. Констатација и предлог
Врз основа на биографските податоци и приложените документи, како и врз
основа на наставно-образовната и научно-истражувачката активност на кандидатката др Александра Патоска – вонреден професор на Правниот факултет – Кичево,
Рецензентската комисијата го констатира следново:
1. Постигнатите резултати на кандидатката д-р Александра Патоска се во
согласност со пропишаните услови и критериуми предвидени во Конкурсот за
избор на еден наставник во сите наставно-научни звања од научната област
Економска теорија (50300) објавен од страна на Правниот факултет- Кичево,
како и со пропишаните акти на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола.
2. Кандидатот се одликува со посветеност кон научно-истражувачката работа. Во
тој контекст, д-р Александра Патоска има објавено поголем број научни и
стручни трудови во домашни и меѓународни научни списанија, а има остварено
и забележителен бројот учества на релевнатни домашни и меѓународни научни
конференции, симпозиуми, семинари и обуки, што само го потврдува нејзиниот
академски и професионален капацитет.
3. Д-р Александра Патоска активно партиципира во телата на Правниот факултет –
Кичево и дава позитивен придонес во неговата работа.
4. Од извршената самоевалуација на наставниот кадар на Правниот факултетКичево, за учебната 2014-2015 година, впечатливо е дека кандидатката д-р
Александра Патоска соодветно и квалитетно ја извршува наставата, користи
предметна програма која ги проширува и продлабочува знаењата на студентите,
редовно ја извршува наставата и обрнува посебно внимание на односот кон
студентите и нивниот интегритет.
Имајќи ги предвид горенаведените констатации, како и досегашното работно
искуство и забележителни резултати во наставно-образовната и научно-истражувачката
дејност, Рецензентската комисијата констатира дека д-р Александра Патоска ги
исполнува сите законски услови за избор во повисоко звање, предидени со Законот за
високо образование. Оттука, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Сенатот на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола да ја избере д-р Александра
Патоска за наставник од научната областа Економска теорија (50300), во звањето
редовен професор.
04.03.2016,
Битола

Рецензентска комисија
д-р Димитар Ефтимоски, редовен професор с.р.
д-р Бранко Трајкоски, редовен професор с.р.
д-р Виолета Пановска - Бошкоска, редовен професор с.р.
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РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА ВИШ ЛЕКТОР ПО ПРЕДМЕТИТЕ АНГЛИСКИ ЈАЗИК I И
АНГЛИСКИ ЈАЗИК II НА ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КИЧЕВО
Наставно –научниот совет на Правниот факултет – Кичево на својата редовна седница
одржана на ден 18.02. 2016 година и со решение бр. 35 од 14.03.2008 година именува
Рецензантска комисија за избор на виш лектор по предметите Англиски јазик I и
Англиски јазик II, а по распишаниот конкурс во весникот “Нова Македонија” од 31. 12.
20015 година, во состав:
1. Професор д-р Ирина Петровска- претседател
2. Професор д-р Викторија Петковска – член
3. Професор д-р Јагода Стрзовска – член
По прегледот на целокупната документација, Рецензентската комисија до Наставнонаучниот совет го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс за избор на виш лектор по предметите Англиски I и Англиски
јазик II на Правниот факултет_ Кичево, а по распишаниот конкурс во весникот “Нова
Македонија” од 31.12.2015 година се пријави следниот кандидат:
1. м-р Лилјана Маркоска, дипломиран професор по англиски јазик и книжевност.
Биографски податоци
1. Кандидатот Лилјана Маркоска е родена на 09.05. 1958 година во Струга. Средно
образование завршила во Австралија, а дипломирала на Филолошкиот факултет
“Блаже Конески “ во Скопје, на катедрата за англиски јазик и книжевност во
1982 година. Во 1996 година завршила постдипломски студии за ТЕСОЛ на
Факултетот за образование при Техничкиот Унивезитет во Сиднеј,
Австралија,каде се здобила со Graduate Diploma in TESOL. Во 2003 година
кандидатот Лилјана Маркоска се стекнала со звање магистер по филолошки
науки на Филолошкиот факултет ‘Блаже Конески” во Скопје. Докторант е на
Институтот за Фолклор “ Марко Цепенков” во Скопје на тема ‘Вербалните
формули на обредите со маски” Во Сиднеј Австралија, кандидатот Лилјана
Маркоска завршила курс за Основни методи во наставата (Basic methods of
instructions course – TAFE, LIVERPOOL) .
Научно-стручна и истражувачка дејност
Својата кариера како професор по англиски јазик ја започнува непосредно по
дипломирањето кога во учебната 1982 година работи како професор по англиски
јазик во основното училиште “ Братство и Единство” во Охрид. Во периодот од
1988- 1996 живее и работи во Сиднеј, Австралија како професор во повеќе
образовни центри. Во овој период своето образование го надоградува со
завршување на повеќе специјалистички курсеви од областа на методика и
настава, учество на семинари и работилници, како и постдипломски студии на
Факултетот за Образование при Технолошкиот Универзитет во Сиднеј,
Австралија. По враќањето во Македонија , во периодот од 1997- 2007 работи во
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повеќе основни и средни училишта во Охрид, а од 2008 година работи како
лектор по англиски јазик на Правниот факултет во Кичево при Универзитетот
“Св. Климент Охридски’ во Битола. Кандидатот Лилјана Маркоска обавува и
други активности- наставник по предметот Прехрамбена индустрија и
технологија на Техничко–Технолошкиот Факултет – Велес, и наставник по
предметот Нутриционизам на Техничко-Технолошкиот Факултет – Велес.
Кандидатот Лилјана Маркоска изработува јазична лектура на Годишникот на
Правниот факултет-Кичево, преведува правни текстови и документи, учествува
на многубројни семинари и работилници.
Научно истражувачка дејност
Објавени научни и стручни трудови
-

