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РЕФЕРАТ
За избор на наставник од научната област Управно право 50802, и Правни науки-Друго
50835, на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид
Наставо-научниот Совет на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на својата
седница одржана на ден 20.09.2016 година, со Одлука бр. 02-463/3-5.2, нè именува за
рецензенти за избор на еден наставник, од научната област Управно право 50802 и Правни
науки-друго 50835. По разгледувањето на доставената документација, а врз основа на
Законот за високо образованина РМ и општите акти на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“-Битола, и Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, Рецензентската
комисија во состав: проф. д-р Тито Беличанец-редовен професор; проф. д-р Борче
Давитковски, редовен професор и проф. д-р Ристе Ристески-редовен професор, со почит го
поднесува следниот:

ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс од страна на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид,
објавен во весникот “Нова Македонија“ од 09.09.2016 година, за избор на наставник за
научните области Управно право 50802 и Правни науки-Друго 50835, под точка 1 во
конкурсот, се пријавиле:
1. Проф. д-р Ристо Речкоски - доктор по правни науки, вработен како наставник во
звање вонреден професор во Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на
групата правни предмети на сите насоки на ФТУ-Охрид и
2. Д-р Јасна Младеновска – доктор на правни науки, - помошник нотар
Врз основа на доставените документи од страна на кандидатите, а имајќи ги во предвид
условите во Конкурсот и позитивните законски и подзаконски акти, Рецензенската
Комисија ги дава следните констатации и оценки:
Кандидатот Д-р Јасна Младеновска не ги исполнува законските услови според чл.124 и
125 од Законот за високото образование на РМ, како и чл.9 и чл. 47 од Правилникот за
критериумите и постапката за избор во наставно-научни, наставни, научни, наставностручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“– Битола по
ниедна основа.
Кандидатот Проф. д-р Ристо Речкоски, вонреден професор, ги доставил уредно сите
потребни документи и прилози според објавениот конкурс, и од нив се гледа дека тој
наполно ги исполнува бараните услови според Законот за високо образование на
Република Македонија, општите акти на Универзитетот, како и потребните општи и
посебни услови по распишаниот конкурс од страна на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, за избор во
звањето редовен професор.
Основни биографски податоци за кандидатот Проф. д-р Ристо Речкоски
Ристо Благоја Речкоски е роден на 21.06.1977 година во Охрид, Република Македонија.
Основно образование, како и основно музичко образование завршил во Охрид со
континуиран одличен успех. Средно гимназиско образование, завршил во ЦСО “Нико
Нестор” - Струга со континуиран одличен успех како првенец во генерацијата. Во 1995/96
своето образование го продолжил на Правниот Факултет во Скопје, на насоката правни
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студии, кој го завршил во февруари 2000 година, и дипломира со висока просечна оценка
9,63 при што се стекнува со звањето дипломиран правник. За време на студирањето
користел стипендија за талентирани студенти доделена од Министерството за образование
и наука на Република Македонија.
По завршувањето на втора година на Правниот Факултет во Скопје, во 1998 година се
запишува на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на насоката царина и
шпедиција, како студент со паралелно студирање на два сродни факултети и висок просек,
кој го завршува во декември 2000 година, со просечна оценка 9,73 и се стекнува со
звањето дипломиран менаџер по царина и шпедиција. Прогласен е и награден како
најдобар студент на Универзитетот “Св. Климент Охридски” во Битола во 2000 година, а
воедно е и прв студент од постоењето на истиот Универзитет што паралелно студирал и
завршил два сродни факултети со особено висок успех.
2000 година, во март месец, се запишал на Постдипломски студии на Правниот факултет
во Скопје, на политичко-правни науки и комуникологија, насока управно право.
2001 година бил избран за помлад асистент на Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид, за групата правни предмети. Во 2003 година го отслужил воениот рок во АРМ.
На 9 октомври 2003 година, магистрирал на Правниот факултет “Јустинијан Први”-Скопје,
на тема “Приватизација на јавниот сектор како основа за реформа на јавната
администрација во Република Македонија”, под менторство на проф. Д-р Борче
Давитковски, со што се стекнал со академско звање магистер на правни науки.
2004 година ја пријавил својата докторска дисертација на Правниот факултет „Јустинијан
Први“ – Скопје, под наслов „Јавните служби во Република Македонија во остварувањето
на потребите на граѓаните“, под менторство на Проф. Д-р Борче Давитковски.
2004 година е избран во звањето асистент на Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид, на групата правни предмети на сите насоки.
На 7 февруари 2007 година, на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје, ја одбрани
својата докторска дисертација „Јавните служби во Република Македонија во
остварувањето на потребите на граѓаните“, под менторство на Проф. Д-р Борче
Давитковски, со што се здоби со академското звање доктор на правни науки.
2007 година е избран за наставник во звањето доцент, за групата правни предмети на I и II
цуклус студии на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на сите насоки.
Од 2008 година, кога е оформен Правниот факултет во Кичево, при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола, со дисперзирани студии во Битола и во Струга,
континуирано, колегата д-р Ристо Речкоски е ангажиран да предава група правни
предмети, на I циклус студии, како и на II циклус студии, каде активно работи и денес.
Од 2008 година, и денес, континуирано, активно е вклучен како предавач, од самиот
почеток на формирањето и изведување на обуките за осигурителни брокери и застапници
во осигурувањето, кои најпрвин беа под надлежност на Министерството за финансии на
Република Македонија, а потоа со формирањето на Агенцијата за супервизија на
осигурувањето во Република Македонија преминаа во нејзина надлежност.
Од 2009 година, е избран и активно и успешно работи и денес како Координатор за ЕКТС
при Факултетот за туризам и угостителство во Охрид.
Во 2012 година е избран во звањето вонреден професор.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република
Македонија, има добиено акредитација за менторство на втор циклус на студии, како и
менторство за трет циклус на студии, што само е потврда за успешниот творечки опус и
активниот пристап во неговата професија. Член е на Уредувачки одбори, како и рецензент
во неколку Меѓународни Журнали со фактор на влијание во светот. Рецензент е на повеќе
стручни книги од оваа област во Република Македонија
Активно се занимава со научно-истражувачка работа и зад себе има многуброен опус на
објавени научни и стручни трудови како автор и коавтор, односно 91 труд од областа на
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правото, туризмот, осигурувањето, царината, јавната администрација и јавниот сектор,
екологијата, во земјата и во странство и тоа: САД, Канада, Велика Британија, Франција,
Швајцарија, Холандија, Финска, Грција, Полска, Словенија, Хрватска, Бугарија, Србија,
ОАЕ Турција, Црна Гора, Албанија. Објавил 3 универзитетски учебници, 5 учебни
помагала-скрипти и 1 Информативен пакет за ЕКТС за прв циклус на студии, двојазичен
Водич за студенти на македонски и англиски јазик.
Член е во повеќе проекти одобрени од Министерството за наука во Република Македонија,
координатор во четири TEMPUS - JEP проекти, како и меѓународни научни и
истражувачки проекти. Учесник е на повеќе меѓународни конференции, конгреси,
семинари, летни универзитети во земјата и во странство, за што поседува сертификати и
награди.
Вкупниот број на референци во негово авторство е 95.
Активно го владее англискиот, францускиот и грчкиот јазик.
Работно искуство
Од 1998 година се усовршува во своите стручни и практични знаења во адвокатска
канцеларија во Охрид.
Од 2001 година е избран за помлад асистент на Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид, на предметите од правната група.
2004 година е избран за асистент на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, на
предметите од правната група
2007 година е избран за наставник во звање доцент на Факултетот за туризам и
угостителство во Охрид за група предмети од областа на правните науки од научната
област Управно право 50802 и Правни науки –Друго 50835, на I и II циклус студии.
Од 2008 година, кога е оформен Правниот факултет во Кичево, при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола, со дисперзирани студии во Битола и во Струга, континуирано
Проф. д-р Ристо Речкоски е ангажиран да предава група правни предмети, на I циклус
студии, како и на II циклус студии, каде активно работи и денес. Од 2008 година, и денес,
континуирано, активно е вклучен како предавач, од самиот почеток на формирањето и
изведување на обуките за осигурителни брокери и застапници во осигурувањето.
2009 година е избран за координатор за ЕКТС при Факултетот за туризам и угостителство
во Охрид, која функција успешно и денес ја извршува.
Во 2012 година е избран во звањето вонреден професор, каде предава повеќе предмети од
правната област Управно право 50802 и Правни науки –Друго 50835, на сите насоки и сите
степени на образование – 1, 2 и 3 циклус на студии. Успешно предава повеќе предмети и
денес како наставник своите наставни, научни, стручни и други работни задачи ги
извршува совесно, одговорно на високо научно и стручно ниво за што има висока оценка
од студентите и колегите.
Од страна на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република
Македонија, има добиено акредитација за менторство на втор циклус на студии, како и
менторство за трет циклус на студии, што само е потврда за успешниот творечки опус и
активниот пристап во неговата професија.
Од 2015 година е избран за член на Комисијата за нормативна дејност на Универзитетот
„Св.Климент Охридски“ – Битола.
Во септември 2016 година е избран за член на Сенатот при Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ – Битола, како професор, претставник од Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид, а исто така е избран и за член на Советот на Докторските студии
на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
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Список на научни и стручни трудови како и учества на конгреси,
конференции, проекти, симпозиуми, публикации во земјата и во
странство
Кандидатот проф. д-р Ристо Речкоски активно работел, создавал, пишувал трудови,
учествувал на повеќе конгреси, конференции, семинари, проекти, симпозиуми, стручни
усовршувања, летни школи, работилници во земјата и странство, а има објавено повеќе
публикации.
Податоци за таквиот вид на активности, на кандидатот проф. д-р Ристо Речкоски,
заклучно со реден број 76, се објавени во Билтен на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола, бр. 362 од 02.05. 2012 година кога кандидатот е избран во
звањето вонреден професор. Од тој период, па до денес, се објавени следните
референци, поќнувајќи од реден број 77 и тоа:
77. Rechkoski R. et al., “Gastronomy tourism in Ohrid rural region - legislative and
perspectives”, International Scientific Conference «Advances in Hospitality and Tourism
Marketing & Management», Corfu island, Greece 31st May – 3rd June 2012
78. Rechkoski R. et al., “Legal framework for categorization of hospitality objects as an
advance for tourism development in Macedonia”, International Scientific Conference
«Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management», Corfu island, Greece
31st May – 3rd June 2012
79. Rechkoski R. et al., “Ostrich meat as a new product in the hospitality offer in Republic of
Macedonia”, EuroChrie, Lozana, Switzerland, 2012
80. Речкоски Р., „Принципи на јавна администрација“, универзитетски учебник, ФТУОхрид, 2012
81. Rechkoski R. et al., “Research on satisfaction in the workplace and motivation of
employees in the tourist facilities in the municipality of Ohrid”, HORIZONS International Scientific Magazine, Special Edition, Year X Volume 13, May 2014, Bitola
82. Rechkoski R. et al., “New legislation for categorization of hospitality objects in
Macedonia”, HORIZONS - International Scientific Magazine, Special Edition, Year X
Volume 13, May 2014, Bitola
83. Rechkoski R. et al., “Android web application for insurance companies as innovative
mobile marketing”, International Conference on Contemporary Marketing Issues ICCMI,
Athens, Greece, June 18-20, 2014
84. Rechkoski R. et al., “Comparative review of contract for alotman in Republic of
Macedonia and Republic of Serbia”, HORIZONS - International Scientific Journal, Series
A Social Sciences and Humanities, Year X Volume 16 September 2014, Bitola
85. Rechkoski R., “'Law aspects of developing E-Goverment in the Republic of Macedonia”,
Wulfenia Journal Vol. 22, Iss. 1, ISSN 1561-882X, Web of science indexed
86. Rechkoski R et al. , “Cybercrimes – current state and challenges the case of the Republic
of Macedonia”, University “Sv. Kliment Ohridski”, Bitola, INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE “ARCHIBALD REISS DAYS”, Belgrade, 3-4 March
2015
87. R.Rechkoski, „Legislative and perspectives for gastronomy tourism in Ohrid rural
region“, HFSP journal, Strasbourg, France (ISSN:1955-2068) Vol.9, Issue.6, june, 2015,
(ISI Indexed, Impact factor: 2.467)
88. Local coordinator in International Project, Swiss Agency for development and
cooperation, “Visitors exit survey in Ohrid 2015/2016”
89. Учесник во Проект, Legal conditions for Categorization of tourism and hospitality
facilities in Macedonia – Правни услови за категоризација на туристички и
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угоситителски објекти проектот “Социо-економски ефекти од туризмот во Охрид за
период од 2004 до 2014 година”, ФТУ-Охрид и Општина Охрид.
90. Rechkoski R., “Legislation for wine and tourism development in Macedonia”, 12th
Annual International Conference on Tourism, 30-31 May & 1-2 June 2016, Athens,
Greece
91. Rehkoski R. et al.,”Legal bases of expertise in the criminal procedure in the United States
of America”, Center for Understanding and Institutional Cooperation, Skopje
92. Rechkoski R. et al, “Small fish farms-factor for rural tourism development in the
Republic of Macedonia with a focus on the Ohrid region”, 23rd International Congress
Tourism and Hotel Industry 2016, Opatija, Croatia, 28-29 April 2016
93. Rechkoski R., “Legislation for tourist development zones as a factor for increasing
tourism in the Republic of Macedonia“, 23rd International Congress Tourism and Hotel
Industry 2016, Opatija, Croatia, 28-29April 2016
94. IPA Project application member, “Promoting self-employment and entrepreneurship by
strengthening Local Food Systems: Pilot Local Markets in Amyntaio and Ohrid
Municipalities”, 2016
95. Participant in Project for Study “Tourist destination under Pressure. Challenges and
innovative solutions and destination under pressure” for the World Tourism Forum in
Lucerne, 3-5, May, 2017, Lucerne, with University of Applied sciences and arts Hoch
Shule-Luzern, Switzerland
Извештај од Комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ – Битола
За потврдување на високиот квалитет во реализацијата на наставно-образовната дејност на
кандидатот – Проф.д-р Ристо Речкоски, говорат и резултатите од процесот на
Самоевалуација, кои ги дава Комисијата за самоевалуација на Универзитетот „Св.Климент
Охридски“ – Битола, а кои се приложени подолу:
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз основа на сѐ она што е изнесено погоре, увидот во доставената документација,
изнесениот осврт, степенот на образование, научно-истражувачката активност, стручни и
научни трудови и публикации, учеството на домашни и меѓународни конгреси,
конференции, симпозиуми, учеството во научно-истражувачки проекти, стекнатиот
академски степен доктор на правни науки, наставно-научното звање, Рецензентската
Комисија со особена чест и задоволство констатира дека:
Проф. д-р Ристо Речкоски целосно ги исполнува пропишаните услови Законот за високо
образование и општите акти на Универзитетот и Факултетот за туризам и угостителствоОхрид за избор за наставник, во звање редовен професор.
Имено, од приложените материјали од страна на кандидатот, Рецензентската комисија
констатира дека се работи за извонредно солиден и трудољубив кандидат, кој низ своето
работење со неговиот квалитет изразен преку највисокиот просек за завршените студии,
соодветноста на стручната подготовка со која се стекнал, севкупната активност, особена
способност и креативност за работа на научно-истражувачко поле, резултатите од
самоевалуацијата, познавањето на повеќе странски јазици, се потврдува како квалитетен
кадар за наставо-образовна и научно-истражувачка работа.
Станува збор кандидат, кој својот висок квалитет, одговорност, совесност, редовност,
исполнителност на поставените задачи го покажува перманентно низ целото свое
делување, и школување кога бил и е прогласуван за првенец, како и највисокиот постигнат
просечен успех на двата сродни факултети кои ги има завршено како особено талентиран
студент, со паралелно студирање, така и со неговото докторирање. Од многу рана возраст
почнал да се занимава и многу успешно да работи на научо-истражувачко поле, што е
евидентно од неговото авторство и коавторство на многу голем број трудови во земјата и
во странство, какои универзитетски учебници и учебни помагала поврзани со неговите
стручни дипломи и сертификати со кои се стекнал, или вкупно 95 референци во негово
авторство.
Бил и е, успешен учесник на повеќе научни и стручни, конференции, конгреси,
конференции, симпозиуми на државно и меѓународно ниво за што сведочат повеќето
негови дипломи и сертификати, пофалници што ги добил. Имал успешни научни престои
во странство. Соработник е во повеќе меѓународни научно-истражувачки проекти, при
што се истакнува со својата стручна активност и секако за таквиот успешен настап
придонесува неговото познавање на повеќе странски јазици и компјутерска техника.
Странските тимови кандидатот го оцениле како извонреден соработник и експерт.
Како вонреден професор, неговото залагање за реализирање на наставата е примерно.
Односот кон студентите е коректен и крајно професионален, на потребното педагошко
ниво. Секогаш совесно го исполнува предвидениот наствен план за соодветните наставни
дисциплини со студентите, и ги извршува и сите други поставени задачи во текот на
работењето, за што е позитивно оценет со висока оценка, во процесот на
самоевалуацијата. За одбележување е неговиот коректен однос со колегите и сите
вработени на Факултетот и Универзитетот.
Се работи за вреден, скромен, културен, посебно талентиран и амбициозен, кандидат, кој
со своето натпросечно знаење, несебично залагање, пристап и смисла за самостојна научна
работа, ветува и во иднина особено видни резултати на полето на научно-истражувачката
работа и унапредување на воспитно-образовниот процес.
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ПРЕДЛОГ
Поаѓајќи од сите погоре наведени факти, кандидатот проф. д-р Ристо Речкоски со своите
стручни биографски податоци ги потврдува сите елементи потребни од чл.124 и чл. 125 во
Законот за Високо образование и општите акти на Универзитетот и Факултетот за туризам
и угостителство-Охрид, за избор во наставно звање редовен професор и тоа: докторирал
во областа која се бара по наведениот конкурс. Во периодот од 2012 заклучно со 2016, има
објавено 14 научни и стручни трудови на меѓународни конгреси, конференции, како и
списанија со импакт фактор, 1 универзитетски учебник, 4 научно-истражувачки проекти,
особено се истакнува со амбициозниот придонес во оспособувањето на помлади
наставници, покажува особена способност за изведување на разни видови
високообразовна дејност, и позитивно е оценет во процесот на самоевалуација. Се работи
за високо сериозен и солиден кандидат кој се истакнува позитивно по сите основи кој и во
иднина со својата работа ќе придонесува за развојот на научно-истражувачката дејност.
Во контекст на претходното, Рецензентската комисија со особена чест и задоволство му
предлага на Сенатот на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ - Битола, кандидатот
проф. д-р Ристо Речкоски, да го избере за наставник од научната област Управно право
50802, Правни науки-Друго 50835, во звање редовен професор.
Со почит,
Рецензентска комисија:
1. Проф. д-р Тито Беличанец, ред. проф., с.р.
2. Проф. д-р Борче Давитковски, ред. проф., с.р.
3. Проф.д-р Ристе Ристески, ред. проф., с.р.
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Ректорската управа на Универзитетот Свети Климент Охридски – Битола на својата редовна
седница одржана на ден 12.10.2016 год., со Одлука бр. 14-1393/6-4, а во врска со Предлогодлуката на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, бр.02-516/3-9.2 од 04.10.2016 год.
за печатење на ракописот Царински систем и политика од проф.д-р Јованка Билјан, именува
Рецензиона комисија во состав:
1. Проф. д-р Славица Роческа и
2. Проф. д-р Гордана Речкоска.
Рецензентите, заблагодарувајќи се на укажаната доверба, го поднесуваат следниов

РЕЦЕНЗИОНЕН ИЗВЕШТАЈ

Трудот Царински систем и политика од проф. д-р Јованка Билјан, предаден во обем од 370
страни, компјутерски сложен на формат Б-5, ги обработува есенцијалните економски прашања во
сферата на царинскиот систем, царинската политика и царинските инструменти, постапки и
процедури. Теоретската разработка на релевантните аспекти на царинскиот систем и царинската
политика е проширена со анализа на одредбите од законските и подзаконските акти во Република
Македонија.
Материјата во трудот Царински систем и политика е систематизирана во 16 глави, и тоа:
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Глава 15
Глава 16