-

-

Outcome of Explicit Teaching of Relational Processes in Report Writing.Деветта
Образовна Конференција на ELICOS Асоцијација – Сиднеј, Австралија 1996
Објавени трудови во годишници
Literacy in First and Second Language – TAFE, Sydney, Australia, 1995
Assessment- ACL Journal, Sydney, Australia 1995
Bilingualism – ACL Journal, Sydney 1996.
Text and context – ACL Journal, Sydney, 1996.
Comparison between first and second language literacy development – AMES,
Sydney, Australia, 1996.
Лексички и граматички карактеристики на правниот англиски јазик,
Годишник на Правен факултет, Кичево, 2011
Успешноста при преведување правен текст, Годишник на Правен факултетКичево, 2013.

Објавени трудови во списанија
-

Outcome of Explicit Teaching of Relational Processes in Report Writing. AMES
Journal of Action Research, Sydney, 1999

-

Билингвизам и јазична интерференција, Хоризонти, Битола, 2013

-

Заемањето, креолските јазици и мешани јазици како резултат на јазиците
во контакт, Хоризонти, Битола, 2014

Учество во меѓународни проекти:
Action Research Project- The functioning of the Functional Grammar, Adult Migrant
Educational Center, Sydney, Australia, 1996
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Учебници и учебни помагала
-

English for Law – учебник за Англиски I и Англиски II, Ирис, Струга , 2009

-

Англиски за нутриционисти, авторизирани предавања и вежби- интерна
скрипта

-

Англиски за прехрамбена индустрија и технологија- авторизирани предавања
и вежби- интерна скрипта

-

English-Macedonian dictionary for Law, во подготовка за печат

-

English for nutritionists,учебник за англиски I и англиски II за нутриционисти,
во подготовка за печат.