Царински систем и политика
Управување со ризик
Царинска регулатива во Република Македонија
Царинска служба на Република Македонија
Институти на царинскиот систем
Трговски, даночни и царински инструменти
Царинска вредност
Царинска тарифа
Потекло на производ
Царински надзор и контрола
Царински мерки за заштита на правата од интелектуална
сопственост
Царински дозволено постапување или употреба на стока
Царинење на стоки
Стокови, транспортни и други документи
Царински постапки со економски ефект
Слободни царински зони

На крајот на секоја глава се презентирани тумачења на основните поими, прашања за
размислувања и поширока литература за соодветната материја.
Користената литература во која што се наведени 67 библиографски единици, е
презентирана на крајот на трудот.
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СОДРЖИНА НА ТРУДОТ

Во глава 1 Царински систем и политика се обработени прашањата за поимот и
дефинирањето на царинскиот систем и царинската политика, при што посебен акцент е ставен и на
процесот на царинска модернизација, како сегмент на процесот на трговско олеснување.
Главата 2 Управување со ризик претставува разработка на поимот и фазите на процесот на
управување со ризик во царинското работење, како и најважните стратешките аспекти на
управувањето со ризик во Царинска управа на Република Македонија.
Во глава 3 Царинска регулатива во Република Македонија се презентирани основните
закони и подзаконски акти во македонското автономно национално царинско законодавство, како
и царинските аспекти на меѓународните билатерални, регионални и мултилатерални трговски
договори. Посебен дел од материјата е посветен на процесот на основање, организационата
структура и царинската регулатива на Светската царинска организација.
Во главата 4 Царинска служба на Република Македонија се обработени прашањата за
надлежностите и организационата структура на македонската Царинска управа, од една, како и
правата на царинските службеници, од друга страна.
Главата 5 Институти на царинскиот систем претставува теоретска елаборација на
поимот и видовите основни категории поврзани со спроведувањето на царинските постапки, и тоа:
царинско подрачје, царинска линија, царински патишта, царински премини, време на преминување
преку царинскита линија, царински пограничен појас, царински пограничен промет, царинска
стока, и царинска обврска, царински должник, царински долг и негово обезбедување. При
разработка на посебните видови институти, се обработени и практичните решенија и поимања во
македонската царинска регулатива.
Во главата 6 Трговски, даночни и царински инструменти се обработени поимот и видовите
инструменти чија што примена е тесно поврзана со спроведувањето на царинските постапки, и тоа:
царина, увозни и извозни такси, данок на додадена вредност и акцизи, забрана за увоз и извоз,
квоти, дозволи, санитарни, ветринарни и фитопатолошки мерки, стандарди за квалитет, царински и
административни процедури и царински ослободувања и олеснувања. Притоа, детално се
разработени поимот и видовите царински повластици, и тоа: царински квоти, безцарински увоз на
опрема како дел од странски влог, повластици за највисоки странски претставници, повластици за
домашни и странски патници, повластици за државни, хуманитарни, културни, образовни и други
институции и други повластици.
Наредните три глави (7, 8 и 9) се посветени на основните елементи за утврдување на
царинскиот долг: царинската вредност, царинската тарифа и потеклото на производот.
Главата 7 Царинска вредност е посветена на поимот, методите и елементите за утврдување
на царинската основица. Притоа, теоретски се обработени методите за утврдување на царинската
вредност, и тоа: трансакциска (договорена) цена како основен метод; трансакциска (договорена)
цена на идентични и слични стоки; метод на дедуктивна вредност; метод на пресметковна
вредност и примена на расположиви податоци. Посебно внимание е посветено на поединечните
елементи на царинската вредност на увезените стоки, како што се: транспортните трошоци,
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трошоците за осигурување од транспортни ризици, посредничките провизии, трошоците за
амбалажа, трошоците за натовар и претовар, стоките и услугите што купувачот му ги обезбедил на
продавачот, надоместоците и трошоците во врска со користењето на правото на индустриска
сопственост, средствата од натамошна продажба, отстапување или користење на увезените стоки,
што купувачот му ги плаќа на продавачот, како и другите трошоци што не се засметуваат во
царинската вредност на увезените стоки. Материјата во оваа глава завршува со елаборација на
декларацијата за царинска вредност на стоките, како основен документ за утврдување на
царинската вредност.
Во главата 8 Царинска тарифа се обработени прашањата за поимот, видовите и
елементите на царинската тарифа, односно номенклатурата, како систематизиран преглед на сите
стоки со коишто се тргува во меѓународната трговија, и соодветните царински стапки.
Главата 9 Потекло на производ претставува теоретска елаборација и практична
експликација на поимот, правилата и методите за утврдување на потекло на производот, како и
кумулирањето на потекло на производ, како форма на трговска либерализација. Во делот на
презентација на документите за потврдување на потекло на производ се обработени документите
сертификат за потекло на производ и ЕУР1.
Во глава 10 Царински надзор и контрола се обработени прашањата за поимот и видовите
царински надзор, како и поимот и видовите мерки на царинска контрола. Постапките и мерките на
царински надзор и контрола во различни видови на меѓународен транспорт, и тоа во патен,
железнички, воздушен сообраќај, сообраќајот по воден пат и во поштенскиот сообраќај, се детално
обработени во посебен дел на оваа глава.
Во глава 11 Царински мерки за заштита на правата од интелектуална сопственост се
презентирани општите правила и постапки при повредување на право од интелектуална
сопственост при надворешно-трговски промет.
Глава 12 Царински дозволено постапување или употреба на стока претставува воведен дел
во разработката на материјата за царинските постапки. Притоа се обработени постапките пред
отпочнување на царински дозволено постапување или употреба на стока; основните и заедничките
одредби за царинските постапки; другите видови на царински дозволено постапување или
употреба на стока, како и прашањата за застапување во царинските постапки и овластен економски
оператор.
Во глава 13 Царинење на стоки детално се разработени фазите и видовите постапки на
царинење, односно пуштање на стоката, и тоа: царинење на стоки во редовна постапка; царинење
на стоки во поедноставена постапка (поедноставена постапка со непотполна царинска декларација,
поедноставена постапка со скратена царинска декларација и локално царинење) и царинење на
стоки во скратена постапка.
Главата 14 Стокови, транспортни и други документи претставува презентација на
видовите стокови документи (фактура, спецификација на стоки и листа на пакување); транспортни
документи (општи и специфични) и други документи што се применуваат во царинските постапки.
Во глава 15 Царински постапки со економски ефект се разработени постапките: царинско
складирање, увоз на стока за облагородување, преработка под царински надзор, привремен увоз и
привремен извоз на стока заради облагородување. При тоа покрај основното дефинирање и
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објаснување на заедничките услови и елементи на сите постапки со економски ефект, се
обработени и специфичностите на пооделните постапки.
Во глава 16 Слободни царински зони се обработени поимот за слободни царински зони,
како и законската регулатива и практичните аспекти на технолошките индустриски развојни зони
во Република Македонија. При тоа, акцент е ставен на субјектите, постапките за основање и
престанок со работа, како и на царинскиот надзор, царинските и даночните повластици во
технолошка индустриска развојна зона.

ОЦЕНКА НА ТРУДОТ

Трудот Царински систем и политика, концептуално и содржински, ги опфаќа сите
елементи на предметната програма на истоимениот наставен предмет што се изучува на насоката
Царина и шпедиција на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид.
Материјата содржана во трудот Царински систем и политика е обработена компетентно, со
недвојбена стручност, систематичност, аналитичност и јасност во стилот на излагањето. При
обработката на материјата, авторот покрај елаборирањето на наставните единици, користи и
методско-дидактички постапки за потенцирање на битните елементи и полесно совладување на
материјата од страна на студентите. Притоа, во секоја глава поединечно се дадени дефиниции на
основните поими, прашања за размислување, како и библиографски единици како поширока
литература. Покрај тоа, текстот е збогатен со табели, слики и графикони за релевантните
анализирани аспекти. При разработката на материјата, авторот, на коректен начин и со сопствени
критички опсервации, користел соодветна литература.
Имајќи ги во вид гореизнесените констатации, членовите на Рецензионата комисија сметаат
дека трудот Царински систем и политика од авторот проф. д-р Јованка Билјан ги исполнува
неопходните критериуми да биде публикуван како основен учебник.

Охрид, 27.10.2016 год.

Рецензиона комисија
1. Проф. д-р Славица Роческа, с. р
2. Проф. д-р Гордана Речкоска, с.р
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До
Наставно – Научниот совет
на Педагошкиот факултет
Битола

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО – НАУЧНИ ЗВАЊА ВО
ОБЛАСТА 50500 ПЕДАГОГИЈА
Наставно научниот совет на Педагошкиот факултет при универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола, со одлука број: 02-406/3 донесена на својата редовна
седница одржана на ден 16.09.2016 не избра за членови на рецензентска комисија за избор
на еден наставник во сите наставно – научни звања во областа 50500 Педагогија.
Рецензентска комисија во состав:
1. проф. д-р Татјана Атанасоска, редовен професор на Педагошкиот факултет - Битола
2. проф. д-р Деан Илиев, редовен професор на Педагошкиот факултет - Битола
3. проф. д-р Јове Димитрија Талевски, редовен професор на Педагошкиот факултет –
Битола

По проучувањето на приложената документација и во прилог доставените трудови,
рецензентската комисија на Наставно – научниот совет на Педагошкиот факултет – Битола
му го поднесува следниов.
ИЗВЕШТАЈ
На конкурсот за избор на еден наставник во сите наставно – научни звања во
областа 50500 Педагогија објавен на 07 09. 2016 година во дневниот весник „Вечер“ (број
16248) и дневниот весник „Lajm“ (3167) се пријави кандидатот доц. д-р Марија Ристевска.
Врз основа на конкурсната пријава, биографските податоци, научната и стручна
активност го констатираме следново:
1. Биографски податоци за кандидатот д-р Марија Ристевска
Доц. д-р Ристевска Марија е родена на 04.06.1980 година во Прилеп. Основно
образование завршила во Битола, средно образование во Демир Хисар, а дипломирала во
2003 година на тогашниот Факултет за учители и воспитувачи на насоката учители со
средна оценка 8,83.
Истата година се запишала на Последипломски студии на институтот по педагогија
при Филозофскиот факултет – Скопје на дидактичко – методската насока.
Во 2006 година избрана е за помлад асистент по педагогија и група предмети од
педагогија на Педагошкиот факултет во Битола. Успешно го одбранила Магистерскиот
труд во ноември 2007 година со што се здобила со звање Магистер по педагошки науки со
средна оценка 8,83.
Во 2008 година избрана е за асистент по педагогија и група предмети од педагогија
на Педагошкиот факултет во Битола. Истата година Наставно – научниот совет на
Филозофскиот факултет во Скопје ја одобрил темата за докторска дисертација под наслов:
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„Самоевалуација на основното училиште“ пријавена на Институтот за педагогија. Во 2011
година кандидатката е реизбрана за асистент по педагогија и група предмети од
педагогија.
Во ноември 2011 година успешно ја одбранила докторска дисертација и се стекнала
со звањето Доктор по педагошки науки.
2. Податоци за активноста на кандидатот
Во 2006 година избрана е за помлад асистент по педагогија и група предмети од
педагогијата на Педагошкиот факултет во Битола.
На Педагошкиот факултет – Битола, ги изведува вежбите по предметите
Педагогија, Предучилишна педагогија на насоките учители, воспитувачи, Македонски и
Англиски јазик, Македонски и Германски јазик, Македонски и Француски јазик и ИТО –
информатичко и техничко образование, а исто така е ангажирана и по предметите Семејна
педагогија, Методика на воспитна работа и Теорија и практика на играта на насоките
учители, воспитувачи и Македонски и Англиски јазик, Македонски и Германски јазик,
Македонски и Француски јазик.
Во исто време помага при изведувањето на испитите и други активности по
предмети кои се предаваат на Педагошкиот факултет. Секоја година активно учествува во
организирањето и изведувањето на педагошката практика.
Во 2008 година избрана е за асистент по педагогија и група предмети од педагогија
на Педагошкиот факултет во Битола.
Во 2010 година се јавува како обучувач во три обуки од: „Модернизација на
образованието“.
Во 2011 година е реизбрана за асистент по педагогија и група предмети од
педагогија.
Од 2011 година зема активно учество во редакцијата на списанието за деца „И јас
знам“, издавач Топер – Скопје кое што е наменето за ученици од прво до петто одделение
од основното образование.
Во 2012 година избрана е за доцент во научната област Педагогија на Педагошкиот
факултет во Битола, каде што го предава предметот Педагогија на прв циклус студии, на
насоките воспитувачи и ИТО - Информатичко и техничко образование. На втор циклус
студии ангажирана е на предметот Методологија на научно истражувачката работа на
насоките Менаџмент во образование и Образованието на надарените и талентираните, и
предметот Методологија на педагошките истражувања на насоките Македонски јазик,
Англиски јазик и Германски јазик.
Во 2015 година е избрана за раководител на Центарот за развој на Курикулумот при
Педагошкиот факултет во Битола. Плодната работа на Центарот за развој на Курикулумот
се потврдува со три изданија за Општество за прво, второ и трето одделение, издадени во
2015 година во кои се јавува како автор, а исто така во печат се и три прирачници за
одделенски наставници кои ќе го помогнат планирањето на наставата по Општество за
прво, второ и трето одделение каде исто така се јавува како автор.
Во 2016 година кандидатката доби Решение за акредитација на ментор на студенти
на втор циклус студии.
Во 2016 година член е на редакцискиот одбор на книгата на Милка Хаџи Мицевска
– Евреите како народ со ген за генијалност (Хаџи Мицевска, М. (2016) Евреите како
народ со ген за генијалност, Битола)
3. Извештај од самоевалуација
Во продолжение ќе бидат прикажани добиените податоци по спроведената
студентска анкета за оценка на квалитетот на наставата реализирана од доц. д-р Марија
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Ристевска кои се дел од спровдената самоевалуација на Педагошкиот факултет – Битола за
академската 2015/2016 година.
1. Наставникот е соодветно подготвен, објаснува јасно, разбирливо и предизвикува
заинтересираност за предметот.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,8
2. Наставникот за време на предавањата е посветен и умее да го задржи вниманието до
крајот на предавањата.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,7
3. Наставникот ги поттикнува студентите на активност, самостојна работа и ги стимулира
да поставуваат прашања.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,7
4. Наставникот редовно ја изведува наставата.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5
5. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,7
6. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,7
7. Наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на студентите.
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,8
8. За предметот постои соодветна основна и дополнителна литература
- Просечна оценка за одговорот на ова прашање од самоевалуацијата е 4,5
9. Степен на тежина на оценуваниот предмет: Оценката од страна на студентите на ова
прашање е 4 што значи дека наставникот има главно високи критериуми при
оценувањето.
10. Барањата што се поставуваат пред студентите (испити, колоквиуми, семинарски,
проектни активности) се соодветни (2,3) (мали-соодветни-големи и многу големи).
11. Предавањата од соодветниот предмет по својот обем и квалитет претставуваат солидна
основа за положување на соодветниот предмет според 83% од испитаниците (останатите
17% се на мислење дека предавањата делумно се солидна основа за положување на
предметот).
12. Резултатите од анкетата покажуваат дека содржината и структурата на испитните
прашања овозможуваат објективно да се оцени нивото на совладаност на материјалот и
тоа според 67% од испитаниците (останатите 33% тврдат дека испитните прашања
делумно овозможуваат објективно оценување).
Заклучок на Комисијата
Просечната оценка од страна на анкетираните студенти за доц. д-р Марија
Ристевска изнесува 4,7 значи дека е одлична, односно е позитивно оценета од страна на
анкетираните студенти. Барањата што таа ги поставува пред студентите се соодветни, има
главно високи критериуми при оценувањето, предавањата претставуваат солидна основа
за положување на испитите, а структурата и содржината на испитните прашања
овозможуваат
објективност
при
оценувањето
на
студентите.
Битола, 28.06.2016
4.

-

Список на објавени научни трудови во меѓународни научни списанија со импакт
фактор во последните пет години:

Ristevska,М., Sivakova, D. (2012) The Quality of Students’ Knowledge - Aim of the
Subjects in the Effective School издаден на 31. 01. 2012 во Vol.2 No.3 во
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International Journal of Humanities and Social Science Impact Factor
(JCC):1.7392 (2013) Indexed By: Indeks Copernicus, Gale - Cengage Learning,
EBSCO Host Research databases, DOAJ Directory of open access journals,
Ulrichsweb™ - periodicals directory, Cabell Publishing directories и др.
-

Kocoska, J. Ristevska, М. (2015) The Mentor as an Implementer of the Metodology
Practice in Democracy Education издаден во Volume 4 Issue 3, March 2015 во
International Journal of Science and Research (IJSR) (ISSN (Online):2319 – 7064
/ Indeks Copernicus Value (2013): 6.14 / Impact Factor (2013): 4.438 /
www.ijsr.net )

-

Kocoska, J., Sivakova, D., Ristevska, M., Gramatkovski, B. (2015) The influence
of games on the development of students social competence издаден во Volume 3,
Issue 3, March 2015 во International Journal of Education and Research (ISSN:
2201-6333) Pages 433–446 Indexed By: Indeks Copernicus, Google scholar,
ProQuest, DOAJ Directory of open access journals, Cornel University Library,
National Library of Australia, EBSCO Host Research databases и др.

-

Kocoska, J., Gramatkovski, B., Ristevska, М.,
Sivakova, D. (2015)
Democratization Of the Process Of Studying The Contents Of The Subject Natural
издаден во Volume 3, Issue 3, March 2015 во
Science At 4th Grade
Researchjournalis Journal of Education RJ Factor (2014): 2,93 Indexed with:
ResearchBib, Journals Library (EZB), getCited и др.