Оценка од самоеваулацијата за реализација на наставно образовната
дејност
Извештаите од самоеваулацијата спроведена на Правниот факултет- Кичево, во април
2015 година, укажуваат дека наставната дејност на кандидатот м-р Лилјана Маркоска
се оценува мошне позитивно од страна на студентите со просечна оценка.
Оваа оценка го потврдува квалитетот во реализацијата на наставно-образовната дејност
на кандидатот, како и професионалниот и коректен однос со студентите.
ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Кадидатот Лилјана Маркоска студиозно и со успех го оформила своето образование. Со
успешни резултати се истакнува во текот на движењето на службата, а нејзиното
професионално напредување, особено престојот и образованието постигнато во
странство, допринесува кандидатот да биде покомпетентен во полето на
интеркултурната и билингвалната сфера на предавање. Долгогодишното работење во
наставата, особено нејзиниот професионален придонес во полето на англискиот јазик за
посебни потреби, односно англиски јазик за право, е од посебна важност за
запознавање со проблематиката од англискиот јазик. Исто така, кандидатот Лилјана
Маркоска е вработена како лектор на Правниот факултет во Кичево.
Врз основа на целокупната доставена документација Рецензентската комисија
позитивно ја вреднува и ја оценува наставно-образовната, научно-истражувачката и
стручно- апликативната дејност на м-р Лилјана Маркоска. Според тоа, комисијата
заклучи дека м-р Лилјана Маркоска поседува научни и стручни кавалитети и според тоа
со особено задоволство му препорачува на наставно-научниот совет на Правниот
факултет во Кичево да го избере кандидатот Лилјана Маркоска во звање виш лектор по
предметите Англиски јазик I и Англиски јазик II.
Рецензентска комисија
Професор д-р Ирина Петровска - претседател, с.р
Професор д-р Викторија Петковска – член, с.р
Професор д-р Јагода Стрезовска – член, с.р
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До
Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа - Битола
РЕФЕРАТ
За избор на наставник од научната дисциплина
Судска медицина
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа Битола, на седницата одржана на
ден 07.03.2016 година донесе одлука бр: 08-142/5 за формирање на Рецензиона
комисија за изготвување на Реферат за избор на наставник, еден извршител од
научната област Патологија, по научната дисциплина Судска медицина:
Рецензионата комисија е во состав:
1. Проф. д-р Весна Јаневска- претседател
2. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член
3. Проф.д-р Марија Ралева, член
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот објавен во весникот “Нова Македонија” од 20.02. 2016 година и весникот
„Коха“, за избор на наставник од од научната област Патологија, научната
дисциплина Судска медицина, се пријави еден кандидат:
1. Виш пред. д-р Изабела Филов
По анализа на доставената документација Рецензионата комисија, го доставува
следниот извештај:
Биографија
Виш предавач д-р Изабела Филов
Д-р Изабела Филов е родена на 29.09. 1967г. во Битола, каде што го завршила
основното и средно училиште.
Медицински факултет на Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје запишала 1986
год а го завршила 1993 год.
E-mail:belafilov@gmail.com
Tel: 075 367 052
Постдипломската едукација на д-р Изабела Филов е претставена подолу како што
следи:
1996-2000 Специјализација од областа психијатрија на Медицински факултет
Универзитет „Св.Кирил и методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија, се стекнала со
назив Специјалист психијатар
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1997-2007: Постдипломски студии на Медицински факултет Универзитет „Св.Кирил и
методиј“ Скопје, Катедра за психијатрија и на 28.06.1997, со одбрана на магистерски
труд од областа на Судска психијатрија „Форензичко-психијатриска психолошка
проценка на параноидни состојби кај извршители на кривично дело убиство“, се
стекнала со назив Магистер по медицински науки
1998: Психотераписка едукација од Трансакциона анализа
2002: Сертификат за „Заштита на хуманото учество во биомедицински и бихејворални
истражувања“ на Колумбија универзитет, Њујорк, САД
2008: Пријава на докторска дисертација од областа на Судска психијатрија на тема
"Проценка на ризикот од насилство помеѓу лицата со ментални растројства"
2011: Одбрана на докторска дисертација на тема„Проценка на ризикот од насилство
меѓу индивидуите со ментални растројства“, на Медицински факултет Скопје,
Катедра за психијатрија и медицинска психологија, при што се стекнала со назив
Доктор на медицински науки
Професионали достигнувања:
1995г: Лекар од општа пракса во ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар
1996-2000: Специјализација по психијатрија
2000: Раководител на болничко одделение при ЈЗУ Психијатриска болница Демир
Хисар
2002: Студиски престој на Одделот за неврологија на Колумбија универзитет, Њујорк,
САД, како лекар истражувач
2002: Назначена за раководител на Центарот за ментално здравје Прилеп
2002 -2007: Активно вклучена во активностите за реформи во психијатријата и
процесот на децентрализација и деинституционализација во психијатриските болници.
Учество на семинари и предавања во организација на Светска здравствена
организација, како предавач од областа на менталното здрваје во заедницата и
антистигма предавања
2005: Назначена за заменик директор за стручно медицински работи во ЈЗУ
Психијатриска болница Демир
2006: Член на комисијата за полагање стручен испит на здравствени работници со
средно и високо образование
2007: Избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ Битола, на научната дисциплина „Современи дијагностички
методи во медицината“
2007: Избрана за член на Националната комисија за унапредување на менталното
здравје на Република Македонија

76

2007: Регистрирана како судски вештак од областа на судска психијатрија, лиценца
бр.07-1193/2
2008: Избрана за член на Македонското научно друштво Битола
2008: Избрана за предавач на Високата медицинска школа Битола на
дисциплина Судска медицина

научната

2008: Вклучена во европскиот FP7 проект BECAN,(Balcan Epidemiological study on
Child Abuse and Neglect), при што од 18 – 20 ноември 2008 година, ја преставував
Република Македонија на конференцијата за „Детска злоупотреба и запоставување“
која се одржа во Атина, Република Грција, со излагање „Состојбата со детска
злоупотреба и запоставување во Македонија“ акредитирана од грчката лекарска
комора.
2009: Назначена за Раководител на екстрахоспитална заштита при ЈЗУ Психијатрсика
болница Демир Хисар
2009: Вклучена во проект на Светска здравствена организација, Adverse Childhood
Experience.
2009: Вкучена на меѓународен МАТРА проект
2010: Ангажирана од Светска здравствена организација како експерт по ментално
здравје во проектот TEACH –VIP, во спроведување на семинари, работилници и
предавања во повеќе градови во Република Македонија
2011: Ангажирана на FETZER меѓународен проект
2012: Звање Виш предавач и повторен избор за виш предавач по научната дисциплина
Судска медицина, на Високата медицинска школа Битола
2012: Член на Национална комисија за ментално здравје на РМ
2012: Избрана за Виш предавач на Високата медицинска школа Битола, на наставните
дисциплини Радиологија, Радиолошка заштита,
Вработена во редовен работен однос во ВМШ Битола
2012-2014: Ангажирана на европскиот проект на Високата медицинска школа Битола
„Ран детски развој“
2012: Избрана за Виш предавач на наставните дисциплини Ментална хигиена и
психијатрија со нега и Ургентни состојби во медицината
2012: Избрана за наставник на наставните дисциплини Социјална психијатрија,
Социотерапија, Ургентни состојби во психијатрија и Форензична психијатрија на
студиската програма: Специјализација по ментално здравје – на втор циклус студии на
Високата медицинска школа Битола
2013: Назначена за Раководител на насоката Физиотерапевти и член на Директорската
управа при Високата медицинска школа Битола
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2013: Координатор за Европската сестринска мрежа за Високата медицинска школа
Битола
2013: Раководител на студиската програма: Специјализација по ментално здравје – на
втор циклус студии на Високата медицинска школа Битола
2014: Член на издавачкиот совет и уредувачкиот одбор на првото списание од областа
на сестринството „Македонско сестринство“
2015: Член на Универзитетската комисијата за самоевалуација при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ Битола
2015: Назначена за раководител на втор циклус студии на Високата медицинска школа
Битола
Публикации:
2001: Учество во изработка на монографијата „Состојбата на здравството во
југоисточниот регион на РМ“
2011: Практикум за тренинг
здравје„Знам!Можам!Менувам!“

на

професионалци

во

сферата

на

ментално

2014: Изабела Филов, Димитринка Јорданова Пешевска, Антони Новотни. „Современ
третман на менталното здравје : бaланс меѓу третманот во заедницата и
институциите“. Скопје: Министерство за здравство, 2014. ISBN 978-608-4518-501.УКД 616.89-057:613.86.613.86:616.89-057
Д-р Избела Филов е автор и коавтор на бројни стручно/научни трудови и абстракти
објавени во следните списанија и зборници:
1. И.Филов. Анализа на судско-психијатриските екпертизи во Болница за
душевни болести Демир Хисар во периодот од 1975-1995. Зборник на резимеа,
Прв симпозиум по судска психијатрија,Охрид, 1997. (стр.10).
2. В.Талевска, И Филов. Алкохолизмот како предмет на судско- психијатриски
вештачења. Зборник на апстракти, Прв симпозиум по судска психијатрија,
Охрид,1997. (стр.26).
3.