-

Ristevska, М., Kocoska, Ј., Gramatkovski, B., Sivakova, D. (2015) The role of
workbooks in the learning process in primary schools in the Republic of Macedonia
издаден во Volume 11, Issue 3, June 2015 во International Journal of Innovation
and Applied Studies (ISSN: 2028-9324) Pages 691–698 SJIF 2013: 3.5
UIF 2013:2.9801 ICV 2012:6.87 GIF 2012: 0.449
5. Список на објавени научноистражувачки трудови во соодветната област на
конференции и во меѓународни научни списанија или меѓународни научни
публикации во последните пет години:

-

Ristevska, М., Sivakova, D. (2011) Identification of moral values of gifted and
talented pupils издаден во зборник на абстракти „Giftedness and morality“ 1 јули
2011, Вршац – Србија

-

Sivakova, D., Ristevska, М. (2011) Мoral komponent in the work with
mathematical talents издаден во зборник на абстракти „Giftedness and morality“
1 јули 2011, Вршац – Србија

-

Ristevska, М. (2012) Easier learning procedures for preschool children издаден
во меѓународно списание ,,Учител“ бр.4 (стр. 219-226) oктомври 2012, Битола
– Р. Македонија

-

Ristevska, М., Sivakova, D. (2014) Partial or total self – evaluation in the
educational institution издаден во меѓународно списание ,,Учител“ бр.7 (стр.
56 – 59) декември 2014, Битола – Р. Македонија
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-

Ristevska, М.,
Kocoska, Ј. (2015)
Building of the character издаден во
меѓународно списание ,,Учител“ бр.10 (стр. 123 – 127) декември 2015, Битола
– Р. Македонија

-

Gramatkovski, B., Ristevska, M. (2015) Learning communication skills by the
teachers (Билјана Граматковски, Марија Ристевска) издаден во меѓународно
списание ,,Учител“ бр.10 (стр. 105 – 109) декември 2015, Битола – Р.
Македонија

-

Ristevska, М., Sivakova, D. (2016) Advantages of the integrated curriculum
planning издаден во книга на абстракти Third International Conference “Education
across Borders” - Education and Research across Time and Space - Педагошки
факултет – Битола, 6 - 7 октомври 2016 година

-

Sivakova, D., Ristevska, М. (2016) Improving the teaching and learning of
Mathematics by the use of ICT издаден во книга на абстракти Third International
Conference “Education across Borders” - Education and Research across Time and
Space - Педагошки факултет – Битола, 6 - 7 октомври 2016 година
6. Список на останати објавени научни и стручни трудови:

-

Milosevska, М. (2007) Самоевалуација. Какво значење има за училиштето и
субјектите во него?, издаден во весникот „Просветен работник“ (бр. 948, стр.
13) – 2007 година

-

Ristevska, М. (2008) Self – evaluation in schools, Издаден во зборникот: The
Science, the Education and the Art in 21st Century, 26 – 27 септември, 2008
година, Благоевград, Р. Бугарија

-

Ristevska, М. (2009) Самоевалуација на талентираните и надарени ученици,
Издаден во Зборник: Надарените и талентираните креатори на прогресот,
Втор дел, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факултет
– Битола, 2009 година

-

Ristevska, М. (2010) Pupils’ Motivation As One Of The Indicators For SelfEvaluation In The School, Издаден во книга на абстракти во електронска верзија
на: www.wces2010.org/program.php - на конференцијата: ,,World Conference on
Educational Sciences”, 04 – 08 февруари 2010, Bahcesehir University,Istanbul,
Turkey, во зборникот: Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue
2,
2010,
Pages
4266-4269,
и
во
електронска
верзија
на:
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428

-

Ristevska, М., Sivakova, D., Kocoska, Ј.(2010) Мултикуртурализмот во
образованието издаден во книга на абстракти на петтиот научен собир:
,,Образование за хумано општество”, ,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”,
Скопје, Педагошки факултет - ,,Св.Климент Охридски” - Скопје, 28 - 29 мај
2010 година, Охрид, Р.Македонија

26
-

Gramatkovski, B., Sivakova, D., Kocoska, Ј., Ristevska, М. (2010) Development
of the students creativity издаден во зборник „III Balkan Scientific Conference“:
“The Science, the education and the art in the 21 century” (2010) „Југозападен
универзитет Неофит Рилски“ 9-10 септември 2010, Благоевград - Бугарија
7. Домашни и странски научни собири, конференции и симпозиуми во последните
пет години:

-

2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –15,16 и 17 мај, Охрид, Р. Македонија

-

2011: 17 Okrugli sto: „Darovitost i moralnost“, Visoka skola strukovnih studija za
obrazovanje vaspitaca „Mihailo Pavlov“, 1 Jули 2011, Вршац – Србија

-

2011: Семинар на тема: „Изготвување на национална програма за
професионален развој за ран детски развој“ - УНИЦЕФ - 31 Aвгуст – 2
Септември, Скопје, Р. Македонија

-

2011: Работилница во рамките на УНИЦЕФ проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –15- 17 Септември, Охрид, Р. Македонија

-

2011: Прва интернационална конференција First International Balkan Woman
and Business conference, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Trakya
University Edirne, R.Turkey - 30 Септември, Битола, Р. Македонија

-

2016: Training seminar: „The Chalenge of Holcaust Education“, which took place
in Bitola, Republic of Macedonia, 10 – 11 April 2016 in organization of Yad Vashem
museum from Izrael

-

2016: Seminar in Holocaust Studies for Educators from Macedonia in organization
of Yad Vashem (The international school for holocaust studies) museum from Izrael,
23 -30 june 2016

-

2016: Third International Conference “Education across Borders” - Education and
Research across Time and Space што ќе се одржи на Педагошкиот факултет –
Битола на 6 - 7 октомври 2016 година
8. Останати домашни и странски научни собири, конференции и симпозиуми на кои
зема учество:

-

2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Развој на курикулуми во
светлото на Болоњскиот процес – ЕКТС како врска меѓу академското
признавање, квалификациона рамка и обезбедувањето квалитет, 29 јануари
– 1 февруари, Охрид, Р. Македонија
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-

2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Семинар за модернизација
на образованието и обуката за наставници, 1 – 3 јуни, Охрид, Р. Македонија

-

2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Семинар за обновување на
студиските програми за образование на наставници, 14 – 17 септември,
Охрид, Р. Македонија

-

2006: Програма „Креативна настава и учење“, - Обука за образование за
социјална правда, 24 – 26 ноември, Охрид, Р. Македонија

-

2008: Учество во проектот темпус ЈЕП 442-2005 - Интегрирање на Е учењето во курикулумот на учители, 11 – 12 март, Педагошки факултет –
Штип, Р. Македонија

-

2008: Програма „2nd BALKAN SCIENTIFIC CONFERENCE“, The Science, the
Education and the Art in 21st Century, 26 – 27 септември, Благоевград, Р.
Бугарија

-

2009: Програма ,,First international scientific conference”, Gifted and talented
creators of the progress, 16 – 17 октомври, Охрид, Р. Македонија

-

2009: Работилница ,,How to Integrate Interships in the University Curriculum?”,
30 октомври, Економски факултет – Прилеп, Р. Македонија

-

2010: Програма ,,World Conference on Educational Sciences”, 04 – 08 февруари,
Bahcesehir University, Istanbul, Turkey

-

2010: Петти научен собир: ,,Образование за хумано општество”,
,,Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, Скопје, Педагошки факултет
,,Св.Климент Охридски” - Скопје, 28-29 мај, Охрид, Р.Македонија

-

2010: III Balkan Scientific Conference: “The Science, the education and the art in
the 21 century”, „Југозападен Универзитет Неофит Рилски“ 9 - 10 септември
2010, Благоевград - Бугарија

9. Список на објавени книги:
- Милошевска, М. (2008) Самоевалуација, постигањата на учениците –
успешност на наставникот, Битола: Киро Дандаро
- Ристевска,М. (2012) Педагошки индикатори и показатели за самоевалуација
во основното училиште, Битола: Киро Дандаро
-

Стојановски,Т., Ристевска,М., Станојевиќ,И.(2014) Читам, размислувам,
пишувам...содржини и активности за почетно читање и пишување за II
одделение, Скопје:Топер

-

Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, В.,Станојевиќ,И. (2015) Сознавам,
размислувам, раскажувам... 1 /Содржини и активности за општество во
прво одделение, Скопје:Топер
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-

Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, В.,Станојевиќ,И. (2015) Сознавам,
размислувам, раскажувам... 2 /Содржини и активности за општество во
второ одделение, Скопје:Топер

-

Стојановски, Т., Ристевска,М., Гулевска, В.,Станојевиќ,И. (2015) Сознавам,
размислувам, раскажувам... 3 /Содржини и активности за општество во
трето одделение, Скопје:Топер
10. Проекти и обуки на кои земам учество:

-

2010: 1 јануари – 1 јули, обучувач во обуките:
1. „Примена на современите стратегии и техники на поучување во
основните училишта“
2. „Техники за следење, вреднување и оценување на развојот и знаењата и
способностите на учениците“
3. Апликација на Блумовата таксономија во процесот на оценување на
знаењата и способностите на учениците“

-

2011:Соработник за преглед на содржините на предметите по математичка и
јазична писменост на педагошките факултети во проектот: „Градење на
капацитетите за јазична и математичка писменост за унапредување на
резултатите од учењето кај учениците“, кој се реализираше во партнерска
соработка со МЦГО –15,16 и 17 мај, Охрид, Р. Македонија
11. Други ангажмани и активности
Редакција на списанието „И јас знам“:

И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во прво одделение / бр.1,2,3 и 4 (2012) – Скопје: Топер, 2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска,
Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во второ одделение / бр.1,2,3 и 4 (2012) – Скопје: Топер, 2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во трето и четврто одделение / бр.1,2,3 и 4 (2012) – Скопје: Топер,
2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во петто одделение / бр.1,2,3 и 4 (2012)) – Скопје: Топер, 2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во прво одделение / бр. 5,6,7 и 8 (2013) – Скопје: Топер, 2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска,
Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во второ одделение / бр. 5,6,7 и 8 (2013) – Скопје: Топер, 2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
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размислувам во трето и четврто одделение / бр.,5,6,7 и 8 (2013) – Скопје: Топер,
2013
И ЈАС ЗНАМ: Списание за деца/ (Редакција на списанието: д-р Марија
Ристевска, Роберта Јордановска, м-р Таше Стојановски) Како сознавам и
размислувам во петто одделение / бр. 5,6,7 и 8 (2013) – Скопје: Топер, 20

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Врз основа на анализата на биографските податоци, постигнатите резултати во
стручната и наставната работа, ангажманот и постигањата во исполнувањето на работните
обврски на Педагошкиот факултет на кандидатката доц. д-р Марија Ристевска,
Рецензентската комисија едногласно и со особено задоволство констатира дека:

1. доц. д-р Марија Ристевска е доктор од областа во која конкурира за наставник,
2. доц. д-р Марија Ристевска има соодветни документи за просечен успех од најмалку осум
на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно,
3. доц. д-р Марија Ристевска ги задоволува предвидените законски критериуми во однос на
објавените научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации или научни труда во научно списание со
импкт фактор во последните пет години,
4. доц. д-р Марија Ристевска како вработена на Педагошкиот Факултет во Битола е
квалитетна и исполнителна во реализацијата на работните задачи, за што доказ е и
високата оценка добиена на анкетата спроведена меѓу студентите во текот на процесот на
самоевалуација на факултетот.

Имајќи предвид сите претходно изнесени факти, Комисијата има чест и
задоволство на членовите на Наставно-научниот совет на Педагошкиот факултет Битола,
да им предложи, доц. д-р Марија Ристевска да биде избрана во звањето наставник вонреден професор во научната област 50500 Педагогија.

Членови на рецензентска комисија:
1. проф. д-р Татјана Атанасоска, редовен професор на
Педагошкиот факултет – Битола с.р
2. проф. д-р Деан Илиев, редовен професор на Педагошкиот
факултет – Битола с.р
3. проф. д-р Јове Димитрија Талевски, редовен професор на
Педагошкиот факултет – Битола с.р
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Врз основа на чл. 28 од Правилникот за единствените основи за организирање на
последипломски и докторски студии и стекнување на докторат на науки на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола и донесената Одлука на Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност - Скопје бр.08-5/87 од 03.06.2016 година, од седницата одржана
на 03.06.2016 година, беше формирана комисија за оценка на докторската дисертација со
наслов „Mенаџирање на полицијата во справување со кризни состојби во Република
Македонија“ од кандидатот м-р Тони Станковски. Комисијата во состав ред. проф. д-р
Борис Мургоски - член, претседател (Факултет за безбедност - Скопје), ред. проф. д-р
Цане Мојаноски - член, ментор (Факултет за безбедност - Скопје), вон. проф. д-р Марина
Малиш - Саздовска - член, (Факултет за безбедност - Скопје), доц. д-р Никола Дујовски член (Факултет за безбедност - Скопје) и доц. д-р Раде Рајковчески - член (Факултет за
безбедност - Скопје),
Текстот од докторската теза е поставен на on line базата plagijati и е покажана
12,95% сличност со текстовите во базата.
По внимателното разгледување и анализа на докторската дисертација, членовите на
комисијата, на Наставно-научниот совет му го поднесуваат следниот:

ИЗВЕШТАЈ
за оценка на докторската дисертација
„МЕНАЏИРАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРАВУВАЊЕ СО КРИЗНИ СОСТОЈБИ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
од кандидатот м-р ТОНИ СТАНКОВСКИ
Содржина на извештајот:
1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка
дејност
2. Информации и податоци за докторската дисертација
3. Структура и приказ на докторската дисертација
4. Оценка на докторската дисертација
5. Заклучок и предлог
1. Биографски податоци, образование, педагошка и научно-истражувачка дејност
Кандидатот м-р Тони Станковски е роден на 20.10.1967 година во Скопје, женет,
татко на три деца. Основно и средно полициско училиште завршува во Скопје, а по
завршувањето на Средното полициско училиште во 1986 година се вработува во
Министерството за Внатрешни работи и истата година се упатува на редовно школување
на Факултет за безбедност-Скопје.
По завршувањето на шестиот степен се распоредува на работно место дежурен
работник во СМ ,,Гази Баба“, потоа следи кариерен развој преку работните места во
различни организациски единици и тоа: работник за прихват, водич на сектор, помошник
командир, заменик командир, командир на полициска станица. Кандидатот м-р Тони
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Станковски работниот ангажман во 2001 година го продолжува во Oдделот за полиција
како главен инспектор за ЈРМ и главен инспектор за ПЕП, раководител на сектор за ЈРМ,
помошник и заменик командант на единицата за брза интервенција ,,Лавови“, командант
на единицата за специјални задачи ,,Тигар“. Натаму, работното искуство го гради во
Управата за безбедност и контраразузнавање, а во 2006 година кандидатот Станковски е
распореден во БЈБ на работно место Виш полициски советник за превенција во СЈРМ, a
потоа помошник на директорот за работи на ЈРМ за да од април 2011 биде распореден на
работно место началник на Единица за планирање резервен состав, превенција и
справување со кризна состојба при МВР. Воедно во овој период заради средување на
состојбите е упатен на извршување работни задачи на работното место помошник
началник на СВР ,,Тетово“. По завршувањето на ангажманот во СВР Тетово е распореден
на работно место помошник директор на Сектор за полициски работи од општа и посебна
надлежност при БЈБ, а од октомври 2015 на работно место помошник директор на Единица
за стратешко планирање стандарди и контрола на квалитет во БЈБ, а воедно и началник на
Оддел за заштита на определени личности и објекти.
Кандидатот м-р Тони Станковски активно учествувал во оперативните дејствија за
време на вооружениот конфликт 2001 година кога два пати бил повредуван-рануван, за
што поседува Уверение за припадник на безбедносните сили.
За времето додека ги извршува работните задачи во МВР бил неколку пати
вонредно унапредуван и повеќе пати парично наградуван.
Има завршено голем број на семинари, курсеви, обуки и вежби во земјата и во
странство, учествувал во голем број на комисии, работни групи, работилници и
оперативни штабови и тоа како член и раководител. Кандидатот, исто така има
учествувано на повеќе меѓународни конференции како учесник, предавач и настапувано со
свои сопствени трудови.
Во меѓувреме по дипломирањето на Факултетот за безбедност запишува
последипломски студии на Правниот факултет во Скопје-отсек криминологија, а во 2007
година и на Факултетот за безбедност во Скопје-насока полициско оперативна. Во 2011
година ги завршува последипломските студии на Факултетот за Безбедност-Скопје, со
стекнато право на научен степен Магистер на науки од областа на криминалистиката и
криминологијата, по што запишува Докторски студии на Факултетот за безбедностСкопје.
Кандидатот м-р Тони Станковски aвтор е на повеќе трудови:
 „Постапка на полицијата при раководење со поголеми случаи“, објавен во
Алманах „Со наука и вештини против криминалот“, на Факултетот за безбедностСкопје во Скопје, 2008 година.
 „Практични искуства од водењето на дисциплински постапки“ објавен во
зборник на МВР „Дисциплински постапки“, Семинар на тема „Дисциплински
постапки“ во организација на МВР на Република Македонија и ОБСЕ, Охрид, 2011
година.
 „Планирањето во полицијата-предуслов за успешно справување со кризни
состојби“, објавен во зборник на Министерството за одбрана на РМ „Процесот на
планирање и донесување одлуки во современите операции“ - MILKON 12, Првата
воена научно-стручна конференција „MILCON 12“ на тема „Процесот на
планирање и донесување одлуки во современите операции“, во организирација на
Воената академија „Генерал Михајло Апостолски“-Скопје во соработка со
Министерството за одбрана, Скопје, 2012 година.
 „Улогата на полицијата во справувањето со ризици и кризи“, објавен во
„Зборник на трудови - Книга II“, Меѓународна научна конференција на тема
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„Безбедноста и евроатланските перспективи на балканот“, Полициските науки и
полициската професија (состојби и перспективи), во организација на Факултет за
безбедност – Скопје, Охрид 2012 година.
 „Капацитети на МВР за справување со кризни состојби“, објавен во книга на
НАТО: „Одржлива помош во вонредни ситуации – регионално развиени
капацитети“ (Sustained Еmergency Relief-Regionally Developed Capacities), IOS Press,
Амстердам, 2013, Напредна истражувачка работилница на тема „Одржлива помош
во вонредни ситуации-регионално развиени капацитети“ (Sustained Emergency
Relief- Regionally developed Capacities), во организација на Евро-Атланскиот совет
на Македонија, Струга, 2012 година.
http://www.iospress.nl/book/sustained-emergency-relief-regionally-developed-capacities/
 „Застапеноста на жените во полицијата – перспектива и предизвици“, објавен
во Вонредното издание на меѓународното научно списание за одбрана, безбедност и
мир Современа македонска одбрана - „Родова рамноправност и родова перспектива
во одбраната и во безбедноста“, Меѓународна научна Конференција на тема „Родовата

рамноправност и родовата перспектива во одбраната и во безбедноста“, во организација на
Министерството за одбрана на Република Македонија, Скопје, 2013 година.

 „Полицијата и регионалната соработка во справувањето со ризици и кризи“,
објавен во „Зборник на трудови - Книга II“, Меѓународна научна конференција на
тема „Балканот помеѓу минатото и иднината: Безбедност, решавање на конфликти и
евроатланска интеграција“, во организација на Факултет за безбедност – Скопје,
Охрид, 2013 година.
 „Жените во полицијата Резолуција – 1325“, објавен на сајтот на ЕвроАтланскиот Совет на Македонија www.atamacedonia.org.mk, Конференција на тема
„Имплементација на UNSCR 1325: Ефективна платформа за надминување на
постојаните предизвици на Република Македонија во напорите за придонесот кон
светскиот мир“, во организација на Евро-Атланскиот совет на Македонија во
соработка со Британската амбасада во Скопје, Скопје, 2013 година.
 „Оценувањето на вработените во полицијата во функција на подобрување на
нивната ефикасност“, објавен во „Зборник на трудови - Том II“, Меѓународна
научна конференција на тема „Македонија и Балканот 100 години по Првата
светска војна-безбедност и евроатлански интеграции“, во организација на Факултет
за безбедност – Скопје, Охрид, 2014 година.
 „Координација помеѓу МВР и останатите субјекти во системот за управување
со кризи“, објавен во Книга на апстракти, Меѓународна научна конференција на
тема „Современите трендови на општествената контрола на криминалот“, во
организација на Факултет за безбедност – Скопје, Охрид, 2016 година.
2. Информации и податоци за докторската дисертација
Докторската дисертација е напишана согласно Упатството за изработка на
докторски тези и содржи вкупно 238 страни, компјутерски напишан текст со фонт Times
New Roman големина на буквите 12 и проред 1.5. Композицијата на текстот е составена на
238 страници и на 13 страници библиографија структурирана во 87 книги, 17 научни
трудови, 5 научни публикации, 5 извештаи, 13 необјавени и други ракописи, 34 правни и
други нормативни акти и 15 интернет извори. Составен дел на трудот се и прилозите на
инструментите кои опфаќаат 25 страници.
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Докторската дисертација содржи апстракт со клучни зборови на македонски и
англиски јазик, содржина, попис на графикони, шеми, табели, и слики, користени
кратенки, воведен дел, главен текст систематизиран во 4 делови, заклучни согледувања и
препораки, библиографија и прилози.
3. Структура и приказ на докторската дисертација
Концепциски гледано, содржината на дисертацијата е логично систематизирана и
се состои од следниве поглавја:
Апстракт
Содржина
Користени кратенки
Дел I – Теоретско-методолошки аспекти за менаџирањето
на полицијата
Дел II – Полицијата во системот за справување со
кризни состојби
Дел III – Истражување за влијанието на човечките ресурси
во извршувањето на работните задачи во полицијата и
справувањето со кризните состојби
Дел IV – Заклучни согледувања
Библиографија
Прилози
Графикони, шеми, табели и слики

(стр. I-II)
(стр. III-XI)
(стр. XII-XIII)
(стр. 1-51)
(стр. 61-175)
(стр. 178-203)
(стр. 216-221)
(стр. 226-237)
(стр.239-245)
(стр.55-172)

Во Воведот на дисертацијата, кандидатот ја појаснува актуелноста на
истражуваната проблематика: менаџирање во полицијата и потребата од инвестирање во
раководниот кадар, врвен и среден менаџмент во сите полициски единици. Во овој дел се
укажува дека соодветно обучените менаџери ќе можат да спроведуваат успешни
организациски промени преку стратешки менаџмент како тековен процес кој пак, од своја
страна ќе придонесе за создавање услови за подобрување на оперативната ефикасност во
секојдневното полициско работење преку идентификување на внатрешните прашања, но и
надворешни влијанија кои ја попречуваат организациската ефикасност (политичко
влијание, недоволно изградени човечки и институционални капацитети, постојана
флуктуација на кадар и промена на кадри на клучните работни позиции, често менување
на систематизација, непостоење на нормативно-правни инструменти, недоволна техничка
и материјална поддршка, кризни состојби, миграции, безбедносна стабилност).
Во дисертацијата се посочува дека денес полицијата се развива во многу сложени
општествено-економски и политички состојби, што бара динамично раководство и
организација која е прилагодлива на брзите промени во општеството. Во овој дел фокусот
е насочен кон клучните фактори од кои зависи во колкава мера полицијата е почитувана
како организација која е насочена и отворена за соработка со граѓаните, која е имуна на
секаков вид влијание и со која ја управува обучен, стручен, компетентен, проактивен и
ангажиран кадар кој знае да се справи со сите предизвици во своето опкружување на
начин што нема да ги загрози своите основни процедури за извршување на задачите и
истовремено ќе ги задржи високите критериуми за постапување во најразлични ситуации.
Натамошната анализа е насочена кон согледување на трендот на позитивните
промени кој, најчесто, не е примарно воден од оперативни процедури, туку од
професионалната и лична посветеност на работата од страна на вработените во
полицијата. Посебен предмет на анализа се условите на доверба и почитување од страна на
средниот полициски менаџмент кон своите претпоставени раководители, а не само слепо
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следење на правилата и хиерархијата, од кои може да се очекува стратешките
организациски промени да се одвиваат брзо и во насока на модернизирање на полицијата,
која може и умее соодветно да ги искористи сите ресурсии, човечки и материјални, да
направи анализа на оперативните функции, да ги идентификува неефикасностите, да
направи ревизија на системите и процедурите за интегрираното дејствување на различни
оперативни единици и полициски сили, да ги открие празнините во управувањето со
комуникациите кои ја попречуваат ефикасноста, да ги идентификува сите организациски
бариери, без разлика дали се оперативно-функционални или предизвикани од човечки
фактор.
Овде аналитичката постапка е насоне кон утврдување на одговорноста на
непосредните раководители и полициски менаџери од прва линија (како лица кои ја водат
и управуваат сегашната полициска организација и структура), туку организациското
трансформирање и обновување е одговорност на сите менаџери и полициски службеници,
бидејќи голема трансформација во еден сложен организациски систем како што е
полицијата, не може да се случи со еден поединец, туку треба да биде водена од страна на
тимови под раководство на сите полициски началници (советници). Затоа се укажува дека
треба да се создаваат услови за да можат менаџерите и варботените да ги обединат своите
вештини, знаења и талент за командување и да дадат поддршка на останатиот персонал и
полицајци кои имаат експертиза, кредибилитет и компетентност да се заврши работата
ефикасно и во дадениот временски рок.
Првиот дел од докторската дисертација е насловен како „Теоретско-методолошки
аспекти за менаџирањето на полицијата“. Во овој дел се актуелизираат теоретскометодолошките аспекти за менаџирањето на полицијата во услови на кризна состојба
преку содржините претставени во воведот, местото и улогата на полицијата при
справувањето со кризни состојби, кризниот менаџмент, поврзаноста на поимот на
менаџирањето на полицијата и справувањето со кризни состојби, како и со методологијата
на истражување на менаџирањето на полицијата.
Анализата започнува со основите на полицијата како составен дел на системот за
управување со кризи чија задача е да се придонесе за благосотојбата во заедницата и да се
осигура внатрешната безбедност на државата, притоа водејќи сметка за способноста
ефикасно да ги извршува поставените задачи при справувањето со кризните состојби. Во
овој дел на докторската дисертација се актуелизира прашањето за поврзаноста на нивото
на обученост на кадрите, потоа за опременоста и обезбеденоста со соодветни нормативноправни инструменти и со човечките потенцијали што успешно менаџираат при
справувањето со кризни состојби. Во тој контекст се истакнува потребата, посебно, при
спроведувањето на процесот на реформи во полицијата, особено внимание да се посвети
на раководните и менаџерските вештини на полициските раководители. Воедно се
истакнува и потребата од зајакнување на капацитетите на полицијата како организација во
делот на оперативното планирање, менаџмент на инциденти и плановите за проценка на
непредвидени ситуации како неопходно потребни за успешно справување со кризни
состојби.
Посебен акцент во овој дел од трудот е ставен на улогата на полицијата во делот на
превенцијата, раното предупредување и првичниот одговор на настанувањето на ризиците
и кризите. Потенцирано е дека полицијата своето постапување при справување со кризни
состојби го темели на одредбите од Законот за полиција, но исто така е потенцирана и
неопходната потреба за развој на ефикасна стратегија за превенција, рано предупредување,
првичен одговор, борба и справување со безбедносните ризици, природните ризици,
техничко-технолошки катастрофи и другите придружни ризици кои може да предизвикаат
криза. Во таа смисла се нагласува дека полицијата, како еден од субјектите во системот за
управување со кризи, има задача да обезбеди избегнување, намалување, неутрализирање и
елиминирање на ризиците и кризите што го реализира преку преземање на низа
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оперативно-тактички и специјални мерки. Затоа се укажува дека за успешно остварување
на поставените задачи потребна е соодветна организациска поставеност на полицијата,
компетентни кадри, опрема и материјално-технички средства како и соодветни
нормативно-правни инструменти. На успешноста на полицијата битно влијаат и
интензивната комуникација и размена на информации помеѓу субјектите во системот за
управување со кризи односноефикасната координација што пак е возможно единствено
преку формирање на оперативно тело-оперативен штаб. Улогата на полицијата како еден
од главните субјекти во системот за управување со кризи е активно да учествува во
создавање услови за заштита на материјалните и нематеријалните добра на граѓаните во
координација со останатите субјекти во системот за управување со кризи.
Во трудот е разработен кризниот менаџмент и дефинирањето на поимот криза и
кризна состојба. Извршена е анализа и приказ на кризните состојби во Република
Македонија при што се лоцирани три случаи на прогласена кризна состојба, а тоа е во
2007 година во врска со бројните шумски пожари во, во 2012 година кога имаше
неповолна хидрометеоролошка состојба и во 2015 година е прогласена кризната состојба
заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ државата.
Во овој дел се опфатени методолошките аспекти на истражувањето на проблемот и
предметот на докторската дисертација, соопштен преку формулацијата на истражувачкиот
проблем,
предметот
на
истражувањето,
поимно-категоријалениот
апарат,
операционалното, временското, просторното и дисциплинарното определување на
истражувањето. Во овој дел се дефинирани целите, хипотезите и начинот на истражување,
како и научна и општествена оправданост на истражувањето. Сложеноста на предметот на
истражување на овој докторски труд упатува на потребата од теоретска елаборација на
истиот и соодветна емипириска истражувачка евиденција посебно во утврдувањето на
структурата и функционалните односи меѓу варијаблите што упатуваат на степенот на
поврзансот на менаџирањето на полицијата во услови на кризи и кризните состојби. Во
овој дел од докторската дисертација акцент е ставен на утврдувањето на условите кои се
приоритетни во менаџирањето на полицијата заради ефективно справување со кризни
состојби во државата. Во таа смисла теоретски и емпириски се актуелизираат следењето,
оценувањето и проценувањето, нивоата на следење на безбедносната состојба,
развивањето на когнитивните (сознајните) способности, одлучувањето засновано на
релевантни информации, одлучувањето како основа за постапување, менторството,
блиската соработка и трансферот на знаење. Се претпоставува дека овие фактори
овозможуваат успешно справување со ризици и превенирањето на кризи, квалитетно
прибирање, анализа и користење на безбедносните информации, стабилна безбедносна
состојба, спречување или решавање на настанатите проблеми кои се ефективно планирани,
одлучување како функција на раководството, успешно решавање на организациските
проблеми, превенција во кризните состојби, градење на ефикасни стратегии и справување
со причините кои доведуваат до кризи. Во тие рамки извршена е дескрипција на
влијанието на човечките потенцијали во извршувањето на работните задачи во полицијата,
преку тематизирањето на три столба: 1.следење, оценување и проценување, 2.одлучување
и 3. менторство. Значи, влијанието на човечките ресурси во извршувањето на работните
задачи во полицијата, овозможува ефикасна превенција и справување со кризни состојби.
За изработка и аргументација на претпоставките во функција на изработка на
докторскиот труд е спроведено емпириско истражување. Тоа е реализирано во 2015 година
во сите осум сектори за внатрешни работи и сите 38 полициски станици од основна
надлежност. Во овие организациски единици при испитувањето се опфатени сите
командири, помошници командири, помошници командири за превенција и виши
инспектори за превенција и сите командири и инспектори за превенција. Кај
претставниците од останатите субјекти како што е Центарот за управување со кризи е
применета истражувачката постапка структурирано интевју при што се опфатени сите
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членови во Групата за проценка и Главниот Штаб во Центарот. Исто така беше спроведено
интервју во форма на социодемографска анкета и при тоа се опфатени 132 полициски
раководители и 22 претставници од останатите субјекти во Системот за справување со
кризи или вкупно 154 испитаници.
Од полициските раководители 94,6% се од машки пол а 5,4% од женски пол.
Возраста на анкетираните полициски службеници се движи од 31 до 53 години. Во поглед
на формалното образование 0,8% полициски службеници се доктори на науки, 3,1% се со
мастер студии, 88,2% се со високо образование, 6,3% со виша стручна спрема и 1,6% се со
средно образование. Од анкетираните полициски службеници со соодветно образование се
42,7% од кои најголем број се со завршен Факултет за безбедност 26,4%, а потоа со
Правен факултет 16,2%. Со несоодветно образование-останати факултети (Факултет за
физичка култура, педагошки, шумарски, филозофски, технички и други факултети) се
47,8% полициски службеници. Од ова може да се заклучи дека во униформираниот дел од
полициската организација со факултетско образование кое е потребно за работните места
се 52,1% а со несоодветно се 47,8% од униформираните полициски раководители. Од
вкупно анкетираните полициски службеници неформално образование имаат 98,8% кои
посетувале семинари, работилници, конференци и сл. а само мал дел од 1,2% немаат
дополнително образование. Во поглед на влијанието на образованието на работното место
91,7% од анкетираните полициски службеници се изјасниле дека истото има влијание врз
ефективното извршување на задачите од работното место, а 8,3% се изјасниле дека тоа не
влијае. Во поглед на поставувањето на полициските раководители на соодветното работно
место 58,6% се изјасниле дека тоа е по нивно барање, а 41,4% дека поставувањето на
работното место не е по нивно барање. Од вкупно анкетираните полициски службеници
19,5% се изјасниле дека се задоволни од работното место, 3,3% дека се делумно задоволни
и 77,2% дека не се задоволни од работното место. Работното искуство кај полициските
раководители во унформираниот дел се движи од 3 до 39 години и тоа 7,8% се со работно
искуство од 3 до 10 години, 51,1%, се со работно искуство од 11 до 20 години, 34,6 се со
работно искуство од 21 до 30 години и 6,2% се со работно искуство од 31 до 39 години.
Вториот дел од докторската дисертација е насловен со „Полицијата во системот за
справување со кризни состојби“ го обработува системот за раководење (менаџирање) во
полицијата во услови на кризна состојба. Во овој дел се анализирани функциите на
процесот на раководење во полицијата, а имајќи ја предвид специфичноста на полицијата
како организација, посебно специфичноста во раководењето во полицијата, процесот на
раководење (менаџирање) во полицијата се дели на девет меѓусебно условени, поврзани и
испреплетени функции. Тоа се: 1. Следење и проценување, 2. Одлучување, 3. Планирање,
4. Организирање, 5. Наредување, 6. Координација, 7. Контрола, 8. Информирање и размена
на информации и 9. Анализа и вреднување.
Успешноста на полицијата во справувањето со кризни состојби зависи пред сѐ од
доброто и ефикасно раководење од страна на полициските раководители кои се носители
на бројни, разновидни и сложени функции. Од степенот на примената на усвоените
стандарди за ефикасно имплементирање на сите фази од процесот на менаџирање, како од
страна на менаџерите, така и од страна на извршителите зависи успешноста на полицијата
при справувањето со кризни состојби што пак, води до зајакнување на безбедносниот
систем на државата.
Во понатамошната елаборација на овој дел, системски се разработени поединечно
сите погоре наведени функции во процесот на раководење на полицијата при справување
со кризна состојба. Функциите на процесот на раководење (менаџирање) се содржина на
работата која раководителите ја остваруваат извршувајќи ги работните задачи. Имено,
мошне успешно се елаборира превенцијата на кризните состојби каде се истакнува дека
кризна состојба е состојба предизвикана од ризици и опасности кои можат да ги загрозат
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добрата, здравјето и животот на луѓето и животните и безбедноста на државата, за чија
превенција и/или справување е потребна употреба на поголем обeм на ресурси, додека пак
„превенција“ е активност за спречување на настанување, контрола и справување со кризна
состојба. Превентивното дејствување и создавањето на ефикасна стратегија за справување
со закани во современиот свет кој е изложен на најразлични ризици се алатките преку кои
е возможно создавање на безбедна средина. Всушност целта на препознавањето на
комлексноста на проблемот и соодветна опасност е да се овозможи навремена процена на
ризиците, рано предупредување и преземање на соодветни мерки и активности со цел да
се спречи ескалирање на состојбата и да се примени соодветна стратегија на менаџирање и
справување со настанатата состојба. Во овој контекст се истакнува и значењето на раното
предупредување кое е од круцијално значење за намаување на можностите од настанување
на ризици и опасности а со самото тоа и превенирање на кризна состојба.
Предмет на анализа во овој дел се и стандардните оперативни процедури за
комуникација, координација и соработка помеѓу субјектите од системот за управување со
кризи во прогласена кризна состојба. Имено, како што е веројатно дека сите видови
ризици и опасности можат да предизвикаат кризна состојба исто така е веројатно дека тие
во целост неможат да се предвидат ниту просторно, ниту пак временски. За нивно
правовремено откривање, превенирање, справување и опоравување од настанатите
последици, се наложува потребата од координирано постапување, висок степен на
соработка и инволвирање на сите субјекти во Системот за управување со кризи. За
успешно справување со ризиците и опасностите кои може да доведат до кризи потребна е
добра координација и подготвеност на субјектите да ги менаџираат расположивите
човечки и материјално-технички ресурси. Менаџирањето на ресурсите посебно треба да
биде нагласено во превенција, раното предупредување и справување со настаната кризна
состојба како и при санирање на состојбата во пост-кризниот период. За да се овозможи
висок степен на заштита на вредностите на општеството потребен е единствен,
координиран настап на субјектите во системот за управување со кризи кој пак е можен
преку примена на стандардните оперативни процедури за комуникација, координација и
соработка помеѓу субјектите од системот за управување со кризи во прогласена кризна
состојба.
Предмет на анализа се сложените општествени услови проследени со ризици и
опасности што ги загрозуваат здравјето и животот на луѓето, животната средина,
материјалните, културните и останатите добра. Имено, се укажува дека современиот свет
се повеќе се соочува со елементарни непогоди и катастрофи како и со други форми на
ризици како што се: тероризмот, недозволената трговија со дрога и оружје, трговијата со
луѓе, опасноста од употреба на оружје за масовно уништување кои може да предизвикаат
се поголеми последици и штети. Заради нивно надминување, државите во светот и
светските организации вложуваат максимални напори за надминување на ризиците и
справување со кризните состојби. И Република Македонија, како дел на меѓународната
заедница, ги следи случувањата од оваа област и е во корелација со современите текови на
глобалниот развој и светските норми и стандарди. Притоа континуирано се преземаат
активности за градење на современ и ефективен систем чија основана функција е
превенцијата, раното предупредување и справување со ризици и опасности, за да се
обезбеди безбедноста на граѓаните и заштита на материјалните вредности и добра. Во таа
смисла се констатира дека основната функција на системот за управување со кризи на
Република Македонија е координирање на ресурсите, почнувајќи од превентивно
дејствување преку раното предупредување па се до справувањето со кризите а се со цел да
му помогне на населението при евентуално прогласени кризни состојби. Системот за
управување со кризи опфаќа: прибирање на информации, процена, анализа на состојбата,
утврдување на целите задачите, развој и спроведување на потребните дејствија за
превенција, рано предупредување и справување со кризи.
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Во трудот се анализира значењето од воспоставувањето на Националната
платформа за намалување на ризици од несреќи и катастрофи во 2009 година. Таа е во
духот на „Меѓународната стратегија за намалување на катастрофи“ (International Strategy
for Disaster Reduction – ISDR), и генералните напатствија на Рамката за акција од Хјого
2005-2015, Градење на отпорноста кон катастрофи на нациите и на заедниците. Станува
збор за стратешки документ чија цел е да придонесе, значително да се намалат загубите
предизвикани од катастрофи, како во животи, така и во економските средства и животната
средина на заедниците и државите.
Практиката покажува дека реалната опасност, притисокот од претпоставените и
притисокот од јавноста во услови на кризна состојба, донесувањето на одлуките го прават
особено тешко. Затоа, се формира тело кое тимски ги насочува активностите кон
остварување целта, односно разрешувањето на кризната состојба. Како во теоријата така и