И.Филов,
Л.Чакулева-Недановска.
Социотераписки
активности
во
Психијатриска
болница Демир
Хисар. Зборник на апстракти, Втор
психијатриски конгрес на Република Македонија со меѓународно учество, Охрид,
2000. (стр.63).

4. В.Талевска, И Филов.Психолошки растројства во момент на извршување на
кривичнo дело. Македонска ревија за казнено право и криминологија 5/1,1998.
(стр.284 -89).
5. И.Филов. Дијагностички аспекти на шизоафективно растројство.
Зборник на апстракти, Втор психијатриски конгрес на Република
Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2000. (стр.30).
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6. И.Филов, С.Јуруковска.Влијание на Халоперидолот врз Кардиоваскуларниот
систем. Македонски фармацевски билтен
ISSN 1409-8695, Втор фармацевски
конгрес со меѓународно учество, Охрид, 2003. (стр.127-128).
7. С. Јуруковска, И. Филов. Жолт кантарион -лек на иднината. Македонски
фармацевски билтен ISSN 1409-8695, Втор фармацевски конгрес со меѓународно
учество, Охрид, 2003. (стр.189).
8. И.Филов. Проценка на процесот на реахбилитација низ работата на Центар
заментално здравје. Зборник на апстракти, Трет психијатриски конгрес на
Република Македонија со меѓународно учество,Охрид, 2004. (стр.64).
9. И.Филов. Форензичка евалуација на афектот кај извршители на кривично
дело убиство. Зборник на апстракти, Трет психијатриски конгрес на Република
Македонија со меѓународно учество, Охрид, 2004. (стр.71).
10. И.Филов, М.Тумбевска, Ж.Тумбевски, О.Макриевска. Психијатрија и
уметност. Зборник на апстракти, Втор македонски конгрес за историја
на медицината, Штип, 2005.
11. И.Филов, М.Тумбевска, Ж.Тумбевски, А.Илиевска. Историјат на
рехабилитацијата во психијатријата и современи
принципи на третман.
Зборник на апстракти, Втор македонски конгрес за историја на медицината, Штип,
2005.

12. I,Filov, L.Kuzmanovski, M.Tumbevska, Z.Tumbesvksi, D.Janakievski.
Sociopsychiatric aspects of Risperidon. Book of apstract, Second international congress
on Brain &Behaviour.International society on Brain and Behaviour. Annals of General
Psychiatary, Thessaloniki, 2005. 4(Suppl.): С204 (p.188).
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МИСЛЕЊЕ И ЗАКЛУЧОК
Рецензионата комисија ги разгледа приложените документи на кандидатката пријавена
на конкурсот за избор на наставник во научна дисциплина, Судска медицина и
констатира дека кандидатката ги исполнува условите за избор во наставно звање по
Законот за високо образование и Правилникот за единствените критериуми и постапка
за избор во наставно – научни, наставни, наставно – стручни и соработнички звања на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.
Виш пред. д-р Изабела Филов е актуелен виш предавач на Високата медицинска
школа Битола по наставната дисциплина Судска медицина. Кандидатката магистрирала
и докторирала на тема од областа на Судска психијатрија.
Има 17 годишно клиничко искуство и е регистриран судски вештак, со лиценца за
вешто лице. Изработила голем број на судски екпертизи од областа на кривичното и
граѓанското право.
Кандидатката исто така, во последните пет години има значајно искуство во
истражувачка работа на меѓународни проекти коишто се однесуваат на идентификација
и превенција на жртви на насилство. Дел од овие истражувања се објавени како научни
трудови во списанија.
Кандидатката е автор на повеќе трудови, публикувани и презентирани на симпозиуми,
конгреси, секции и семинари во земјата и во странство. Исто така е автор на
авторизирани предавања по наставната дисциплина Судска медицина и останатите
наставни дисциплини за коишто е избрана.
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Од останатите академски активности на кандидатката се издвојуваат следните: таа е
координатор на Европската сестринска мрежа и раководител на втор циклус студии на
Високата медицинска школа Битола.
Во нејзината академска кариера се бележи континуитет и надградување на нејзините
клинички искуства со наставните и научни активности, што и дава квалитет на
нејзината работа.
Рецензионата комисија согледувајќи ги сите квалитети на кандидатката на полето на
струката, наставата и науката, одлучи на Наставничкиот совет на Високата медицинска
школа, Битола, да и го даде следниот
ПРЕДЛОГ
Виш пред. д-р Изабела Филов да биде избрана, во наставна дисциплина Судска
медицина, во наставното звање Професор на Висока стручна школа.
1. Проф. д-р Весна Јаневска- претседател
2. Проф. д-р Лилјана Спасевска, член
3. Проф. д-р Марија Ралева, член
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа Битола