во практиката се среќаваат вакви тела но со различни називи како: генералштаб, главен
штаб, оперативен штаб, централен штаб, просторен штаб, штаб, штаб на единиците на
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установи и служби,
оперативна група, тактички оперативен центар, кризен оперативен центар, командно
место, тим за командување со инциденти и сл.
Во Република Македонија во услови на кризна состојба во зависност од субјектот
на системот за управување со кризни состојби се формира вакво тело и тоа: Во Центарот
за управување со кризи се формира Главен штаб, Во Дирекцијата за заштита и спасување
во услови на кризна состојба може да се формира Главен штаб, во МВР во услови на
кризна состојба се формира Оперативен штаб со задача да ги планира, организира,
координира, раководи, командува и да врши контрола над ангажираните единици,
полициските службеници и овластени службеници лица. Од сето ова може да се заклучи
дека за успешно справување со ризиците и кризите неопходно потребно е формирање на
кризен оперативен центар. Надлежноста на кризниот оперативен центар е да планира,
командува и да ги контролира силите на терен ангажирани во кризната состојба,
координирање на работата со останатите структури инволвирани во кризната состојба, да
врши анализа на претходните и тековните настани, следење на планираните тековни
акции, да ги одредува потребните ресурси, обезбедува техничка и криптозаштита на
телекомуникациите и информатичките средства кои се во функција, како и физички мерки
на заштита на членовите во штабот, просториите, документите, телекомуникациите,
информатичките и административните средства.
Третиот дел насловен како „Истражување за влијанието на човечките ресурси во
извршувањето на работните задачи во полицијата и справувањето со кризните состојби“ ги
разработува резултатите од емпириското истражување. Во овој дел анализата се врши
преку проценка на добиените податоци од следењето, оценувањето и проценувањето,
преку проценка на добиените податоци од одлучувањето и преку проценка на добиените
податоци од менторството.
Од добиените податоци од анализата се воочува дека полициските раководители
постојано развиваат вештини за следење, оценување и проценување во областа во која
делуваат, а со тоа се оспособуваат за успешно справување со ризици и превенирање на
кризи. Воедно податоците од направеното истражување покажаа дека успешното
справување со ризици и превенирање на кризи доведуваат до подобрување на
безбедносната состојба. Со истражувањето се потврди ставот дека следењето на
безбедносната состојба е практика на сите нивоа на полициската организација, а тоа
доведува до создавање услови за квалитетно прибирање, анализа и користење на
безбедносните информации.
Анализата покажува поделеност кај полициските раководители во поглед на тоа
дали во полицијата се посветува потребното внимание за развој на личните капацитети на
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полициските раководители за ефикасна оценка и процена на безбедносната состојба, при
што поголемиот дел од полициските раководители (53,0%) смета дека во полицијата не се
посветува потребното внимание за развој на личните капацитети, наспроти помалиот дел
(41,7%) кој смета дека во полицијата се посветува потребното внимание за развојот на
овие капацитети. Интересна е констатацијата на претставниците од останатите субјекти во
Системот за управување со кризи каде што поголемиот дел (50%) сметаат дека во
полицијата се посветува потребното внимание за развој на индивидуалните капацитети за
успешно справување со кризни состојби наспроти малиот дел од нив (13,6%) кој има
спротивно мислење. Причина за поделеноста е во тоа што неретко во полицијата на
раководни позиции за полициски раководители се поставуваат лица со недоволен личен,
кариерен и професионален развој, како и лица кои не потекнуваат од полициската средина
туку се преземени од други министерства. При тоа значајно е да се укаже дека на развојот
на личните капацитети влијае и личниот ментален склоп и желбата за саморазвој. Врз
основа на резултатите се констатира дека постои јасна свест како кај полициските
раководители така и кај претставниците од останатите субјекти во системот за управување
со кризи за значењето и потребата за континуиран развој и надоградување на личните
капацитети на полициските раководители за ефикасна оценка и процена на безбедносната
состојба.
Истражувачките резултати упатуваат и на тоа дека полициските раководители како
фактори кои овозможуваат ефикасно оценување и проценување, од посебно значење ги
посочуваат искуството, обуката и квалитетот на прибраните податоци. Току заради тоа се
укажува дека следењето, оценувањето и проценувањето на безбедносната состојба е
клучна функција во процесот на раководење-менаџирање во полицијата од која во
најголема мера зависи успешноста на полицијата во превенирањето, раното
предупредување и справување со кризната состојба. Во таа смисла се нагласува дека
знаењето кое полициските раководители го стекнуваат на работното место, соодветното
образование и поминати сите скалила во кариерниот развој придонесува тие да се
способни за надоградување на вештините за следење и проценување кое им овозможува
полесно справување со безбедносните ризици, а тоа пак доведува до подобрување на
безбедносната состојба. И покрај тоа што следењето на безбедносната состојба е присутно
на сите нивоа во полициската организација. Затоа се укажува дека е потребно да се трага
по нови методи за натамошен развој на личните капацитети на полициските раководители.
И на крајот констатира дека за ефикасното оценување и проценување се потребни:
соодветно искуство, обука и квалитетни безбедносни податоци.
Од добиените податоци од истражувањето во делот на одлучувањето се забележува
дека полициските раководители одлучувањето го засноваат на релевантни информации од
областа за која се надлежни, што води кон активности за спречување или решавање на
веќе настанатите проблеми кои се ефективно испланирани. Резултатите укажуваат дека
одлучувањето претставува појдовна точка за отпочнување на активности во полицијата и
основа за постапување, планирање и наредување што пак води кон активности за
спречување или справување со веќе настаната кризна состојба. За донесување на правилна
одлука потребни се релевантни информации врз основа на кои ќе се донесе соодветна
одлука која ќе преставува основа за постапување, планиране и наредување. Одлучувањето
е функција на раководителите кои одлуките не секогаш ги носат во сигурни услови и без
надворешни влијанија, затоа е потребно унапредување на процесот на носење на одлуки и
создавање погодна средина без надворешни влијанија. Со цел успешно справување со
кризна состојба неопходно е секогаш активностите за решавање на настанатите кризни
состојби ефективно да се испланирани.
Истражувачките резултати во врска менторството упатуваат на тоа дека станува
збор за начин на пренесување на стекнатото знаење во текот на работењето и дека
придонесува за превенирање во кризните состојби. Успешноста на полицијата во
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справувањето со кризни состојби се мери преку индикаторската рамка во која се утврдува
соработката меѓу вработените во организациските единици надлежни за справување со
кризни состојби, која пак, овозможува градење ефикасни стратегии за превенција на
кризни состојби. Во овој дел од докторската дисертација се воочува ставот дека во
организациските единици за справување со кризни состојби постои трансфер на знаење и
механизми и процедури за успешно справување со причините кои доведуваат до кризи
што всушност е и составен дел од превенцијата на кризните состојби. Анализата покажува
дека постои скоро идентичен став дека во организациските единици надлежни за
справување со кризни состојби постои трансфер на знаење. Врз основа на истражувачките
резултати може да се заклучи дека во полицијата менторство се користи за пренесување на
стекнатото искуствено знаење од областа на кризните состојби и дека тој облик
овозможува градење на стратегии за превенција на кризни состојби.
Во четвртиот дел од докторската дисертација, кој е насловен како „Заклучни
согледувања“ во кој се поместени содржини: за интерпретација на хипотетската рамка,
компарација на теоретските сознанија со сознанијата добиени од истражувањето и е понуден
модел за развој на личните капацитети во полицијата за справување со кризни состојби.
Во овој дел од трудот, успешно се елаборира степенот на прифатеност на секоја
поединечна и посебна хипотеза и се констатира дека: генералната хипотеза на докторскиот
труд „Човечките ресурси во полицијата преку комплексна динамичност остваруваат високо
ниво во извршување на работните задачи, што доведува до ефикасна превенција и
справување со кризни состојби“, делумно се потврдува. Имено, човечките ресурси во
полицијата остваруваат високо ниво на извршување преку следење, оценување и
проценување кое доведува до успешно справување со ризици и превенирање на кризи, преку
одлучување кое води кон спречување или решавање на настанатите проблеми, и преку
пренесување на искуствено стекнатото знаење кое создава услови за превенција во кризните
состојби. Но, иако во полицијата има хиерархија, иако одлучувањето е во рацете на
полициските раководители и менторството е алатка за пренесување на искуствено стекнатото
знаење, сепак се чувствува потребата од обука и оспособување, како и облици за
надоградување и развој на личните капацитети на полициските раководители, посебно, обука
за донесување на одлуки, ослободување на полициските раководители од притисок од
надворешни фактори. Се констатира, дека е потребно развивање на капацитетите на
полициските раководители, затоа што знаењето и единството во организациските единици во
полицијата се претпоставки за превенирање и решавање на настанатите проблеми.
Во трудот се констатира дека за успешно постигнување на поставените цели потребно
е зајакнување на капацитетите во делот на човечките ресурси со посебно внимание насочено
кон способноста, стручноста, знаењето и обученоста на полициските раководители. Според
тоа, централната улога во овој концепт е кај полицискиот раководител, кој истовремено треба
да е менаџер, старешина, носител, двигател, создавач на средина и клима погодна за
развивање на вештини за следење, оценување и проценување, одлучување и пренесување на
искуствено стекнатото знаење.
Во овој дел од докторскиот труд се нуди Модел за развој на личните капацитети во
полицијата за справување со кризни состојби, особено за надминување на констатираните
недостатоци. Според моделот, тоа може да се оствари преку развивање на личните
капацитети на човечките ресурси (полициските раководители), зајакнувањето на
капацитетите во делот на материјално-технички средства и нормативно-правните
инструменти, надоградување на менторството како начин на пренесување на искуствено
стекнатото знаење од областа на кризните состојби и унапредување на меѓусебната
соработка на субјектите од системот за управување со кризи. Целта на конструкцијата на
моделот е да се постигне повисоко ниво во извршувањето на работните задачи и да го
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подобри функционирањето на полициската организација во услови на справување со кризни
состојби.
4. Оценка на докторската дисертација
Трудот на кандидат м-р Тони Станковски со наслов „ Менаџирање на полицијата
во справување со кризни состојби во Република Македонија“ е солидно изработен
докторски труд, со прикажан степен на оспособеност за теориско елаборирање и
обезбедување емпириска евиденција за аргументирање на претпоставките утврдени во
пријавата на трудот. Трудот третира актуелна тема и проблематика, која е од значење за
научниот развој, но и за општествената организација, како за животот и работата на
граѓаните. Тој претставува комплексна и научно издржана анализа која со помош на
теоретска елаборација и примена на квантитавно-квалитатвни пристапи во истражувањето
актуелизира прашања поврзани со начинот на справувањето со кризите и придонесот на
менаџирањето како содржина и алатка во управувањето со потенцијалите и ресурсите,
посебно на полицијата како организација.
Докторската дисертација го тематизира менаџирањето на полицијата, посебно во
разрешувањето на кризи и кризни состојби, во услови кога тоа е едно од високо
рангираните приоритети во оваа организација и кога општествените услови не се секогаш
наклонети кон неа. Во тој контекст, во докторската дисертација, кандидатот докажа дека ја
исполнил целта на истражувањето во која се огледани постигањата, но се идентификувани
и слабостите во менаџирањето на полицијата во справувањето со кризите и кризните
ситуации, за што како прилог во теориско-емпирискиот пристап се нуди Модел за
менаџирање на полицијата при справување со кризи.
Во докторската дисертација е користена соодветна научна и стручна литература
поврзана со безбедносните, криминалистичките, полициските, криминолошките и другите
општествени науки, што упатува на тоа дека кандидатот се стекнал со информации и
искуства кои се во функција на анализата на предметот на истражувањето.
Докторската дисертација дава значаен научен придонес во областа на
истражувањето на безбедноста, криминалистичките, криминолошките и полициските
науки, како области кои не се доволно истражувани, особено од аспект на менаџирањето
на полицијата, како значаен државен орган и организација која е, на еден или друг начин
третирана како дел од моќта во државата. Токму затоа трудот истовремено е во чекор со
современите истражувања во областа на безбедноста.
Вредноста на трудот се согледува особено во извршената анализа на постојните
состојби во контекст на меѓусебната интеракција и комуникација на вработените во
полицијата (надредените и подредените), најновите трендови во регионот и пошироко за
планирање на менаџирањето во состојба на криза.
Докторската дисертација е научен труд што го карактеризираат следните аспекти:
Прво, во него е извршено теоретско истражување на менаџирањето на полицијата
во кризни состојби, преку осврт на теориските концепти за менаџирањето со истакнување
на врските меѓу чинителите во процесот и факторите на надворешно и внатрешно
влијание.
Второ, во трудот е вложен напор за продлабочена анализа на решенија за
менаџирање на полицијата во остварувањето на безбедносната функција. Богатата
емпириска евиденција, но и личното искуство, кандидатот ги проверува и споредува со
ставовите од статистичката евиденција.
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Трето, посебен придонес на оваа докторска дисертација е предлогот за начинот на
решавање менаџирањето на полицијата, со нудење на Модел, како и насоки за
подобрување на менаџирањето на полицијата во услови на справување со кризни состојби.
Оттука може да се резимира дека:
Станува збор за компактен труд со своја специфична тежина кој има свој научен
придонес;
Консултирана современа и компетентна литература;
Со своето професионално знаење и искуство од менаџирањето на полицијата во
справувањето со кризи и други сложени ситуации;
Прикажани се значајни сознанија од искуствата, состојбите и начинот на
решавањето на кризите и кризните состојби и посебно, во управувањето и употребата на
полицијата и другите ресурси;
Добиените резултати се значајни за подобрување на ефективноста на менаџирањето
на полицијата во справувањетто со кризи и треба да влијаат врз промена на навиките и
однесувањето на жителите на градот во насока на градење на одржливи транспортни
дејствија.
Во фазата на оценка на трудот на кадидатот му беа дадени забелешки кои се
однесуваат на воведување на одредена стручна терминологија и пристапи кои се користат
при дефинирање на фазите на кризата, а се во корелација со концептите применети во
рамките на ООН, НАТО, САД и на европските инструменти од областа на кризниот
менаџмент. Исто така, на кадидатот му беше посочено должно внимание да обрне на
анализа на актуелните европски трендови во областа на управувањето со кризи и на
улогата и местото на локалните капацитети во системот за справување со кризите, како
целна група кон која се насочени клучните препораки до земјите членки на ООН содржани
во Рамката од Сендаи за намалување од непогоди (2015-2030). Крајните забелешки се
однесуваа на ажурирање и проверка на користената литература, согласно стандардите и
стиловите за пишување.
5. Заклучок и предлог
Комисијата има посебно задоволство да констатира дека докторската дисертација
со наслов „Менаџирање на полицијата во справување со кризни состојби во
Република Македонија“ од кандидатот м-р Тони Станковски претставува солидно
изработен научно-истражувачки труд. Кандидатот во целост одговорил на поставените
тези кои беа прифатени при пријавувањето на дисертацијата. Ние сме сигурни дека
дисертацијата, со своите уверливи квалитети, претставува научен придонес во
унапредувањето и развојот на менаџирањето на полицијата при справување со кризни
состојби, како од аспект на применетиот методолошки пристап, но особено поради
релевантноста на добиените сознанија од истражувањата. Исто така, цениме дека
сознанијата претставуваат и битен придонес и за практиката, особено во доменот на
динамичната сфера на законски промени во сферата на институционалната поддршка на
системот на менаџирање на полицијата во Република Македонија.
Докторската дисертација се однесува на мошне актуелен и недоволно научно
елабориран проблем и претставува самостоен, оригинален и научно – високостручен труд
со мултидисциплинарен карактер, изработен врз основа на обемен научен материјал, со
спроведување на истражување на терен, кој има значителен придонес во областа на
анализираната проблематика.
Дисертацијата претставува значаен придонес во унапредувањето на современата
наука и практика во истражуваното подрачје.
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Докторантот има солидни познавања и добро владее со методологијата на научно –
истражувачката работа, како во истражувањата, така и во формулирањето на добиените
резултати од истражувањето.
Од содржината, методолошкиот пристап и начинот на изработка на дисертацијата,
како и од прикажаните резултати од истражувањето, недвосмислено се потенцира
деталното познавање на предметот на истражување и владеење со презентираната
проблематика.
Кандидатот м-р Тони Станковски со реализацијата на докторската дисертација ги
достигна поставените цели и ги оствари очекуваните резултати при дефинирањето на
истата.
Дисертацијата во целина има значајна теориска и практична вредност и претставува
значаен придонес во областа на истражувањето и научните дисциплини на безбедноста.
Резултатите од истражувањата во дисертацијата, посебно понудениот Модел за
менаџирање со кризни ситуации, можат да најдат непосредна примена во практиката, а
воедно отвораат можности за понатамошни истражувања во наведените области.
Согласно со наведените констатации во Извештајот, докторантот ги исполнува сите
законски услови за пристапување кон одбрана на докторската дисертација во постапката за
стекнување на степен доктор на науки.
Врз основа на претходно истакнатото, Комисијата констатира дека докторската
дисертација со наслов „МЕНАЏИРАЊЕ НА ПОЛИЦИЈАТА ВО СПРАВУВАЊЕ СО
КРИЗНИ СОСТОЈБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ од кандидатот м-р Тони
Станковски ги исполнува критериумите за нејзина одбрана и има чест и задоволство да
му предложи на Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност – Скопје да го
усвои Извештајот и да формира комисија за јавна одбрана. Комисијата во меѓусебни
консултации и консултации со кандидатот дополнително ќе го определи датумот на
одбрана на докторската дисертација.

Скопје,
4.10.2016

Комисија за оценка:
ред. проф. д-р Борис Мургоски – член, претседател, с.р
ред. проф. д-р Цане Мојаноски – член, ментор, с.р
вон. проф. д-р Марина Малиш Саздовска – член, с.р
доц. д-р Никола Дујовски – член, с.р
доц. д-р Раде Рајковчевски – член, с.р
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Рецензија
На трудот ,,Психопатологија,,
Од вон. проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р Роза Крстеска
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски “-Битола, на 209
седница, со одлука бр 14-1393/6-1 од 12.10.2016 година, ме определи за рецензент на
трудот под наслов ,,Психопатологија“ од д-р Драгана Батиќ, вонреден професор на
Факултетот за безбедност-Скопје и д-р Роза Крстеска, доцент на МИТ Универзитет,
Факултет за психологија во Скопје.
По целосната и внимателна анализа на трудот го поднесувам следниов:
ИЗВЕШТАЈ
За трудот ,,Психопатологија,, од вон. проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р. Роза
Крстеска, предвиден како учебник за потребите на изборниот предмет ,,Криминалистичка
психопатологија“, на додипломските студии на студиските групи: Криминалист и
Криминологија и криминална политика, со фонд на часови 2+1. Предложениот ракопис е
во согласност со наставната програма за горенаведениот предмет.
Општи податоци за ракописот:
Трудот ,,Психопатологија“ е претставен на 317 страни компјутерски обработен
текст со новинарски проред. Кон ракописот се додадени 29 слики, 20 табели и графикони
и 97 референци на цитирана литература.
Краток опис на содржината на учебник:
Учебникот првенствено е наменет за студентите по криминалистика, и во
потполност одговара на потребите за осознавање на материјата која ја третира менталната
болест. Тоа што на крајот на секое поглавје е дадено и криминалистичкото значење на
болеста, односно проценката на пресметливоста на болниот, го сметам за придонес во
смисла на прилагодување на ракописот на студентите по криминалистиката. Учебникот,
исто така одговара на програмата на втор циклус на студии: Криминалистичка психологија
и психопатологија: аспекти на докажување и Форензичка психологија и психопатологија,
како единствени на државните факултети во Република Македонија.
Темите која авторите ги разработуваат во ракописот одговараат на теми кои се
третираат во современите учебници по психопатологија. Секоја тема, која всушност
одговара на одредена ментална болест, се занимава со основни податоци за етиологија,
епидемиологија, класификација, клиничка слика и лекување, како и повеќе казуистички
прикази во склоп на соодветната клиничка тематика.
Во првата глава авторите зборуваат за „Историскиот развој на
психопатологијата и психијатријата“, со детален опис на историскиот развој на
психијатријата, како би можело да се согледа настанокот и развојот на психопатологијата.
Авторите ги дефинираат поимите, се осврнуваат на самата терминологија, а даваат и
објаснување за разликите кои постојат помеѓу психопатологијата и психијатријата, како
други сродни дисциплини.
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Во втората глава под наслов „Ментално здравје и ментална болест: Нормално
и патолошко“ авторите се обидуваат да ги воведат студентите во областа на
психопатологијата со разграничување помеѓу нормалното и психопатолошкото поведение,
при што се користат современите сваќања во објаснувањето на психолошката
абнормалност.
Освен оваа разлика, авторите ја потенцираат и разликата помеѓу психијатриската и
социјалната нормалност, која е особено значајна за лицата кои сториле кривично дело.
Вештачењето на овие лица, нивната пресметливост и непресметливост, се теми кои се
значајни за идните криминалисти.
Во третата глава под наслов „Дијагностика и класификација на менталните
растројства“ авторите укажуваат на важноста на навремена дијагноза на менталните
заболувањата, чија основна цел е и навремено лекување. Даден е осврт на специфичноста
на дијагностиката за разлика од другите медицински дисциплини, со оглед на
специфичноста на манифестацијата на душевните растројства, со оглед да промените на
психичките функции не можат да бидат регистрирани со некој медицински апарат. Даден е
едноставен детален приказ на самата клиничка проценка и испитувањето на психичкиот
статус со сите психички функции. Понатаму авторите даваат и краток опис на
етиопатогенезата и класификацијата на менталните растројства.
Во четвртата глава под наслов „Анксиозни нарушувања“ се дава поновата
класификација каде неврозите кои се поделени во неколку нови дијагностички категории:
анксиозни нарушувања, соматоморфни нарушувања и дисоцијативни нарушувања. За
полесно совладување на секоја од овие нарушувања, дадени се примери од пракса. Во оваа
глава, токму заради важноста за полицијата и нивната работа, детално е разработено
постравматското стресно нарушување во кое се прикажани резултатите од истражувањата
во светот, регионот и Македонија.
Авторите во петата глава даваат еден детален опис на проблемот на
шизофренијата со давање дефиниција на овој клинички ентитет, основни податоци за
епидемиологијата на шизофренијата, како и неколкуте хипотези кои ја разработуваат
етиологијата. Дадени се описи на шизофрената симптоматологија, како и на поединечните
субтипови. Разработени се дијагностичките критериуми според дијагностичките
класификации, со напомена и за измените кои се направени на ова поле во најновата
ДСМ5 класификација на Американската психијатриска асоцијација. Дополнението што
авторите го прават со каузистичките прикази ја прави материјата појасна и поприемчива.
На крајот се наведени и прогностичките фактори, можностите за превенција, прогнозата,
како и начините на третман на шизофренијата. Особено е од важност даденото судско
психијатриското значење на шизофренијата, поткрепено со каузистички приказ.
Во шестата глава „ Други психотични растројства“ авторите ги опишуват и
другите психотични растројства, дадени според Меѓународната класификација на болестиМКБ, 10-та ревизија: Шизотипното пореметuвање, Перзистентни налудничави растројства,
Акутни и транзиторни психотични пореметувања, Индуцирани пореметувања со
налудничавост и Шизоафективно пореметување.
Посветено е поголемо внимание на паранојата како една од позначајните теми од
перзистентните налудничави растројства, како хронично прогресивно душевно
растројство со карактеристичните параноични систематизирани и логично поврзани
налудничави идеи. Даден е опис на типовите на паранојата според ДСМ класификацијата:
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еротоманичен тип, грандиозен тип, љобоморен тип, прогонителен тип и соматски тип.
Авторите прават осврт и во однос на етиологијата, епидемиологијата и клиничките форми
со типичната симптоматологија. Главата е дополнета и со терапеутските аспекти, како и
судско-психијатриското значење на паранојата, така и каузистички прикази.
Во следната, седма глава „Растројствата на расположението“, или по старата
терминологија манично-депресивната психоза, како и посовремениот термин афективни
растројства, авторите ги појаснуваат термините и дефиницијата на оваа група психички
заболувања со опис на главните симптоми кои ги обележуваат овие психички растројства.
Авторите даваат детален опис на историјатот, епидемиологијата, етиологијата и
класификацијата на овие растројства, како и детален клинички опис на биполарното
растројство, на униполарното депресивно растројство, аспектот на рекурентноста и сл,
сето тоа поткрепено со повеќе каузистички прикази. Опфатени се и перзистентните
растројства на расположението, циклотимијата и дистимијата. Поединечно
проблематиката е дополнета и со начините на третман, како и можностите за превенцијата
на афективните растројства. На крајот темата е дополнета со давање на осврт на судско
психијатриското значење на овие растројства.
Во глава осум, авторите ја разработуваат проблематиката на суицидологијата, со
давање на податоци за стапката на суицидалноста во светот и на наше поднебје.
Разработена е проблематиката од аспект на повеќе фактори на ризик, како полот, возраста
и други значајни ризик фактори. Дадени се податоци од аспект на етиологијата,
индиректното самодеструктивно однесување, како и обидот за самоубиство. Истакната е
важноста на проценката за суицид кој е важен елемент на оваа проблематика, како и
превенцијата. Светската здравствена организација се вклучува во сите аспекти на оваа
важна проблематика во целиот свет. На крај дадаено е судско психијатриското значење на
суицидот.
Во глава девет, авторите зборуваат за Психичките растројства во бременоста,
чинот на породување и постпарталниот период, со давање на одредени факти за самата
бременост, чинот на породување и проблематиката на постпарталниот период. Ја
опишуваат депресијата во текот на самата бременост, породување и постпородилниот
период. Авторите укажуваат дека во овој специфичен период од животот 85 % од жените
доживуваат некој вид на нарушување на расположението, како што е лабилност на
расположението или натаженост. Опишано
е „Постпарталното психијатриско
растројство“ кое вклучува: преодни депресивни симптоми (постпартална тага),
постпартална депресија, постпартална психоза и невротски растројства.
Авторите најмногу се задржуваат на постпарталната психоза, на нејзината етиологија,
карактеристиките, текот на растросјтвото, неговата прогноза, како и судскопсихијатриското значење.
Во следната, десета глава „Нарушување на личноста“ авторите детално го
обработуваат дисоцијалното нарушување на личноста, односно антисоцијалното
пореметување на личноста (познато и како психопатија или социопатија), заради
застапеноста на психопатите во криминалот и во затворската популација, каде се јавуваат
како рецидивисти. Детално се опишани карактеристиките на психопатите, теориите за
етиологијата, како и класификацијата на психопатите. Особено внимание е посветено на
поврзаноста помеѓу криминалитетот и психопатијата. И во овој дел, заради подобро
разбирање и препознавање, авторите даваат илустративни примери.
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Во единаесетата глава авторите даваат опис на Органските ментални
растројства (псхоорганскиот синдром) кои ги опишуваат како група на ментални
растројства, на кои заедничко е тоа што етиологијата може да биде докажана како некоја
органска болест на мозокот, трауматска повреда на мозокот или друг причинител кој
всушност доведува до нарушување на мозочната функција. Авторите даваат осврт на
психопатолошките манифестации кои се јавуваат кај овие пореметувања. Потоа детално е
разработен акутниот мозочен синдром, со епидемиологија, етиопатогенеза, како и
клиничка слика на клиничките ентитети сместени во оваа група, нивната класификација и
судско психијатриското значење.
Следува хроничниот мозочен синдром со анализа на етиологијата, клиничката евалуација
и класификацијата со дијагностичките критериуми. Даден е подетален опис на
Алцхајмеровата болест, како и психијатриските симптоми и бихејвиоралните појави кај
луѓето со деменција. Теоретските наводи се поткрепени со повеќе каузистички прикази
што ја дополнуваат вистинската слика на повеќе видови деменции. На крајот е дадено и
судско психијатриското значење на хроничниот мозочен синдром.
Дванаесетата глава „Интелектуалната попреченост“ е обработена земајќи ги во
предвид најновите класификации и терминологијата. Се започнува од историјатот на
третманот на овие лица и дефиниции во повеќе класификациони системи. Во рамките на
класификацијата, опишани се карактеристиките на лица со лесна, умерена, тешка и
најтешка интелектуална попреченост, а прикажана е и етиологијата, третманот и
терминологијата. Во согласност со најновите теории и практика, истакнато е дека
интелектуалната попреченост претставува состојба, а не болест, и опишан е социјалниот
модел на рехабилитација. Спомената е и ратификацијата на Конвенцијата за правата на
лицата со попреченост во Република Македонија, 2011-та година, со која се јавува
потребата од терминолошкото изедначување кое ќе соодветствува на терминологијата што
се употребува во Конвенцијата.
Сметаме дека е од посебно значење што авторите зборуваат за погрешната
терминологија која води кон етикетирањето, наспроти новата класификација која го
почитува интегритетот на личноста. Ова е во согласност со најновите сваќања кои е
потребно да ги усвојуваат идните полициски службеници.
Глава тринаесет, под наслов „Нарушувања врзани со психоактивни
супстанци“, ги третира зависносите од алкохол и дрога. Освен епидемиологија, клиничка
слика, текот на нарушувањето и етиологијата на зависноста од алкохолот опишани се и
психозите кои настануваат заради хроничната употреба на алкохолот.
Во делот за зависноста од дроги најпрво се дадени видовите на дрога и за секоја од нив
дејствувањето врз човековата психа. На крајот се зборува за пресметливоста на
зависниците од алкохол и дрога.
Главата број четрнаест која носи наслов „Сексуалните нарушувања:
Нарушувањата на полниот идентитет и полните склоности-парафилии“ ги опишува
парафилиите: фетишизам, трансвеститски фетишизам, инцест, педофилија, воајеризам,
егзибиционизам, сексуален садизам и сексуален мазохизам.
Коментарот за хомосексуалноста е даден во овој дел иако не се третира како болест.
Сметаме дека тоа е многу важно, бидејќи постојат несогласувања и предрасуди не само
помеѓу лаиците, но и помеѓу професионалците. Во таа смисла, идниот полициски
службеник треба да има солидни знаења и од оваа област.
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Оценка на научните квалитети
Трудот е систематизан на адекватен начин и секое поглавје е солидно обработено
со користење на референции од домашната, но и од странската научна мисла. Во овој труд
авторите примениле соодветна методологија и успеале истата да соодветствува со
дидактичките барања. Ракописот во целина е содржински адекватно подреден, има
логичен распоред на темите кои изобилуваат со репрезентативно одбрани податоци,
информации и примери од пракса.
Анализата на трудот покажува дека тој содржи податоци кои целосно, стручно и
професионално ја разработуваат материјата на психопатологијата. За значителен придонес
го сметаме прилагодувањето на темите на студенти по криминалистика, кои како идни
полициски службеници треба добро да владеат со оваа област бидејќи во својата работа ќе
се среќаваат и ќе треба да ги препознаат душевно болните лица.
Предлог за категоризација на трудот
Врз основа на горенаведените заклучоци и мислење, сметам дека трудот може да се
категоризира како учебник, кој разработува материја од областа на психопатологијата.
Авторите, по мое мнение, успеваат знаењата од областа на психопатологијата, на
едноставен и јасен начин да им го доближат на студентите по криминалистика,
нагласувајќи аспекти кои се за нив битни. Едновремено, овој ракопис може да биде
корисно четиво не само на студенти од други, немедицински професии, туку и за судии,
обвинители, полициски службеници и сите оние кои во својата работа се среќаваат со луѓе
со нарушено ментално здравје
Заради тоа, со задоволство му предлагам на Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје, трудот, ,,Психопатологија“ од авторите вон. проф. д-р
Драгана Батиќ и доц. д-р Роза Крстеска, да се објави како учебник, со што ќе им се
овозможи на студентите користење на литература за совладување на предвидената
наставна програма, а на поширокиот круг читатели да ги прошират и продлабочат
знаењата за оваа проблематика.

Рецензент
Проф. д-р Јордан Јовев, с.р.
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Рецензија

На трудот ,,Психопатологија ,,
Од вон. проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р Роза Крстеска
Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски “-Битола, на 209
седница, со одлука бр 14-1393/6-1 од 12.10.2016 година, ме определи за рецензент на
трудот под наслов ,,Психопатологија“ од д-р Драгана Батиќ, вонреден професор на
Факултетот за безбедност-Скопје и д-р Роза Крстеска, доцент на МИТ Универзитет,
Факултет за психологија во Скопје.
По целосната и внимателна анализа на трудот го поднесувам следниов:

ИЗВЕШТАЈ
За трудот ,,Психопатологија,, од вон. проф. д-р Драгана Батиќ и доц. д-р. Роза
Крстеска, предвиден како учебник за потребите на изборниот предмет ,,Криминалистичка
психопатологија“, на додипломските студии на студиските групи: Криминалист и
Криминологија и криминална политика, со фонд на часови 2+1. Предложениот ракопис е
во согласност со наставната програма за горенаведениот предмет.
Општи податоци за ракописот:
Трудот ,,Психопатологија“ е претставен на 317 страни компјутерски обработен
текст со новинарски проред. Кон ракописот се додадени 29 слики, 20 табели и графикони
и 97 референци на цитирана литература.
Краток опис на содржината на учебник:
Темите која авторките ги разработуваат во ракописот одговараат на теми кои се
третираат во современите учебници по психопатологија. Секоја тема, која всушност
одговара на одредена ментална болест, се занимава со основни податоци за етиологија,
епидемиологија, класификација, клиничка слика и лекување, како и повеќе казуистички
прикази во склоп на соодветната клиничка тематика. Со оглед на тоа што учебникот
првенствено е наменет за студентите по криминалистика, на крајот на секое поглавје е
дадено и криминалистичкото значење на болеста, односно проценката на пресметливоста
на болниот.
Во првата глава авторите не воведуваат во историскиот развој на
психопатологијата и психијатријата преку дефинирање, терминолошки аспекти,
подрачјето на интерес, како и дистинкција од останатите сродни дисциплини, со еден
комплетен осврт на историскиот развој на психијатријата, како неодвоив дел за
согледување на настанокот и развојот на психопатологијата.
Во втората глава под наслов „Ментално здравје и ментална болест: Нормално
и патолошко“ се зборува за современото сваќање на поимите на психолошка
абнормалност, ментално пореметување, односно душевна болест. Во објаснувањето на
психолошката абнормалност се наведуваат различни, до сега познати сваќања, а посебно
внимание се посветува на два најзначајни теоретски пристапи: медицинскиот и развојниот
модел. Исто така, се даваат и различни толкувања за тоа што претставува т.н. „нормално“
однесување .

50
Во овој дел авторите зборуваат и за разликата помеѓу психијатриската и социјалната
нормалност за лица кои сториле кривично дело, за потребата од вештачењето, за
пресметливоста и непресметливоста, како и за проценката која треба да се фокусира на
конкретната личност а не само на психичката болест.
Во третата глава под наслов „Дијагностика и класификација на менталните
растројства“ авторите ја истакнуваат важноста на добрата и правовремена дијагностика
на заболувањата врз која и се базира понатамошното лекување. Укажано е дека ова е
многу поспецифично од останатите медицински дисциплини бидејќи душевните
растројства најчесто се манифестираат со изменето субјективно доживување на
сопственото јас и околниот свет, со растројства во однесувањето. Тоа е затоа што
психичките функции немаат некој објективен физички одраз кој би можел да биде
регистриран со некој медицински апарат. Даден е подетален опис на самата клиничка
проценка со сите важни компоненти, како извори за податоци, фамилијарна и лична
историја, како и важноста за испитување на менталниот статус.
Даден е и осврт на етиопатогенезата на менталните растројства, за разните фактори кои би
можеле да предизвикаат некое душевно растројство, или во други услови да бидат
предиспонирачки фактори на некои други подоминантни и ендогено условени влијанија.
Се укажува дека сите причинители главно се делат на две групи: органски и
психосоцијални, а на крајот е даден опис на класификацијата на менталните растројства.
Во четвртата глава под наслов „Анксиозни нарушувања“ се зборува за
специфични пореметувања кои долго биле нарекувани неврози, а кои релативно често се
јавуваат во општата популација, поголема група на непсихотични пореметувања кои се
карактеризираат со појавата на ирационалната анксиозност и други придружни проблеми.
Авторите ја даваат поновата класификација каде неврозите се поделени во неколку нови,
појасни дијагностички категории: анксиозни нарушувања, соматоморфни нарушувања и
дисоцијативни нарушувања. Секоја од нив е објаснета а за полесно совладување се давани
примери од пракса и од релевантни книги. Исто така, во делот за постравматско стресно
нарушување, кое е особено важно за полицијата и нивната работа, дадени се и резултатите
од истражувањата во светот, регионот и Македонија.
Следната, пета глава го разработува проблемот на шизофренијата со давање на
дефиницијата на шизофренијата, епидемиологијата, етиолошките фактори со повеќето
хипотези, факторите на ризик, како и детална анализа на целокупната симптоматологија,
критериумите според дијагностичките класификации, дијагностичките поттипови, како и
најновите класификациони измени на Американската психијатриска асоцијација во ДСМ
5. Теоретските аспекти на клиничката феноменологија поткрепени се со повеќе
каузистички прикази. Даден е и опис на прогностичките фактори кои се детално
обработени, како и превенцијата, прогнозата и терапеутските аспекти на шизофренијата.
На крајот дадено е и судско психијатриското значење со каузистички приказ.
Во шестата глава „ Другите психотични растројства“ авторите ги разработиваат
другите психотични растројства, покрај претходно обработената тема на шизофреното
растројство: Шизотипното пореметuвање, Перзистентни налудничави растројства, Акутни
и Транзиторни психотични пореметувања, Индуцирани пореметувања со налудничавост и
Шизоафективно пореметување.
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Од перзистентните налудничави растројства како една од најзначајните теми даден е
детален опис на паранојата, како едно хронично прогресивно душевно растројство во чија
основа постојат параноични систематизирани и логично поврзани налудничави идеи.
Опишани се класификационите критериуми и главните типови на манифестација на оваа
болест: еротоманичен тип, грандиозен тип, љобоморен тип, прогонителен тип и соматски
тип. Етиологијата, епидемиологијата, симптоматологијата и клиничките форми се детално
опишани. Дадени се и терапеутските можности, како и особено важното судскопсихијатриско значење на паранојата со каузистички прикази.
Во оваа глава опишани се и „Параноидни психози“ или состојби кои имаат хроничен ток и
кои по својата феноменологија не можат да се вбројат во другите дијагностички
категории, парафренијата и особено важните акутни и транзиторни психотични
растројства, потоа индуцирано растројство со налудничавости, шизоафективно
растројство.
Во следната, седма глава „Растројствата на расположението“, односно
афективните растројства, авторите ја даваат дефиницијата на оваа голема група психички
заболувања и истакнуваат дека основното растројство е промена на расположението или
афектот што не е во согласност со објективните околности. Објаснуваат дека растројствата
на расположението најчесто се сметаат како синдроми (збир на симптоми) наместо како
посебни бoлести и најчесто се манифестираат со двата основни видови на растројство на
расположението: биполарните растројства (во старата терминологија - маничнодепресивна психоза) и депресивни растројства (големо депресивно растројство, или т.н.
униполарно растројство (само депресивни епизоди), кое може да биде со една или повеќе
епизоди- рекурентно).
Авторите даваат детална анализа на историјатот, епидемиологијата, етиологијата и
класификацијата, како и клинички опис и на биполарното растројство и униполарното
депресивно растројство со каузистички прикази. Опфатени се и перзистентните
растројства на расположението, како и терапеутските можности и превенцијата на
афективните растројства. На крајот е укажано на судско психијатриското значење на овие
растројства.
Во глава осум, авторите се осврнуваат на проблематиката на суицидологијата, со
давање на анализа во глобални рамки за стапката на суицидалноста во светот и кај нас.
Исто така разработени се суицидите од аспект на бројни ризик фактори, како и половата
разлика, возраста, потоа етиологијата, индиректното самодеструктивно однесување, како и
обидот за самоубиство. Проценката за суицид е важен елемент на оваа проблематика, како
и превенцијата. Светската здравствена организација се вклучува во сите аспекти на оваа
важна проблематика во целиот свет. На крај дадаено е судско психијатриското значење на
суицидот.
Во глава девет, авторите им посветуваат внимание на Психичките растројства
во бременоста, чинот на породување и постпартален период, кои стануваат се
поактуелни и на нашето поднебје, со осврт и на бременоста, чинот на породување и
постпарталниот период. Даваат анализа на на депресијата во тек на бременоста,
породување и постпородилниот период кој е време на големи физички, социјални и
емотивни промени. Во овој период речиси 85 % од жените доживуваат некој вид на
нарушување на расположението, како што е лабилност на расположението или
натаженост. Авторите го презентираат и подетално „Постпарталното психијатриско
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растројство“ кое вклучува: преодни депресивни симптоми (таканаречена постпартална
тага), постпартална депресија, постпартална психоза и невротски растројства.
Даден е и подетален опис на постпарталната психоза, етиологија, карактеристиките, токот
и прогнозата, како и судско-психијатриското значење. Авторите укажуваат и на
содржината во Кривичниот законик на Р. Македонија, каде Убиство на дете при пораѓање
е содржано во член 127.
Следната, десета глава носи наслив „Нарушување на личноста“. Од широкиот
спектар на ова нарушување, авторите се задржуваат на дисоцијално нарушување на
личноста, односно антисоцијалното пореметувања на личноста (познато и како
психопатија или социопатија) кое се карактеризира со непочитување на општествените
обврски и груба незаинтересираност за чувствата на другите. Ова го сметаат за значајно за
полициските службеници затоа што психопатските личности се многу застапени помеѓу
извршителите на кривични дела, одговорни се за најтежок криминал, а во затворската
популација се јавуваат како рецидивисти. Во оваа глава накратко се опишани
карактеристики на психопатите, по авторот Хер, кој во последните децении е еден од
најпознатите истражувачи на ова нарушување. Зборувајќи за етиологијата, се даваат
резултати од бројните истражувања во светот. Наведена е и класификацијата на
психопатите која е важна за студентите заради нивно препознавање. Во делот за
криминалитетот и психопатијата, се зборува за поврзаноста на овие појави, која се
илустрира преку неколкуте истражувања, во кои се нагласува опасноста на безбедноста на
општеството која доаѓа од оваа категорија на луѓе. Делот за пресметливоста на
психопатите илустриран е со пример од пракса.
Во единаесетата глава авторите ги разработуваат Органските ментални
растројства (псхоорганскиот синдром) кои претставуваат група на ментални
растројства, а заедничко за нив е тоа што нивната причина (етиологија) може да биде
докажана во вид на некоја мозочна болест, повреда на мозокот или друг причинител кој
може да доведе до нарушување на мозочната функција. Даден е осврт на
психопатолошките манифестации кај овие пореметувања. Потоа детално е разработен
акутниот мозочен синдром, со епидемиологија, етиопатогенеза, како и клиничка слика на
сите клинички ентитети кои припаѓаат во оваа група, како и нивната класификација и
судско психијатриското значење на акутниот мозочен синдром.
Понатаму е разработен хроничниот мозочен синдром. Авторите укажуваат на големото
значење на овој проблем со постојаниот пораст на старите лица во целиот свет и кај нас.
Дадени се описи на етиологијата, клиничката евалуација, како и класификација на истите.
Набројани се дијагностичките критериуми, етиопатогенезата, промените кои се случуваат
во мозокот кај овие болести, со подетален опис на самата Алцхајмеровата болест, како и
психијатриските симптоми и бихејвиоралните појави кај луѓето со деменција. Дадени се
повеќе каузистички прикази што ја доближуваат и практично сликата на повеќе видови
деменции. На крајот исто така е дадено судско психијатриското значење на хрничниот
мозочен синдром.
Во дванаесетата глава „Интелектуалната попреченост“ се зборува за она што
во поранешните класификации се нарекувало ментална ретардација. Во таа смисла даден е
историјатот на третманот на овие лица, како и дефиниции во повеќе класификациони
системи. Дадена е и класификацијата на интелектуалната попреченост и опишани се
карактеристиките на лица со лесна, умерена, тешка и најтешка интелектуална
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попреченост. Во овој дел се зборува и за етиологијата, третманот и терминологијата.
Посебно е истакнат фактот дека интелектуалната попреченост претставува состојба, а не
болест, па во согласност со тоа и се третира, односно се применува социјалниот модел на
рехабилитација.
Истакнато е дека со ратификацијата на Конвенцијата за правата на лицата со попреченост
во Република Македонија, 2011-та година, се јавува потребата од терминолошкото
изедначување кое ќе соодветствува на терминологијата што се употребува во
Конвенцијата. Во таа смисла, во овој ракопис се прави паралелата помеѓу порано
усталените термини кои ја етикетираат личноста и новите, кои се користат во
Конвенцијата, како атрибути, за да се почитува интегритетот на личноста.
Глава тринаесет, под наслов „Нарушувања врзани со психоактивни
супстанци“, ги третира посебно зависноста од алкохолот, посебно зависноста од дрога.
Освен епидемиологија, клиничка слика и тек на нарушувањето и етиологијата на
зависноста од алкохолот опишани се и психозите кои настануваат заради злоупотребата
на алкохолот.
Во делот за зависноста од дроги првин се дадени видови на дрога и за секоја од нив
делување врз човековата психа. На крајот се зборува за пресметливоста на зависниците од
алкохолот и дрогата.
Главата бр. четрнаест која носи наслов „Сексуалните нарушувања:
Нарушувањата на полниот идентитет и полните склоности-парафилии“ ги опишува
парафилиите: фетишизам, трансвеститски фетишизам, инцест, педофилија, воајеризам,
егзибиционизам, сексуален садизам и сексуален мазохизам. Исто така, даден е коментар за
хомосексуалноста, во кој се зборува за историјатот на оваа појава и нејзиното исфрлување
од дијагностичките категории. Авторите сметале дека ова е важно заради бројните
несогласувања и предрасуди кои постојат помеѓу лаиците, но и помеѓу професионалците.
Оценка на научните квалитети
Што се однесува до ракописот во целина, материјалот е содржински адекватно
подреден, има логичен распоред на темите кои изобилуваат со репрезентативно одбрани
податоци, информации и примери од пракса.
Трудот е систематизан на адекватен начин и секое поглавје е солидно обработено
со користење на референции од домашната, но и од странската научна мисла. Во овој труд
авторите примениле соодветна методологија и успеале истата да соодветствува со
дидактичките барања.
По анализата на трудот може да се заклучи дека тој содржи податоци кои целосно,
стручно и професионално ја разработуваат материјата на психопатологијата.
Предлог за категоризација на трудот
Врз основа на горенаведените заклучоци и мислење, сметам дека трудот може да се
категоризира како учебник, кој разработува материја од областа на психопатологијата.
Авторите, по наше мнение, успеваат знаењата од областа на психопатологијата, на
едноставен и јасен начин да им го доближат на студентите по криминалистика,
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нагласувајќи аспекти кои се за нив битни. Едновремено, овој ракопис може да биде
корисно четиво не само на студенти од други, немедицински професии, туку и за судии,
обвинители, полициски службеници и сите оние кои во својата работа се среќаваат со луѓе
со нарушено ментално здравје
Заради тоа, со задоволство му предлагам на Наставно-научниот совет на
Факултетот за безбедност-Скопје, трудот, ,,Психопатологија“ од авторите вон. проф. д-р
Драгана Батиќ и доц. д-р Роза Крстеска, да се објави како учебник, со што ќе им се
овозможи на студентите користење на литература за совладување на предвидената
наставна програма, а на поширокиот круг читатели да ги прошират и продлабочат
знаењата за оваа проблематика.