РЕФЕРАТ
за избор на НАСТАВНИК по наставната дисциплина ПАТРОНАЖНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА на Високата медицинска школа во Битола.
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата редовна
седница одржана на 07.03.2016 година, со одлука бр. 08-142/6, донесе Решение за
формирање Рецензентска комисија за изработка на Реферат за избор на наставник по
наставната дисциплина ПАТРОНАЖНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, во научна
област: Патронажна здравствена заштита (30225), во состав:
1. Виш пред. д-р Викторија Продановска Стојчевска, претседател
2. Виш пред. д-р Изабела Филов, член
3. Виш пред. д-р Тања Јовановска, член
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс објавен во весниците „Нова Македонија“ и ,,Коха,, од
20.02.2016 година за избор на наставник по наставната дисциплина Патронажна
здравствена заштита, во научна област: Патронажна здравствена заштита, се пријави
следниот кандидат:
1. РАДА АЦКОВСКА
1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Рада Ацковска е родена на 03.04.1952 година во Струмица. Основно и средно
образование (средно медицинско училиште) завршила во Битола. Дипломирала на
Вишата медицинска школа во Белград 1974 година, на отсекот за медицински сестри.
Дефектолошки факултет завршила во Скопје 1999 година, на Филозофскиот факултет,
на Институтот за дефектологија, со што се стекнала со стручен назив дипломиран
дефектолог. 2004/2005 година запишала постдипломски студии на Универзитетот „Св.
Кирил и Методиј“ на Медицинскиот факултет во Скопје. Испитите ги положила со
просечна оцена 9,7. На 07.05.2008 година одбранила магистерски труд на Институтот за
експериментална и применета физиологија со антропологија и стекнала назив
Магистер по медицински науки.
Работното искуство го започнала во Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски“
во Битола каде работела од 1974 до 1992 година во Службата за Патронажна
здравствена заштита, на работно место главна медицинска сестра. 1993 година е
вработена во Високата медицинска школа во Битола како организатор на практична
настава, каде и денес работи. Вклучена беше во практичната настава по наставните
дисциплини Здравствена нега, Неврологија со нега, Патронажна здравствена заштита,
Примарна здравствена заштита, Педијатрија со нега и Хирургија со нега. Во 2005
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година е избрана за предавач по наставната дисциплина Основи на рехабилитација. За
предавач по наставните дисциплини Работна и окупациона терапија, Патронажна
здравствена заштита и Основи на рехабилитација е избрана 2008 година. Во 2012 година
е реизбрана за истите предмети во наставно звање Виш предавач. На Втор циклус
специјалистички стручни студии предава Работна терапија кај невролошки болни,
Работна терапија кај заболувања во ортопедија, Рехабилитација во геријатрија и
Рехабилитациони методи кај пациенти од хируршките гранки. Раководител е на
студиската програма за акушерки и на втор циклус специјалистички стручни студии на
студиската програма Рехабилитација во неврологија и член на Директорската управа на
школата.
1.2. НАУЧНА АКТИВНОСТ
Кандидатката има доставено во документацијата список на 25 објавени трудови со
копија од истите и објавени авторизирани предавања за наставата по наставните
дисциплини Работна и окупациона терапија и Основи на рехабилитација.
1.3. СТРУЧНA АКТИВНОСТ
Во својот работен век м-р Рада Ацковска во контекст на професионалните активности
скоро редовно е присутна на повеќето стручни состаноци, семинари, симпозиуми на
сестринската асоцијација на Република Македонија како автор или коавтор на стручни и
научни трудови.

СПИСОК НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ
Трудовите до реден број 20 од приложениот список се рецензирани и објавени во
Билтен број 371 од 20.01.2013 година.
1. Ацковска Р. Улогата на медицинската сестра во одржувањето на лактацијата.
Први традиционални стручни средби на здравствените работници од СФРЈ, Отешево, 25 април 1980 год.
2. Ацковска Р. Смртноста на доенчињата во Битола во периодот 1986-1990 година.
Стручен собир „Мајски средби 93“, Охрид 14-15 мај 1993 год.
3. Ацковска Р, Мирчевска Л. Влијанието на некои фактори врз успехот на учениците
во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух. Интернационален конгрес,
Здравље за све-перспективе здравља у 21 вијеку, Бања Лука, 04-08.06.2003 год.
4. Ацковска Р, Пецакова Д. Смртност дојенчади на подручју Битољ и социјално
економски статус породице. Седмих мајских сусрета, Котор, 1981 год.
5. Мирчевска Л, Ацковска Р. Социјално медицински аспекти на стареењето во
Битола. Интернационални конгрес, Здравље за све-перспективе здравља у 21 вијеку,
Бања Лука, 04-08.06. 2003 год.
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6. Ацковска Р. Начин на планирање на семејството кај вработените жени во
Битола. Мајски средби на медицински сестри и техничари, Охрид, 1989 год.
7. Ацковска Р, Пецакова Д. Должината на доењето и образованието на мајката.
Педијатриски денови, Битола, 1990 год.
8. Пецакова Д, Ацковска Р. Патронажната сестра и социјалната заштита. Мајски
средби и Здравје за сите до 2000 година. Стручен собир на медицински сестритехничари и акушерки, Охрид, 24-26 мај 1988 год.
9. Ацковска Р. Влијанието на различните фактори што го условуваат општиот
успех на учениците во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо
Рацин“ во Битола во 1998/1999 година. Дипломска работа, Институт за дефектологија,
Скопје, 1999 год.
10. Ацковска Р. Основи на рехабилитација. Авторизирани предавања, Висока
медицинска школа, Битола, 2006 год.
11. Ацковска Р. Влијанието на визуелно-моторниот развој во едукацискиот процес
кај деца со оштетен слух. Македонско научно друштво-Битола, Прилози, 2007 год.
12. Ацковска Р, Талевска В. Интелектуалните способности и визуелно моторниот
развој кај ученици со оштетен слух. Македонско научно друштво-Битола, Прилози,
2007 год.
13. Талевска В, Ацковска Р. Topiramate како нов лек и негова употреба за третман
на психијатриски растројства. Македонско научно друштво-Битола, Прилози, 2007
год.
14. Талевска В, Никодијевиќ Д, Христова А, Ацковска Р. Примена на ЕЕГ кај
психијатриски болни со шизофренија. Македонско научно друштво-Битола, Прилози,
2007 год.
15. Ацковска Р. Влијание на визуелно-моторната зрелост во едукацискиот процес
кај деца со оштетен слух. Медицински факултет-Скопје, Институт за експериментална
и применета физиологија со антропологија, Магистерски труд,
Скопје, 2008 год.
16. Ацковска Р. Визуелно-моторниот развој кај деца со оштетен слух, Просветно
дело-Скопје, 2008
17. Ацковска Р., Попова Рамова Е., Грамосли О., Работна и окупациона терапија.,
Авторизирани предавања, Висока медицинска школа, Битола, 2009
18. Јовановска Т., Продановска Стојчевска В., Мирчевска Л., Ацковска Р., Застапеност
на студентите – пушачи на Високата медицинска школа во Битола., Медикус, 2010
19. Јовановска Т., Продановска Стојчевска В., Мирчевска Л., Ацковска Р.,
Преваленцата на употреба на тутун кај младите здравствени професионалцистуденти на Високата медицинска школа во Битола, Хоризонти, 2010.
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20. Георгиевски Х., Ацковска Р., Попреченоста во интелектуалниот развој на
подрачјето на Општина Битола, Македонско научно друштво-Битола, Прилози,
2010
Список на нови стручни и научни трудови за рецензија