Рецензент
Проф. Д-р Предраг Кировски, с.р.
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РЕФЕРАТ
За избор на наставник на Правен факултет – Кичево во наставно – научната
област Социјална патологија (51123)
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 Социјална патологија (51123), објавен
во дневниот весник „Нова Македонија“ и дневниот весник „Лајм“, од 02.09.2016 година,
на седницата одржана на ден 05.10.2016 година со Одлука број 02-449/5 формираше
Рецензентска комисија во состав:, Ред. Проф. д-р Пере Аслимоски – претседател; Ред.
Проф. д-р Али Пајазити - член и Вон. Проф. д-р Арсе Петрески – член. Комисијата
констатира дека на распишаниот конкурс се пријави единствено кандидатот Доцент д-р
Александар Јованоски. По разгледувањето на пристигнатите материјали по распишаниот и
објавен конкурс, согласно член 125 и член 133 од Законот за високото образование и член
42, 43, 44 и 45 од Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно научни, наставни, научни, наставно - стручни и соработнички звања на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, Рецензентската комисија со задоволство на Наставно –
научниот совет на Правен факултет – Кичево му го поднесува следниот
ИЗВЕШТАЈ

I. Биографски податоци и работно искуство на кандидатот д-р
Александар Јованоски
Д-р Александар Јованоски е роден на 22.06.1978 година во Скопје, Република Македонија.
Основно образование завршил во основното училиште “Андреја Савески - Ќиќиш” во
Тетово. Текот на понатамошното негово образование и академска кариера ја следи
следнава линија:
1993 – 1997
Завршува Гимназија ,,Кирил Пејчиновиќ” – Тетово. Каде главни предмети му се:
Историја, Македонски јазик и литература, Филозофија, Социологија, Латински јазик,
Англиски јазик и др.
1997 – 2001
На Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” – Филозофски Факултет – Скопје, Институт
за Социологија, ги завршил 4-годишните студии со изработка на Дипломска работа од
областа на Социологијата на политика со наслов:
ПОЛИТИЧКАТА ПАРТИЦИПАЦИЈА И УЧЕСТВО ВО ГРАЃАНСКОСОДРУЖНИЧКИТЕ АКТИВНОСТИ НА МЛАДИТЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
2001 – 2002
Демонстратор на Филозофскиот Факултет – Скопје по предметот ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ НА РМ СО ОСНОВИ НА ЧОВЕКОВИ ПРАВА.
2002 – 2005
На Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” – Филозофски Факултет: Институт за
Социологија ги завршува последипломските студии, (просек 9,81) со одбрана на
Магистерска теза во областа на Социологијата на политиката со наслов:
ГРАЃАНСТВЕНОСТА ВО ПЛУРАЛНИТЕ ОПШТЕСТВА: НОРМАТИВНА
АНГЛО-АМЕРИКАНСКА ОПШТЕСТВЕНА ТЕОРИЈА И ПРАВНОПОЛИТИЧКИ ИСКУСТВА.
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2006 - 2007
Во периодот на летниот семестар (Март – Мај) од академската 2006-2007 год., во
рамките на студиите за политички науки на Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” –
Скопје во својство на предавач има одржано 5 предавања на студентите од втора и четврта
година по предметите СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ и ПОЛИТИЧКА
ФИЛОЗОФИЈА
Исто така во периодот на зимскиот семестар од академската 2006 – 2007 год., со
својство на ангажиран стручњак од пракса има одржано неколку предавања по
предметот СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ на студентите од втора година на
Правниот Факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје.
2007-2008
Во периодот на зимскиот семестар од академската 2007 – 2008 год., со својство на
ангажиран стручњак од пракса има одржано неколку предавања по предметот
СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ТЕОРИИ на студентите од втора година на Правниот
Факултет ,,Јустинијан Први” – Скопје.
На истиот факултет, во рамките на
интердисциплинарните студии за новинарство, во летниот семестар ги реализирал вежбите
на предметот ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА И МЕДИУМИ.
2008-2009
Избран за асистент по СОЦИОЛОШКИ НАУКИ на Универзитетот Св. Климент
Охридски – Битола на Правен Факултет – Кичево. Од следната академска 2009-2010
година, на истиот факултет покрај по социолошките науки, ги изведува и вежбите по
предметот РЕТОРИКА И ПРАВО.
2010 - 2011
Освен по социолошките предмети, со почетокот на петтиот семестар, избран за
асистент и по предметот ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВОТО. Во шестиот семестар е определен
за изведување на вежбите по предметот СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА.
2010 - до денес Член на Издавачкиот совет на Социолошка ревија – Списание на
здружението на социолозите на Република Македонија и на Институтот за социологија
при Филозофскиот Факултет – Скопје. ISSN–1409-553 УДК –316.
2011 (02.12.2011)
Одбранета Докторска дисертација на Институтот за Социологија во рамките на
Филозофскиот Факултет (УКИМ – Скопје). Тема од областа на социологијата на
политиката:
ТЕОРИЈА ЗА ДЕЛИБЕРАТИВНАТА ДЕМОКРАТИЈА: ИНТЕГРИРАЊЕ НА
СОЦИОЛОГИЈАТА НА ПОЛИТИКА И ПОЛИТОЛОГИЈАТА ВО
СОВРЕМЕНАТА СОЦИЈАЛНА НАУКА.
(апстрактот на дисертацијата е достапен на интернет страната на
Меѓународната социолошка организација ISA:
www.isa-sociology.org/abstracts-dissertations/view-abstract.php?tl=180)
2012 (17.02. 2012)
Избран за Доцент по предметите СОЦИОЛОГИЈА НА ПРАВО и СОЦИЈАЛНА
ПАТОЛОГИЈА на Правниот Факултет – Кичево.
2014
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Избран за предавач по предметот СОЦИОЛОГИЈА НА ПОЛИТИКАТА како
предмет од поширокото општествено подрачје на последипломските студии по
Меѓународно право на Правниот Факултет – Кичево.
2016
Избран за рецензент на трудови во списанието YOUNG – Nordic Journal of Youth
Research, издавач SAGE PUBLICATIONS United Kingdom – списание со THOMPSON
REUTERS IMPACT FACTOR: 0.977 Ranked: 39 out of 93 in Social Sciences,
Interdisciplinary, 67 out of 142 in Sociology.
Кандидатот Д-р Александар Јованоски во овој период исто така бил, и е член на
неколку стручни здруженија и претплатник на неколку научни списанија од областа на
социологијата:
2014 - 2017 член (индивидуален) на Меѓународната социолошка организација
ISA (International Sociological Association)
2014 – 2017 член на Истражувачкиот комитет на Меѓународната
социолошка организација за Социологија на политика
(Research Comity POLITICAL SOCIOLOGY under ISA)
2014 – 2017 претплата на списанието Современа Социологија / Current Sociology
(journal subscription)
2014 – 2017 претплата на списанието Меѓународна социологија / International
Sociology (journal subscription)
2014 – 2019 член на македонскиот истражувачки тим во меѓународното
лонгитудинално истражување Европско истражување на вредности
(European Values Study) –главен координатор Универзитетот Тилбург во
Тилбург (Холандија).

II. Учество на проекти/конференции/семинари/работилници
Кандидатот Д-р Александар Јованоски во последните пет години бил учесник на неколку
конференции и бил дел од научно-истражувачки проекти:
2014
- 21.06 - 23.06. KNOWLEDGE – CAPITAL OF THE FUTURE, 2nd
International Scientific Conference, Ohrid, Republic of Macedonia
2013
- 26.11 – 27.11. Mlade žene i rodna ramnopravnost u postjugoslavenskim
društvima: iztraživanja, prakse I politike (MEĐUNARODNA ZNANSTVENA
KONFERENCIJA) Zagreb, Republika Hrvatska
2013.
– 13.09 - 15.09. European Value Study, Workshop in Bar, Montenegro
2010 – 2011 Во својство на млад истражувач ангажиран во Научно
истражувачкиот проект ,,Истражување на европски вредности во
Република Македонија“ . Овој проект е финансиран од Министерството
за образование и наука на РМ, врз основа на решение бр. 13-3568/1 од
27.07.2010.

III. Објавени книги и трудови во научни списанија.
Кандидатот Д-р Александар Јованоски како автор и ко-автор во последните пет години ги
објавил следниве книги и научни трудови (дел од нив со Impact factor):
Книги:
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-

Sharlamanov, Kire and Jovanoski, Aleksandar 2014. COMMUNICATION IN
POLITICAL CAMPAIGNS, Saarbrűcken Germany: LAP Lambert Academic Publishing
Статии:
- Petkovska, A. Minoski, K. Popovski, M. Jovanoski, A.2012.“ Some Aspects of
the Trust Among Macedonian Citizens Related to Security and Safety
Issues“ p.458 - 466 in SECURITY AND EUROATLANTIC
PERSPECTIVES OF THE BALKANS POLICE SCIENCE AND POLICE
PROFESSION (STATES AND PERSPECTIVES) International scientific
conference, 25-26 May 2012, Ohrid: Faculty of Security – Skopje
ISBN 978-608-4532-27-9
- Popovski, M. Petkovska, A. Minoski, K and Jovanoski, A. 2012. “ A. Certain
Characteristics of Religious Beliefs and Practices of the Citizens of the
Republic of Macedonia“ p. 7 – 25 in The Sociological Review Vol. XIII
No. 2 Skopje: The Association of Sociologists of the Republic of
Macedonia and The Department of Sociology – Faculty of Philosophy,
UKIM – Skopje.
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A . 2012. “The Multiculturalism in Republic of
Macedonia, Observed Through the Perceptions for the Symbols of
the Other Ethnic Groups: Framework of the Symbolic Interactionism“
in International Journal of Humanities and Social Science Vol. 2 No. 23;
December 2012 p. 64 – 70.
- Jovanoski, A. and Sharlamanov, K. 2013. “ Political Attitudes of the Citizens of
Republic of Macedonia Regarding the Nationality of the Highest State
Servants“, in EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY Vol. 2 No. 2 March 2013. p. 101 – 110,
ISSN: 2304 – 9693.
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A . 2013 “The Phenomenological Understanding of
Social Life“ in International Journal of Scientific & Engineering
Research, Volume 4, Issue 5, May-2013 p. 1924 – 1930
ISSN 2229-5518
1.4 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A . 2013. “The Ethnic Relations in the Macedonian
Society Measured Through the Concept of Affective Social Distance“ in
American International Journal of Social Science, Vol. 2 No. 3; May p. 33 -39.
- Jovanoski, A. 2013. “Multicommunitarianism“ in Sociology and The Challenges of the
Global Age – International Scientific Conference, Skopje: University of
Ss. Cyril and Methodius, Faculty of Philosophy Institute of
Sociology, p. 226-238 UDK 316.334.52-021.463
- Jovanoski, A. and Sharlamanov, K. 2013. “Deliberative Democracy and Constitutionalism“, in
International Journal of Scientific and Engineering Research Vol. 4. Issue 10
1.4 IMPACT Factor
- Jovanoski A. and Sarlamanov, K. 2013. “Human Rights and Deliberative Democracy“ in
Researchers World - Journal of Arts, Science & Commerce, Volume IV Issue 4
October 2013 p. 81-86 E-ISSN 2229- 4686, ISSN 2231-4172
0,479 IMPACT Factor
- Minoski, K. Jovanoski, A. Popovski, M and Petkovska, A. 2013 “ The Attitudes of
Macedonian Citizens Towards Certain Aspects of Democracy and The
Processes of European Integration“ p. 412 – 424 in THE BALKANS
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BETWEEN PAST AND FUTURE: SECURITY, CONFLICT
RESOLUTION AND EURO-ATLANTIC INTEGRATION Vol. II
International Scientific Conference, 05-08 June 2013, Ohrid : Faculty of
Security – Skopje ISBN 978-608-4532-36-1
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A 2014. “Models of Voting“in Researchers World –
Journal of Arts, Science & Commerce, Volume V Issue 1 January
2014 p.16-24 E-ISSN 2229-4686, ISSN 2231-4172
0,479 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A. 2014 “ The Similarities and the Differences in the
Functioning of the European Right Wing: An Attempt to Integrate
European Conservatives and Christian Democrats“ in International
Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5, Issue 2,
February p. 814 – 818
ISSN 2229-5518
1.4 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A. 2014. “SPIN IN MODERN POLITICAL
CAMPAIGNS“, in Dimitrovski, R. (ed.) KNOWLEDGE International Journal
Scientific and Applicative papers V 1-2 pp. 850 – 856 ISSN 1857 – 923X
- Јованоски, А и Шарламанов, К. 2014. “КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ СТРАНИЦИТЕ
ВО ФУНКЦИЈА НА ИЗБОРНИТЕ КАМПАЊИ“ во Михајловски, Ј. (ур.)
Меѓународен дијалог: Исток – Запад (култура, славјанство и
економија) Петта меѓународна научна конференција, Свети Николе
(РМ) и Тамбов (РФ): Корпоративен меѓународен славјански
универзитет Г. Р. Державин.
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A. 2014. “The Role of Image in Political Campaigns“
in International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 5,
Issue 6, June p. 599 – 603
ISSN 2229-5518
1.4 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K. and Jovanoski, A 2014. “Direct Communications in Electoral
Campaigns “in Researchers World – Journal of Arts, Science &
Commerce, Volume V Issue 3 January 2014 p.62-71 E-ISSN 22294686, ISSN 2231-4172
0,479 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2014. “ Analysis of Theory of Communicative
Action“ in Language, Individual & Society - Journal of International
Scientific Publications, Vol. VIII, August 2014 p. 365 – 371
ISSN 1313-2547.
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2014.“ Indirect Communication in the Electoral
Campaign“ in International Journal of Business and Social Science
Vol. 5, No. 9(1); August 2014 pp. 274 – 283
1.4 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2015. “ COMMUNICATON MANAGEMENT IN THE
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ELECTORAL CAMPAIGNS “ in International Journal of Scientific &
Engineering Research, Volume 6, Issue 9, September, pp. 1068 – 74
1.4 IMPACT Factor
- Sharlamanov, K and Jovanoski, A. 2015. “USAGE OF POLITICAL MARKETING IN
ORGANIZATION OF POLITICAL CAMPAIGNS “ in International Journal
of Scientific & Engineering Research, Volume 6, Issue 11, November,
pp. 1350 – 1354.
1.4 IMPACT Factor

IV. Наставно – образовна дејност на кандидатот д-р Александар
Јованоски
Д-р Александар Јованоски наставно – образовната дејност ја извршува одговорно и
максимално посветено, коректно и професионално се однесува со студентите. Потврда на
овие карактеристики на кандидатот се и континуираните високи оценки од студентите,
презентирани по извршената универзитетска евалвација, и тоа во поглед на неколку
параметри (квалитетна и редовна реализација на настава, посветеност, практикување на
интерактивни методи, мотивација на студентите, објективност и непристрасност во
оценувањето, достапност и отвореност за консултации и соработка со студентите,
предавање и испитување по соодветни предметни програми, итн.) Приложени се и
резултатите од анкетата на студентите со средните вредности на нивните одговори 0д 2015
година (каде 1 е најмала а 5 највисока вредност):
1. Наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата:
Средна вредност 4,59
2. За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај студентите
Средна вредност 4,38
3. Наставникот користи современи методи на наставна работа
Средна вредност 3,94
4. Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес:
Средна вредност 4,33
5. Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите (изработка на домашна
работа, проекти, семинарски трудови, ...)
Средна вредност 4,38
6. Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на знаењата
од предметот
Средна вредност 4,21
7. Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови
Средна вредност 4,65
8. Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература
Средна вредност 4,39
9. Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата
(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.)
Средна вредност 3,82
10. Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво:
Средна вредност 4,56
11. Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите
Средна вредност 4,44
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12. Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и
предвидената основна литература
Средна вредност 4,62
13. Содржината и структурата на испитните/ колоквиумските прашања овозможуваат
објективно оценување
14. Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите
Средна вредност 4,56