1. Јоциќ С., Ацковска Р., Јовановска Т., Продановска Стојчевска В., Влијанието на
институционалното сместување на старите лица на задоволството на животот,
Прва интернационална конференција на високите школи и факултети од областа на
сестринството, Битола 30-31 Мај 2014
2. Ристевска Димитровска Г., Рајчановска Д., Ристевска С., Јовановска Т., Филов И.,
Продановска Стојчевска В., Мирчевска Л., Тутеска Ј., Наумов Т., Стоилова С., Ацковска
Р., Јанкуловска А., Жоглев З. Population based studi of general health of children from
rural area in Macedonia, 1st International Balkan congress on health sciences, 14-16 Maj
2014, Edirne, Turkey
3. Ристевска Димитровска Г., Рајчановска Д., Ристевска С., Јовановска Т., Филов И.,
Продановска Стојчевска В., Мирчевска Л., Тутеска Ј., Наумов Т., Стоилова С., Ацковска
Р., Јанкуловска А., Жоглев З. Population based studi of general health of children from
rural area in Macedonia, A current perspective on Health sciences, Trakia university, 2014
4. Јовановска Т., Продановска Стојчевска В., Рајчановска Д., Филов И., Тутеска Ј.,
Мирчевска Л., Ацковска Р, Застапеност на различните дијагнози кај
хоспитализирани пациенти во хосписот СЈУ Рајдер Битола, Интернационален
журнал Scientific and Applicative Papers, Vol. 8/1, 2015
5. Продановска Стојчевска В., Јовановска Т., Филов И., Рајчановска Д., Тутеска Ј.,
Мирчевска Л., Ацковска Р. Стилот на живеење кај студентите во Високата
медицинска школа Битола, Интернационален журнал Scientific and Applicative Papers,
Vol. 8/1, 2015.
ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ
На конкурсот за избор на наставник по наставната дисциплина ПАТРОНАЖНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА се пријави кандидатот Виш пред. м-р Рада Ацковска.
Комисијата анализирајќи ја целокупната приложена документација на кандидатот го
донесе следниот заклучок:
Кандидатката Виш пред. м-р Рада Ацковска завршила постдипломски студии на
Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј,, на Медицинскиот факултет во Скопје и се
стекнала со назив МАГИСТЕР ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ. Магистерскиот труд го
работела и одбранила на Институтот за експериментална и применета физиологија со
антропологија. Како вработена во Високата медицинска школа одговорно и
професионално ги извршува обврските, има наставно педагошко искуство како
предавач по наставните дисциплини Патронажна здравствена заштита, Основи на
рехабилитација и Работна и окупациона терапија, а на Втор циклус специјалистички
стручни студии наставните дисциплини Работна терапија кај невролошки заболувања,
Работна терапија кај заболувања во ортопедија, Рехабилитација во геријатрија и
Рехабилитациони методи кај пациенти од хируршките гранки, за кои има изработено
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авторизирани предавања. Располага со дваесет и пет трудови кои се презентирани и
објавени во зборници, на одржани конгреси и симпозиуми во Република Македонија и
надвор од неа, од кои може да се види нејзиниот стручен ангажман и допринос во
развојот на медицинската наука и пракса.
Рецензентската комисија има чест да му предложи на Наставничкиот совет при
Високата медицинска школа во Битола, кандидатката М-Р РАДА АЦКОВСКА да ја
избере за наставник по наставната дисциплина ПАТРОНАЖНА ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА од научна област: Патронажна здравствена заштита во наставно звање
ВИШ ПРЕДАВАЧ на Висока стручна школа.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Виш пред. д-р Викторија Продановска Стојчевска,
претседател
2. Виш пред. д-р Изабела Филов, член
3. Виш пред. д-р Тања Јовановска, член
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