V. Заклучок и предлог

Рецензентската комисија со големо внимание ја разгледа и оцени поднесената пријава и
приложената документација на кандидатот Доцент д-р Александар Јованоски и констатира
дека кандидатот во целост ги исполнува условите и критериумите наведени во Законот за
високо образование, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
Правилникот за критериумите и постапка за избор во наставно – научни, наставни,
наставно – стручни и соработнички звања на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола и општите акти на Правниот факултет – Кичево, за избор во наставно – научно
звање – вонреден професор во научната област Социјална патологија (51123). Во прилог
на тоа е и фактот што тој располага со повеќегодишно наставно – образовно, научно и
истражувачко искуство, како ангажиран стручњак од пракса, асистент и доцент на
Правниот факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. Имајќи
предвид дека Доцент д-р Александар Јованоски објавил голем број научни и стручни
трудови, партиципирал на меѓународни научни конференции, работел на неколку
домашни и меѓународни проекти, бил поканет да биде рецензент на трудови со фактор на
влијание, истовремено надградувајќи ги своите знаења, вештини и компетенции, како и
неговиот вкупен ангажман во наставно – образовниот процес на прв и втор циклус студии,
цениме дека станува збор за мошне солиден научен работник, кој е активен и продуктивен
член на академската заедница. Поаѓајќи од погоре наведените мислења, оценки и
констатации, а имајќи ја предвид содржината на целокупната наставно – образовна,
научно – истражувачка, стручна и апликативна дејност на кандидатот, Рецензентската
комисија во состав: Ред. Проф. д-р Пере Аслимоски – претседател, Ред. Проф. д-р Али
Пајазити - член и Вон. Проф. д-р Арсе Петрески – член со задоволство на Наставно –
научниот совет на Правен факултет – Кичево, Универзитет „Св. Климент Охридски –
Битола“да го прифати овој Извештај и да го избере Доцент д-р Александар Јованоски за
наставник во наставно – научно звање Вонреден Професор во научната област Социјална
патологија (51123).
Рецензентска Комисија:
1. Проф. д-р Пере Аслимоски, редовен професор, с.р.
2. Проф. д-р Али Пајазити, редовен професор, с.р.
3. Проф. д-р Арсе Петрески, вонреден професор, с.р.
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Дo Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа Битола

РЕФЕРАТ
За избор на НАСТАВНИК од научното подрачје–медицински науки и здравство, научно
поле клиничка медицина, научната област Геријатрија на Високата медицинска школа во
Битола
Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на својата редовна
седница одржана на 07.10.2016 година, со одлука бр. 04-553/1, донесе Решение за
формирање Рецензентска комисија за изработка на Реферат за избор на наставник во
научно поле клиничка медицина (302), научната област Геријатрија (30223) во состав:
1. Проф. д-р Домника Рајчановска, претседател
2. Проф. д-р Снежана Стоилова, член
3. Проф. д-р Изабела Филов, член
РЕЦЕНЗЕНТСКИ ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс објавен во весникот „Нова Македонија“ и ,,Коха,, од
23.09.2016 година за избор на наставник во научната област Геријатрија се пријави
следниот кандидат:
1. Виш пред. д-р Продановска-Стојчевска Викторија
1.1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ
Кандидатот Виш пред. д-р Продановска-Стојчевска д-р Викторија е родена на
14.01.1974 година во Битола. Основно и средно образование (средно медицинско
училиште) завршила во Битола. Дипломирала на Медицински факултет при Универзитетот
Св. Кирил и Методиј во Скопје во 1999 год. Во 2007 година ја одбранила магистерската
тема на Медицински факултет во Скопје и стекнала научен степен магистер по медицински
науки. Докторската дисертација ја одбранила во 2012 година на Медицински факултет во
Ниш, Универзитет во Ниш, Република Србија и се стекнала со научен степен доктор на
медицинска науки. Спцијалкистичкиот испит го положила во 2015 година на Катедрата по
Семејна медицина на Медицински факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во
Скопје.
Досегашно работно искуство
Работното искуство го започнала Приватната здравствена организација ,,Здравје,, во Ресен
каде работела од 2001 до2005 година како матичен доктор. Од 2005 година е вклучена во
практичната настава на Високата медицинска школа во Битола на повеќе предмети. Во
2009 година е избрана во звање предавач на Високата медицинска школа во Битола.
Во моментот е избрана во звање Виш предавач на Висока стручна школа.
Последниот рефрат за избор е објавен во Билтен на Универзитетот ,,Св.Климент
Охридски,, Битола број 400 од 04.05.2015 година.
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Наставна активност
Од 2005 до 2009 год. ја води практичната настава по неколку предмети на Високата
медицинска школа во Битола.
Од 01.04. 2009 година е избрана за наставник во областа Геријатрија со нега, Медицнска
масажа, Балнеологија, и Протетика и ортотика.
На 01.04.2013 година е избрана во звање Виш предавач на наставните дисциплини
Геријатрија со нега, Медицнска масажа, Балнеологија, и Протетика и ортотика.
На 21.05.2015 година е избарана за наставник по наставните дисциплини Социјална
медицина и Примарна здравствена заштита.
Научна активност
Кандидатката го одбранила својот магистерски труд на Медицински факултет Скопје под
наслов Преваленца на HbsAg, antiHCV i anti HIV антитела кај крводарителите и се
стекнала со звањето Магистер на медицински науки. Докторската дисертација е
изработена под менторство на наставникот проф. д-р Јовица Јованович на тема Поремечаји
мишичноскелетног система код оператера на рачунару. Автор е на 14 авторски и 40
коавторски труда. Авторските трудови се објавени во интернационални и домашни
медицински списанија од кои 5 припаѓаат на SCI листа.
Oбјавени стручни и научни трудови во Билтен на Универзитетот ,,Св.Климент
Охридски,, Битола број 371 од 20.01.2013 година
Трудовите до реден број 24 од приложениот список се рецензирани и објавени во Билтен
број 371 од 20.01.2013 година.
1. Викторија Продановска-Стојчевска, М.Стоилов. Превенција HbsAg, анти-HCV и
анти-HIV антитела редовним тестирањем крви. Други симпозијум виших и високих
школа здравствене струке. ,, Реформа вишег и високог школства”, Зборник
радова,Београд; 2006: 83-86.
2. Викторија П.Стојчевска, В.Јашовиќ, Е. Јашовиќ-Сивеска. Застапеност на кариесот во
детската возраст. Зборник на трудови, 34ти октомвриски средби со меѓународно
учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на
Република Мекдонија, Охрид, 11.10-14.10.2006.
3. Продановска-Стојчевска В., Јашовиќ-Сивеска Е. HIV/СИДА-застапеност во
Република Македонија. Зборник на резимеа, трет конгрес по превентивна медицина на
Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.
4. Милчо Стоилов, В.Продановска-Стојчевска. Превенција рака дојке-један од клучних
задатака у превенцији здравља. Други симпозијум виших и високих школа здравствене
струке ,, Реформа вишег и високог школства”, Зборник радова, Београд; 2006: 79-82
5. Милчо
Стоилов,
В.Продановска-Стојчевска.
Бактериолошки
наоди
од
микробиолошка контрола на брисеви од кожа и рани. Трет конгрес на микробиолозите
на Македонија,Охрид;2006.
6. S. Stoilova, D. Gjorgjev, J. Kevreshan, V. Kendrovski, V. Prodanovska-Stojchevska.
Pollution and protection of the Ohrid lake. 3rd Balkan conference of environment
,,sustainable development: theory and action ", Katerini;2006.
7. Stoilova S, Prodanovska-Stojcevska V, Jasovic-Siveska E. Zastita zdravlja i zivotne sredine
od uticaja pesticida. Dani preventivne medicine XL Naucni Skup sa medzunarodnim
ucescem, 26-30 septembar 2006, Nis.
8. Владимир Јашовиќ, Е. Јашовиќ-Сивеска, С.Стоилова, В.Продановска-Стојчевска.
Состојба на гликемија и липиди кај заболени од дијабет од машки и женски пол.
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Зборник на трудови, 34ти октомвриски средби со меѓународно учество, Сојуз на
здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на Република Мекдонија,
Охрид; 11.10-14.10.2006.
9. Стоилов М., Василевски Б., Продановска-Стојчевска В. Застапеност на цирозата на
црн дроб и хроничен хепатит кај инфицирани лица со хепатит Б и Ц вируси. Зборник
на резимеа, трет конгрес по превентивна медицина на Македонија,Охрид ; 04-07
октомври 2006.
10. Јашовиќ В., Јашовиќ-Сивеска Е., Продановска-Стојчевска В. Суплементација со
минерали и витамини во превенцијата на прееклампсија. Зборник на резимеа, трет
конгрес по превентивна медицина на Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.
11. Стоилова С., Продановска-Стојчевска В., Петруловска Л. Загадување на воздухот во
Република Македонија во однос на аероседимент. Зборник на резимеа, трет конгрес по
превентивна медицина на Македонија,Охрид ; 04-07 октомври 2006.
12. Викторија Продановска-Стојчевска. Преваленца на HbsAg, анти- HCV и анти-HIV
антитела кај крводарителите во општина Битола, Велес, Струмица и Прилеп.
MEDICUS, ISSN 1409-6366, UDC 61, Vol. VIII, Nr 2 ; Tetor,2007: 40-43.
13. Викторија Продановска-Стојчевска, М.Стоилов. Значење на имунизацијата против
Hepatitis B инфекција. Зборник на трудови, 36ти октомвриски средби со меѓународно
учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на
Република Макдонија, Охрид; 01.10-05.10.2008.
14. Милчо Стоилов, В.Продановска-Стојчевска. Ризик при ракување и управување со
медицински отпад. Зборник на трудови, 36ти октомвриски средби со меѓународно
учество, Сојуз на здруженија на медицински лаборанти и санитарни техничари на
Република Мекдонија, Охрид; 01.10-05.10.2008
15. Викторија Продановска-Стојчевска. Преваленца на HbsAg, анти- HCV и анти-HIV
антитела кај крводарителите во општина Битола. Acta morphologica UDK 61, ISSN
1409-9837, 2008; Vol.5(1):65-68.
16. Викторија Продановска-Стојчевска, Биљана Богданова-Попов, Цветанка Поповска.
Информираност на студентите од Високата Медицинска Школа во Битола за HIV
инфекцијата. MEDICUS, ISSN 1409-6366, UDC 61, Vol. XIII(2); Tetor,2009 213-217.
17. Домника Рајчановска, Продановска С. В, Тодоровски Т. Индекс телесне масе код
предшколске деце у Битољу. Дани превентивне медицине XLLL. Меџународни научни
скуп, 22-25 септембар,2009, Ниш.
18. Е. Попова - Рамова, Попоска А., Стојчевска-Продановска В., Мирчевска
Л.,Јовановска Т. Детекција пациената са ризик фактора за остеопорозу са коштаних
маркера. Дани превентивне медицине XLLL. Меџународни научни скуп, 22-25
септембар,2009, Ниш.
19. Елизабета Попова-Рамова, Ангелина Димитровска, Викторија П.Стојчевска, Оливер
Грамосли. Влијанието на долгите принудни положби и физичката неактивност врз
појавата на болка и рбетни деформитети. Прилози бр.12, Македонско научно друштво,
Битола, 2009.
20. Елизабета Попова-Рамова, Анастасика Попоска, Викторија П.Стојчевска, Оливер
Грамосли, Ангелина Димитровска. Социјално прифаткливи можности за третман на
деформитети на рбет. Хоризонти бр.5, Универзитет Св.Климент Охридски,
Битола,2009.
21. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, R.Isjanovska, E.Popova-Ramova. Knowledge of HCV
infection among nursing students in Medical College in Bitola. Arh Hig Rada Toksikol
2010;61:197-201 DOI: 10.2478/10004-1254-61-2010-1990.
22. Тања Јовановска, Викторија Продановска-Стојчевска, Ленче Мирчевска, Рада
Ацковска. Застапеност на студентите –пушачи на Високата медицинска школа Битола.
MEDICUS ISSN 1409-6366 UDC61 Vol-XV(2). Tetor 2010.
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23. E. Popova Ramova, A. Poposka, V Stojcevska Prodanovska. The influence on long forced
positions and the physical inactivity on back pain and deformity of the spine. 17th ESPRM
European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, Venice, 23-27 May 2010.
24. Tanja Jovanovska, Viktorija Prodanovska-Stojcevska. The Attitudes of Students - Future
Health Professionals Regarding Tobacco Usage Macedonian Journal of Medical Sciences.
2011 Jun 15; 4(2):196-200. doi:10.3889/MJMS.1857-5773.2011.0162 Public Health.
Oбјавени стручни и научни трудови во Билтен на Универзитетот ,,Св.Климент
Охридски,, Битола број 400 од 04.05.2015 година
Трудовите од реден број 25 од приложениот список се рецензирани и објавени во
Билтен број 400 од 04.05.2015 година
25. Jovanovska Tanja, Stojcevska Prodanovska Viktorija. Education of medical students in
Bitola on tobacco use and their role in health promotion activities. Medicinski pregled.
Nov/Dec 2011, Vol.64 Issue 11/12,p529.
26. Viktorija Prodanovska-Stojcevska, Jovica Jovanovic,Tanja Jovanovska, Rozalinda
Isjanovska. Evaluation of computer workstation ergonomics and prevalence of the
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ЗАКЛУЧОК И МИСЛЕЊЕ
Врз основа на анализата на доставената документација и личното познавање на
кандидатот Виш пред. д-р Викторија Продановска-Стојчевска, Рецензентската комисија
високо ги оценува нејзините резултати на сите полиња релевантни за избор во звање
професор на висока стручна школа.
Како заклучок од сето погоре изнесено и врз основа на критериумите за избор на
наставник според Законот за високо образование и Правилникот за избор во наставнонаучни, научни и наставни звања на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски, членовите на
Рецензентската комисија со задоволство му предлагаат на Наставничкиот совет на
Високата медицинска школа во Битола, кандидатката виш пред. д-р Викторија
Продановска-Стојчевска да биде избрана за наставник во областа Геријатрија, по
наставната дисциплина Геријатрија со нега, во звање професор на висока стручна школа.
РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:
1. Проф. д-р Домника Рајчановска, претседател
2. Проф. д-р Снежана Стоилова, член
3. Проф. д-р Изабела Филов, член
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ, НАСТАВНО СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ
ЗВАЊА НА ВИСОКАТА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ВО БИТОЛА

Наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, на седницата
одржана на ден 05.10.2016 година со Одлука број 08-538/10 формира Рецензентска
комисија за избор на наставник во наставно-научни, научни, наставно стручни и
соработнички звања од научното поле Клиничка медицина (302), научната област
дерматовенерологија (30201) за наставната дисциплина Дерматовенерологија со нега на
Високата медицинска школа во Битола во состав:
1. Проф. д-р Нада Петрова, Медицински факултет Скопје
2. Доц. д-р Катерина Дамевска, Медицински факултет Скопје и
3. Виш пред. д-р Викторија Продановска Стојчевска, Висока медицинска школа во
Битола
Изразувајќи благодарност за довербата, Комисијата го поднесува следниов
ИЗВЕШТАЈ

Рецензентската комисија врз основа на објавениот конкурс во дневниот весник
“Нова Македонија“ од 23.09.2016 година за избор на еден наставник во наставно-научни,
научни, наставно стручни и соработнички звања од научното поле Клиничка медицина
(302) и научната област дерматовенерологија (30201) на Високата медицинска школа во
Битола, констатира дека на конкурсот се пријави само еден кандидат и тоа Трајкова Весна,
доктор специјалист и магистер по дерматовенерологија.
По разгледувањето на поднесената документација од страна на кандидатот,
Рецензентската комисјиа констатира дека Трајкова Весна, доктор специјалист и магистер
по дерматовенерологија, во целост ја има поднесено потребанта документација, поради
што во продолжение детално ќе бидат презентирани, анализирани и оценувани нејзините
резултати.
1.

БИОГРАФСКИ ПОДАТОИЦИ

Кандидатката Трајкова Весна е родена на 20.02.1981 година во Битола, каде што
завршила и основно образование. Во 1994 година се запишува ДСУ “Јосип Броз Тито“
каде што во 1999 година се стекнува со средношколска диплома од општа гиманзија. Во
1999 година се запишува на медицниски факултет во Пловдив, Република Бугарија, каде
што во 2005 година дипломира и се стекнува со звање доктор по општа медицина. Во 2006
година се запишува на приватна специјализација на медицинскиот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје каде што во 2010 година се стекнува со
звање специјалист по дерматовенерологија.
Во 2007 година се запишува повторно на медицинскиот факултет при
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на научната област дерматовенерологија,
каде што во 2013 година магистрира со просечна оцена 9,86 и со успех ја одбрани
магистерската тема под наслов “Квалитетот на животот кај пациентите со келоиди“ и се
стекнува со звање магистер по медицински науки од научната област
дерматовенерологија.
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Моментално живее во Скопје и од 2010 година работи како одделенски доктор
специјалист по дерматовенерологија во општа градска болница “8-ми Септември“ во
Скопје. Кандидатката одлично зборува и пишува англиски и бугарски јазик и има големо
познавање на компјутерската техника.
2.

ПРИРЕМЕНИ И ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ ОБУКИ

1. Елена Хациева, Дијана Ц. Богатиноска, Ристо Петроски, Марија Схуминоска,
Лјубинка Гјергејска, Александар Карадимце and Весна Трајкова, Is the Fractal
Dimension of the Contour-lines a Reliable Tool for Classification of Medical Images?,
accepted for publishing in the journal "MATEC Web of Conferences;
2. Елена Хациева, Дијана Ц. Богатиноска, Ристо Петроски, Марија Схуминоска,
Лјубинка Гјергејска, Александар Карадимце and Весна Трајкова, Is the Fractal
Dimension of the Contour-lines a Reliable Tool for Classification of Medical Images? ,
presented at 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and
Computers, Corfu Island, Greece., July 14-17, 2016;
3. Келоиди: тераписки стратегии и квалитет на живот, Дерамтовенерологија, шрилог
Vox Medici , број 2, Септември 2014 г;
4. Local tretmenat of chronic wound healing- our experienses, oral presentation European
Venous Forum, Belgrad june 27-30.06. 2013 ;
5. Local tretmenat of chronic wound healing, оral presentation, 3rd International Summer
Academy of Practical Dermatology 2013, Munich, 21 - 26 July;
6. Локален третамн на хронични рани-нашите искуства, орална презентација, 5тиДерамтолошки конгрес, Септември, Охрид 2013
7. Medical Observership in the fields of Allergeology, Patch and Scratch test, Drug therapy
and Hiposensibilisation, Group Florence Nigtingale Hospital, Istanbul, 25-03.24-04.2013;
8. Основни дермоскопски курс, Белград 02.12.2012;
9. Напредни дермоскопски курс, Белград 02.12.2012;
10. 17 th Congres of EADV , September 17-21, 2008.
3. ЗАКЛУЧНА ОЦЕНКА И ПРЕДЛОГ НА КОМИСИЈАТА

Врз основана увидот во докумнтацијата и горенаведентие констатации,
Рецензентската комисија заклучува дека :
1. Каднидатката Трајкова Весна, доктор специјалист и магистер по
дерматовенерологија ги исполнува условите да биде избрана во наставно звање предавач
на Висока стручна школа од областа дерамтовенерологија (30201).
2. Од анализата на научната и стручната дејоност на Тракова Весна, доктор
специјалист и магистер по дерамтовенерологија, Комисијата констатира дека кандидатката
континуирано и квалитетно се развивала постигнувајќи значајни резултати во научно
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истражувачката и стручно-апликативната дејност. Како стручен и ценет лекар во општата
градска болница “8-ми Септемри“ во Скопје има висока репутација како кај пациентите,
така и кај вработените. Нејзините трудови од областа на дерамтовенерологијата говорат
дека посветува големо внимание на стручно апликативната дејност, како и на научната
област, за што континуирано се докажува.
3. Имајќи го предвид горенаведеното, Рецензентската комисјиа има особена чест и
задоволство на наставничкиот совет на Високата медицинска школа во Битола, да му
предложи да ја избере кандидатката Трајкова Весна, доктор специјалист и магистер по
дерамтовенерологија за наставник во наставно звање предавач во Висока стручна школа
од научната област дерматовенерологија, за наставната дисциплина Дерматовенерологија
со нега.
Рецензентска комијсјиа:
1. Проф. д-р Нада Петрова, с.р.
2. Доц. д-р Катерина Дамевска, с.р.
3. Виш
пред.
д-р
Стојчевска, с.р.
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